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През месец май 2014 г. се навършиха 

10 ГОДИНИ от 
присъединяването на „Златна Панега 
Цимент” АД към Група ТИТАН. 
ТТази годишнина се превърна в повод 
да представим първия изчерпателен 
интегриран Годишен доклад на „Златна 
Панега Цимент” АД. 

С този документ 

ПОСТАВЯМЕ 
НАЧАЛОТО 
на нов на нов етап в начина, по който 
компанията общува с 
партньорите си. Дейността на 
фирмата е представена по един 
интегриран начин, като 
финансовите резултати са 
свързани с постигнатите 
социални и есоциални и екологични 
показатели.

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 нашите усилия и резултати 
през периода 2010-2014 г. Основната тема на доклада е „Десетилетие на устойчиво развитие", като се акцентира върху 
бизнес подхода ни, създаването на ценности и осигуряването на дългосрочна устойчивост. Основното съдържание 
включва преглед на дейността, предизвикателствата, с които се срещаме, и нашата стратегия. 

ДоклаДокладът съдържа количествени данни и информация за периода 2010-2014 г. Всички финансови и други данни, които 
компанията събира или публикува по закон, отговарят на официалните отчети. Няма верификация от трета страна. 

Докладът покрива 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.integratedreport2014.titan.bg

ЗА ДОКЛАДА 

03

TITAN BULGARIA

Интегриран годишен доклад 2014





Като един от основните производители на цимент в страната, „Златна Панега Цимент” АД вече 10 години 
предоставя качествени строителни материали за нуждите на обществото. 

ПрПрез 2004 г. бе поставено началото на мащабна инвестиционна програма за модернизация на 
циментовия завод в с. Златна Панега, в която са заложени като приоритет инвестициите в машини, 
съоръжения и технологии. По този начин не само създаваме здравословни и безопасни условия на труд, а 
и опазваме околната среда. Производственият капацитет достигна своя максимум в годините на 
интензивно строителство в страната – 2007-2008 г., но през 2009 г. резултатите ни бяха повлияни от 
световната икономическа криза. 

ВВъпреки предизвикателствата, пред които е поставена компанията, ние сме поели траен ангажимент за 
устойчиво развитие както на бизнеса и на нашите служители,  така и на региона, в който е разположено 
нашето производство. Инициативите за Корпоративна социална отговорност (КСО) ни дадоха възможност 
да развием отношенията си с нашите партньори и да увеличим перспективите за благополучие на 
местните общности. 

Имаме яИмаме ясен план за стратегическото развитие на компанията, като поставяме акцент върху проекти, които 
позволяват непрекъсната модернизация на производството: увеличаване на дела на алтернативни горива 
за производство на циментов клинкер; оползотворяване на отпадъчната топлина от производството; 
изграждане на инсталации за производство на биогаз; производство на биогорива и др.

Наша отговорност е да сме напълно прозрачни при информирането за дейностите ни. Различните гледни 
точки имат своето място в този доклад, който се надяваме да прочетете с интерес.  

Десeтилетие на
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
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През 1907 г. за първи път  е 

произведен цимент в България на 

територията на с. Златна Панега. 

В близост до езеро Глава Панега 

българско семейство изгражда малка 

циментова фабрика, чийто продукт е 

с с добро качество и е използван при 

строителството на софийските хали, 

пристанище Варна и храм-паметник 

„Св. Александър Невски”.

Историята на циментовото производството в с. Златна Панега демонстрира траен ангажимент към 
задоволяване нуждите на обществото и устойчив растеж по времето на три различни исторически епохи.
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1923 г. Компанията започва производство на хидравлична вар.

1947 г. Национализация. Започва производство на цимент марки 150 и 200.

1966 г. Изгражда се завод „Златна Панега Цимент” с 5 нови циментови линии. 

1998 г. Приватизация – „Хайделберг цимент” придобива собствеността на фирмата.

2003 г. „Златна Панега Цимент” се присъединява към Глобалния договор на ООН. 

202004 г. Водещият международен производител на строителни материали Група ТИТАН 
закупува „Златна Панега Цимент”. „ТИТАН Цимент” АД е основан през 1902 г. в Елефсина, 
Гърция. Понастоящем Група ТИТАН притежава 13 циментови завода в Югоизточна Европа, 
САЩ и Източното Средиземноморие, развива производство и дистрибуция на строителни 
материали в 13 страни и осигурява работа на 5 501 служители.

Надграждане 
ВЪРХУ МИНАЛОТО...



В отговор на
СЪВРЕМЕННИТЕ 
ИЗИСКВАНИЯ...
Модернизация и инвестиции 

След присъединяването към Група ТИТАН в „Златна Панега 
Цимент” АД започва изпълнението на мащабна програма за 
модернизация на оборудването и повишаване на 
ефективността на производството.   
До моменДо момента са инвестирани над 86 млн.евро  в реконструкция 
и възстановяване на втората линия за производство на 
клинкер, силоз за клинкер с капацитет 38 хил.т, първата по 
рода си в България високоефективна и енергоспестяваща 
вертикална циментова мелница, автоматизирано автонасипно 
товарище, опаковъчна машина, палетизатор и др. Акценти в 
инвестиционната програма през последните пет години са: 
комплекомплексът от приемна станция, транспорт и силози за 
добавки към цимента; инсталацията за сепариране и смилане 
на отпадъци и производство на PEF (Process Engineered Fuel – 
Обработено инженерингово гориво); втората вертикална 
мелница за цимент; съоръженията за пречистване на 
дъждовни води от площадката на завода. 

Предотвратяване на инциденти

Продължаваме да се стремим към работна среда без 
инциденти. В края на 2014 г. бяха отбелязани 1848 дни работа 
без трудови злополуки, което бе постигнато чрез постоянно 
подобряване на познанията и културата на нашите служители 
и подизпълнители.

Опазване и възстановяване на околната среда 

Намаляване на еНамаляване на екологичния отпечатък на компанията е 
главен приоритет през последните години. Всички стари 
филтри са заменени с нови, инсталирани са нови хибридни 
филтри на пещите, изградени са водопречиствателни 
станции и е извършена реконструкция на водопроводната и 
канализационна мрежа. Направените инвестиции през 
периода 2010-2014 г. позволиха на компанията  да намали 
изпизползването на природни ресурси, да редуцира емисиите на 
въглероден диоксид, да елиминира и последните източници 
на неорганизиран прах от площадката на завода. 
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Предоставяне на възможности за 
развитие на местните общности

ТИТИТАН е поел траен ангажимент за 
осигуряване на устойчиво развитие на 
местните общности. „Златна Панега 
Цимент” АД го изпълнява чрез 
дългосрочни инвестиции в 
инициативи и партньорства, които 
насърчават опазването на здравето и 
бебезопасността на труда и са насочени 
както към намаляването на 
безработицата и бедността в района, 
така и към повишаване на 
екологичната култура на населението. 
През 2013 г. „Златна Панега Цимент” АД 
бе инициатор за обединението на 
различни заинразлични заинтересовани страни – 
бизнес организации, кметства и 
училища в региона, неправителствени 
организации, Българска академия на 
науките и др. Основната цел на 
подписания меморандум за 
сътрудничество е устойчивото 
развитие на региона по поречиразвитие на региона по поречието на 
р. Златна Панега – т.нар. проект „Да 
осиновим река Златна Панега”. 

В рамките на проекта са разработени 
редица индивидуални проекти и са 
осъществени множество инициативи, 
които целят подобряване на жизнения 
стандарт на местното население и 
устойчивото развитие на региона.

Предотвратяване на инциденти
Продължаваме да се стремим към работна среда без 
инциденти. В края на 2014 г. бяха отбелязани 1848 дни работа 
без трудови злополуки, което бе постигнато чрез постоянно 
подобряване на познанията и културата на нашите служители 
и подизпълнители.

Ангажиментът ни към хората е 
постоянен

Важна част и основен фокус в процеВажна част и основен фокус в процеса, 
чрез който се осигурява подкрепа и 
насока в управлението на дейностите и 
операциите на ТИТАН е 
професионалното развитие на 
служителите. Ангажиментът да се 
прилагат високи стандарти в тази 
обобласт се проявява както чрез 
разработването и прилагането на нови 
програми, така и чрез въвеждането на 
Рамковата политика на ТИТАН за 
управление на персонала.

Интегрирана система за управление
ПрПрез 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 по отношение на околната среда по 
стандарт ISO 14001 (сертифицирана през 2003 г.), система за 
управление на здравето и безопасността при работа по BS 
OHSAS 18001 (OHSAS 18001 (сертифицирана през 2009 г.). През 2009 г. трите 
системи са обединени в единна интегрирана система, която 
подпомага прилагането на добрите практики в дейността на 
компанията.

ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Орнитоложка експедиция на екопътека „Искър-Панега”



ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
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Осигуряване на
УСТОЙЧИВОСТ В БЪДЕЩЕТО

Инвестиции 
Инвестициите на „Златна Панега Цимент” АД в идните 2-3 години ще бъдат насочени главно към опазване на 
околната среда и увеличaване дела на алтернативните горива. 

Опазване на околната среда
С цел намаляване емисиите на азотни оксиди от пещи 4 и 5, през 2014 г. стартира изграждането на инсталация 
за селективна некаталитична редукция, която ще бъде пусната в експлоатация през 2015 г. 

Оползотворяването на отпадъци в пещите за циментов 
клинкер допринася за решаване на проблемите на 
обществото с депата, запазва природните ресурси и 
намалява емисиите на CO2. Оползотворяват се стари 
гуми, RDF (отпадъчни материали от индустриални  
производства и домакинствата, които не могат да бъдат 
рециклирани) и опасни отпадъци. В този процес 
„Зл„Златна Панега Цимент” АД си сътрудничи успешно с 
фирма „ГАЕА – Зелена Алтернативна Енергия” ЕАД, 
компания на Групата ТИТАН. 

През следващите 3 години ще бъдат направени 
следните инвестиции във връзка с използването на 
алтернативни горива:

– Cadence Mixing Air е иновативна технология в 
циментовата индустрия за повишаване употребата на 
алтернативни горива. Cadence Mixing Air инжектира 
въздух под високо налягане и „освобождава” наличния 
кислород за изгаряне на гуми и намаляване на 
емисиите на СО. Cadence Mixing Air система ще бъде 
монтирана на пещ №4 до края на 2015 г.

–– Хлорен байпас, който ще позволи да се увеличат 
количествата на използваните алтернативни горива. 
Увеличаващите се разходи в производството 

Алтернативни горива

принуждават производителите на цимент да заместят конвенционалните фосилни горива с отпадъци, което 
води до увеличение на хлоридите в процеса на клинкерообразуване. Комбинацията от хлориди и SO3  е 
причина за чести спирания на производствения процес. Чрез байпас система хлоридното влияние се 
контролира и минимизира, а това дава възможност на циментовия завод да бъде по-гъвкав в избора на горива. 
През 2015 г. ще започне проектирането на хлорен байпас за пещите на „Златна Панега Цимент” АД и през 2016 г. 
съоръжението ще бъде изградено.

–

– Хлорен байпас, който ще позволи да се увеличат 
количествата на използваните алтернативни горива. 
Увеличаващите се разходи в производството 

– През 2015 г. PEF инсталацията на „Златна Панега Цимент” АД ще бъде оборудвана с нов шредер за третиране 
на отпадъци, а заместването на конвенционалните горива с алтернативни ще достигне 22%. 
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Енергия от отпадъчна топлина
ЦименЦиментовото производство е едно от най-енергоемките 
производства. За производството на един тон клинкер в 
пещите на „Златна Панега Цимент” АД са необходими 
средно 3,6 МДж топлинна енергия и 100 кВтч 
електрическа енергия. Изходящите въздушни потоци от 
пещите и от охладителите за клинкер съдържат 
значително количество отпадъчна топлина, която може да 
се пресе превърне в електрическа енергия. 

През 2014 г. „Златна Панега Цимент” АД започна 
проучване на потенциала на отпадъчната топлина с оглед 
на последващото ù използване за производство на 
електрическа енергия и/или за други производствени 
нужди. Проучването обхваща всички познати към 
момента технологии – високоефективни парни турбини, 
системи с Органичен Ранкин цикъл (ОRC) и системи с 
т.нат.нар. Калина цикъл (на базата на амонячна вода). 
Резултатите от проучването се очакват през 2015 г. 

Вертикална мелница за цимент 
Първата по рода си в България високоефективна и енергоспестяваща вертикална циментова мелница е 
изградена в завод „Златна Панега Цимент” АД през 2007 г. В края на 2015 г. ще приключи монтажът на втора 
вертикална мелница, чийто номинален капацитет е 120 т/час цимент. Технологията, която се използва за 
смилане на цимента, е една от най-енергоефективните в света, като дава до 40% икономия на електроенергия 
спрямо най-широко използваната технология за смилане.

ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Подмяна на облицовъчни и огнеупорни материали в пещ 4



Един от приоритетите на политиката 
по Корпоративна социална 
отговорност (CSR)  е да 
ссе разкриват нови възможности за 
повишаване качеството на живот на 
местните общности. Безработицата, 
липсата на качествено образование 
и здравеопазване, както и 
проблемите на преобладаващото 
ромско население в региона, са едни 
от от главните въпроси, върху които 
работим. „Златна Панега Цимент” АД 
ще продължи  работата си по 
програми и проекти за развиване на 
умения сред младежите и 
дългосрочно незаетите лица, както и 
за насърчаване на активност и 
инициинициативност у младите хора.

Обмяната на информация с 
местните общности е друг фокус, 
който развиваме и този Интегриран 
доклад е стъпка в тази посока.

Работата ни в тази област ще се 
задълбочава чрез участието на Група 
ТИТАН в работните програми на 
Световния бизнес съвет за устойчиво 
развитие (WBCSD) и в проектите на 
CSR Europe по оценяване на 
нефинансовото представяне.

„Зл„Златна Панега Цимент” АД се 
стреми да използва набора от 
инструментите на CSR Europe при 
интегрирането на корпоративната 
социална отговорност в основната ни 
бизнес практика, както и при 
справянето със социално- 
икикономическите и екологичните 
предизвикателства, пред които са 
изправени заинтересованите лица.

Седем учители по програма „Заедно в час” работят в селата 
Дерманци, Брестница, Златна Панега и Орешене

Сътрудничество с местните общности

Интегрирано докладване 



13

TITAN BULGARIA

Интегриран годишен доклад 2014

Послание от
ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР

Уважаеми партньори, 

Радвам се, че имам възможност да споделя с Вас първия 
интегриран Годишен доклад  на „Златна Панега Цимент” 
АД. Надявам се в него всеки от вас да разпознае 
собствените си постижения и принос към компанията. 

ККато отправям поглед назад във времето, ясно виждам 
как всички заедно допринесохме за значителните 
постижения в бизнес развитието на компанията, като в 
същото време възпитавахме в служителите и 
контракторите култура на отговорност и 
заинтересованост към човека до нас и заобикалящата ни 
среда.

„Врем„Времето е в нас и ние сме във времето“ – тази крилата 
мисъл на Васил Левски по категоричен начин отразява 
убежденията ни за дълга, достойнството и отговорността 
на всеки един от нас. 

Живеем във времена, които изискват действия, иновации и промени, и то промени в постоянно променяща се 
среда. Тези условия изискват ние самите да бъдем носители на промяната и да не се страхуваме от 
предизвикателствата, пред които се изправяме всекидневно. Когато хората обединят усилията си, нищо не 
може да ги спре. Това ни мотивира да влагаме все повече енергия и отдаденост – така можем да постигнем 
устойчивото развитие, което надхвърля границите на бизнеса, такъв, какъвто го познаваме. 

В В този доклад ще намерите информация за цялостната дейност на компанията – от добива на суровини, през 
производството и продажбите на крайния продукт, до постигнатите финансови резултати. Продължаваме да 
работим и постигаме резултати в областта на безопасността на труда и здравето, опазването на околната среда 
и дългосрочното устойчиво развитие на местните общности. 

Днес повече Днес повече от всякога засилваме сътрудничеството си със заинтересованите страни в рамките на 
Инициативата за устойчиво развитие на циментовата индустрия на Световния бизнес съвет за устойчиво 
развитие. Популяризираме и прилагаме водещи принципи на Глобалния договор на ООН за защита правата 
на човека, премахване на принудителния труд, премахване на дискриминацията в трудовата сфера, 
устойчивост на околната среда, антикорупцията и ангажиране на заинтересованите страни. 

Искрено вярвам, че Искрено вярвам, че добрите компании предлагат отлични продукти. Това е отговорността, която имаме към 
обществото, околната среда и всичко, което ни заобикаля. Да работиш по устойчиво отговорен начин отдавна 
не е въпрос на избор, а изискване на потребителите към бизнеса в целия свят. Днес развитието на бизнеса 
може да се постига само чрез едновременен принос към обществото и околната среда.

Благодаря на всички за постоянството и усилията!

ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
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ПРОИЗВОДСТВО 
НА ЦИМЕНТ

БЕТОНОВИ 
ВЪЗЛИ

КАРИЕРИ ЗА 
ИНЕРТНИ 
МАТЕРИАЛИ

„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 чакъл и пясък – България” ЕАД е 100% 
дъщерно дружество на „Златна Панега Цимент” АД, 
което притежава дялове във фирмите „Холсим 
Кариерни Материали” АД и „Холсим Кариерни 
Материали Пловдив” АД. Съвместните дружества 
извършват дейността си в 12 кариери за добив на пясък, 
чакъл и трошен камък. „Кариери за чакъл и пясък – 
БъБългария” ЕАД самостоятелно притежава концесии за 
добив на трошен камък в района на гр. Сливница, в 
покрайнините на гр. София, а близо до гр. Пиргово, 
Русенско – за добив на чакъл и пясък от р. Дунав.

Създаване и
СПОДЕЛЯНЕ НА ПОЛЗИ

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.

КОИ СМЕ НИЕ И КАКВО ПРАВИМ

„Златна Панега Цимент” АД е част от Група 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. 
„Зл„Златна Панега Цимент” АД предоставя цялостно решение за своите клиенти – от добива на сурови материали 
до дистрибуцията на готови продукти. Работейки по този начин, компанията генерира ползи за широк кръг от 
заинтересовани страни.



СИВ ЦИМЕНТ 

CEM I 42,5 SR – СУЛФАТОУСТОЙЧИВ ПОРТЛАНДЦИМЕНТ – насипен и опакован в опаковки от 50 кг
„Златна Панега Цимент” АД е единственият производител в България на сулфатоустойчив тип цимент, който 
има специфично приложение при работа в силно киселинни среди, например при изграждането на язовири 
или канализации. 

CEM I 52,5 N – ПОРТЛАНДЦИМЕНТ – насипен
С оС 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 II/A-L 42,5 R – ВАРОВИКОВ ПОРТЛАНДЦИМЕНТ – насипен, опакован в опаковки от 50 кг
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/B-L CEM II/B-L 32,5 R – ВАРОВИКОВ ПОРТЛАНДЦИМЕНТ – насипен,  палетизиран в опаковка от 50 кг, палетизиран 
в опаковка от 25 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 V/B (S-V) 32.5 N – смесен цимент – палетизиран в опаковка от 25 кг
CEM 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. Все още е със сравнително ограничено приложение, но тенденцията е към 
увеличаване на продажбите му. 

МИКРОНИЗИРАН ВАРОВИК 

ИзпИзползва 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.

ХИДРАВЛИЧНО-СВЪРЗВАЩА СМЕС ЗА ПЪТИЩА

HB 12,5 
HB 22,5  
Хидравлично-сХидравлично-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. 

НАТРОШЕН СКАЛЕН МАТЕРИАЛ 

Фракция 0-45 мм
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. 

15

Продуктите на „Златна Панега Цимент” АД осигуряват строителни материали за изграждане на 
сгради и инфраструктура, които от своя страна осигуряват жилища, условия за развитие на бизнеса 
и насърчават взаимоотношенията между хората. 

TITAN BULGARIA

Интегриран годишен доклад 2014ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
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ПОЧТЕНОСТ

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

НЕПРЕКЪСНАТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

ПОСТИГАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ

СТОЙНОСТ ЗА КЛИЕНТА

НОУ-ХАУ

Етични бизнес практики
Прозрачност
Директна и открита комуникация

Повишаване на нашата база от знания
Професионализъм във всяка дейност
Съвършенство в ключовите компетенции

Удовлетворяване потребностите на клиента
Иновативни решения
Високо качество на продуктите и услугите

Стойност за акционерите
Ясни цели
Високи стандарти

Развиваща се организация
Желание за промяна
Посрещане на предизвикателствата

Безопасността на първо място
Устойчиво развитие
Ангажираност към заинтересованите страни

В В контекста на нашите ценности, ние възпитаваме 
култура на колективна амбиция и сътрудничество, 
като същевременно насърчаваме личната 
отговорност за постигането на общата цел. В 
същото време ние държим на взаимното доверие 
и уважение помежду си.

КОРПОРАТИВНИ ЦЕННОСТИ

„Златна Панега Цимент” АД се стреми към постоянно оптимизиране на техническото оборудване, 
структурата и организацията на работа чрез инвестиране в активи и прилагане на нови методи и 
процеси, като целта е да се утвърди конкурентната позиция на компанията на българския пазар. 

Постоянно развитие на конкурентен пазар

Нашата визия

Да бъдем един от най-отговорните производители на строителни материали в икономическо, екологично и 
социално отношение.

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.
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Политика за корпоративна социална отговорност на Група ТИТАН 
Корпоративната социална отговорност (КСО) е ценност на ТИТАН и е част от нашите управленски цели. Нашата политика по КСО 
надвишава изискванията на съществуващите правни и регулаторни режими и е резултат от съзнателнo и свободно изразен 
ангажимент за подобряване на заобикалящия ни свят. Нашата КСО притежава човешки, социални и екологични измерения. 
Ние сме произвНие 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. Същевременно 
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 не 
ги пропускаме. 

Ще прЩе 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 конкурентноспособност. Нашият стремеж към КСО е 
източник на гордост и мотивация за нашите служители и подобрява способността ни да привличаме и задържаме качествени 
служители. 

Ние 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. 

Ето защо, нашата визия за КСО се състои в следното: 

„Да преследваме постоянно нашите бизнес цели и да създаваме ползи по етичен и социално отговорен начин чрез ограничаване 
на вредите и увеличаване на ползите.” 

За постиЗа постигане на 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 непрек• 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 създадем ползи и да допринесем за       
  благосъстоянието на общностите, които се намират в съседство с нас. 
• Ние ценим наши• 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 п• 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 • 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. 

Фокус върху човешкия капитал и Корпоративната социална отговорност (КСО)



„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.
Група ТИТАН подкрепя и координира събития и акции в контекста на 
инициативите на ООН за човешки права и антикорупция. 

ТИТАН е ключов член на Cement Sustainability Initiative (CSI) от неговото 
създане от 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
•• Биоразнообразие
• Устойчивост на бетона
• Води
• Устойчива верига за доставки

CSR Europe е водеща бизнес мрежа, чрез която ТИТАН е във връзка 
със заинтересованите страни по въпроси, свързани с прозрачността, 
с корпоративната отговорност и с устойчивото развитие.

Глобални сътрудничества 
(Повече информация за устойчивото развитие може да намерите в доклада на Група ТИТАН 
http://integratedreport2014.titan.gr)

СЪТРУДНИЧЕСТВА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
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ПРОЦЕС НА СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Идентифициране на 
заинтересованите страни 
и значими въпроси

Преглед и отчитане 
на резултатите пред 
заинтересованите 
страни

Осъществяване на 
сътрудничество със 
заинтересованите 
страни 

Стратегическо 
развитие, 
фокусирано върху 
приоритетите

Въвличане на 
служителите в 
изпълнение на 
стратегията

КЛЮЧОВИТЕ ПАРТНЬОРИ НА КОМПАНИЯТА СА:

• Служители

• Клиенти

• Доставчици

• Местни общности

• НПО

• Местни и държавни власти

•• Инвеститори и анализатори
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СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Дейностите и операциите, които 
компанията извършва, се осъществяват 
чрез комуникиране, сътрудничество и 
консултации с широк кръг от 
организации и общности.

ВключванВключването на вътрешни и външни 
заинтересовани страни е ключов 
елемент в бизнес модела на Група 
ТИТАН, който е директно свързан с 
ценностите и ключовите приоритети за 
устойчиво развитие на компанията. 
Това се постига чрез отговорност към 
всички всички хора, които работят в 
компанията и/или живеят в района на 
производство.

ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

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 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.

МениджъриМениджърите на ТИТАН трябва да се водят от поeтите от нас 
ангажименти в областта на правата на човека както при 
определяне на политиките, така и при взаимоотношенията 
си със служителите, изпълнителите, клиентите и 
доставчиците.

* 1948 Декларация на ООН за правата на човека
** 1999 ** 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 Етичния кодекс на Група ТИТАН
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Представяне
НА КОМПАНИЯТА
С настоящия интегриран доклад „Златна Панега Цимент” АД представя данни за финансовите, 
социалните и екологични показатели за дейността в периода 2010-2014 г. По този начин компанията предоставя 
възможност на читателите да се информират за всички аспекти на нашия бизнес. 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОМПАНИЯТА

(2010-2014 г.)

199 829
182 594
140 659
80 106
25 539
7 364
11 11311 113
0,82
0

0,00
32 173 027

2,67
1,64
       

41934,95              47149,19             44401,25          40953,12           31768,55
6,12%

214 054
190 877
143 728
70 005
47 020
29 527
26 55426 554
0,82
23 486
0,73

32 173 027
14,32
1,00
14,22%

203 191
189 180
144 778
70 046
17 336
145
1 0501 050
0,03

0,00
32 173 027

0,07
2,56

0,55%

200 447
186 281
145 328
64 449
14 813
544
465465
0,02

0,00
32 173 027

0,30
2,76

0,29%

197 787
182 555
150 787
69 940
18 430
6 149
5 4985 498
0,17

0,00
32 173 027

4,37
1,72
2,96%

Общо активи
Инвестиран капитал
Собствен капитал
Оборот
Печалба преди данъци и амотризация (ППДА)
Печалба преди данъци 
Печалба след данъциПечалба след данъци
Печалба на акция
Дивидент
Дивидент на акция 
Брой акции към 31 декември
Лихвено покритие
Нетен дълг към ППДА
ВВъзвръщаемост на инвестирания капитал
Нетен дълг

   2010 2011 2012 2013 2014ХИЛ.ЛВ.

ФИНАНСОВИ

97 976

6 892
55 590
29 025
6469
0

6 892

268268
0

92 127 85 785 67 901 77 084

6 520
62 410
19 329
3 868
23 485

6 520

250250
0

6 482
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2 991
3 514

6 482

240
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5 892
51 450
4 738
5 821

5 892
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00

5 839
55 122
9 558
6 565

5 839

218
00

2010 2011 2012 2013 2014

СОЦИАЛНИ

861,712
1994
4164

439

850,35
2386
17254

520

866,052
2103
3658

523

846,316
1582
13867

383

843,525
1730
15946

349

Емисии на СО2/т клинкер
Обща топлинна консумация, TДж
Използвани алтернативни горива, т
Специфично потребление на вода 
(л/т цимент)

20112010 2012 2013 2014

ЕКОЛОГИЧНИ

Обща стойност, създадена и разпределена 
на заинтересованите страни (хил.лв.) 
В това число: 

За заплати, социални осигуровки и др. 

За доставки (местни и чуждестранни) 

За капитални инвестиции 

За данъци За данъци 

За дивиденти 
Обща стойност, разпределена на работници 
и служители (хил.лв.) 
Пряко наети лица (към края на годината) 

Фатални инциденти (на преки служители)
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Реалният растеж на БВП през 2014 г. достигна 1,7%, като за него допринесоха крайното потребление и брутните 
инвестиции, а нетният експорт повлия задържащо. 
През 2014 г. безработицата спадна, а заетостта нарасна, докато средната работна заплата запази равнището си 
от 2013 г. 

Към декември средногодишната инфлация достигна -1.4%, като Дружеството очаква дефлационната 
тенденция да продължи през първата половина на 2015 г. 
ИзпИзпълнението на Бюджет 2014 г. се отличаваше с непропорционален ръст на приходите и разходите, поради 
което бюджетният дефицит достигна значителните 3.0 млрд. лв. към края на годината, или -3.7% от БВП. 

В края на годината текущата сметка отбеляза слабо положително салдо, което беше значително по-малко от 
това в края на 2013 г. 
За финансиране на бюджетния дефицит и банковата система публичният дълг в края на 2014 г. е по-висок с 8 
млрд. лв. от този в края на миналата година. 

ИИкономическата обстановка в страната беше повлияна негативно и от поставянето под особен надзор в края 
на юни месец на Корпоративна Търговска Банка и от обявяването ù в несъстоятелност в края на годината.

Към декември 2014 г. средногодишната инфлация достигна -1,4%. Инфлацията през 2013 г. е била 0,9%.
Изпълнението на Бюджет 2014 г. се отличаваше с непропорционален ръст на приходите и разходите, поради 
което бюджетният дефицит достигна значителните 3 млрд.лв. към края на годината, или -3,7% от БВП. 
В края на годината текущата сметка отбеляза слабо положително салдо, което беше значително по-малко от 
това в края на 2013 г. 
За финансиране на бюджетния дефицит и банковата система публичният дълг в края на 2014 г. е по-висок с 
8 млр8 млрд.лв. от този в края на миналата година. 
Икономическата обстановка в страната беше повлияна негативно и от поставянето под особен надзор на 
Корпоративна търговска банка в края на месец юни и от обявяването ù в несъстоятелност в края на годината.

Финансово представяне
НА КОМПАНИЯТА

ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2014 Г.
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ПАЗАР НА ЦИМЕНТ В БЪЛГАРИЯ

От 2010 г. до 2011 г.  пазарът на цимент в България отбелязва тенденция към плавно намаление в диапазона на 
3-4% годишен спад. В периода 2012-2014 г. пазарът се стабилизира, като общото потребление през последните 
3 3 години беше около 2 млн.т цимент, 14-15% от които внос от Турция и много малка част от Румъния. През 2014 
г. консумацията на цимент в страната е с около 100 хил.т повече спрямо обема на продажбите на цимент в 
страната за 2013 г. По наблюдения на Дружеството има спад в обемите на вноса на цимент в България през 
2014 г.
Основен двигател в потреблението през тези години беше изграждането на стратегическите за страната ни 
инфраструктурни проекти (40-50% от пазара на цимент в страната), които се финансираха от фондове на 
европейски програми – тенденция, която се очаква да се запази и през следващите няколко години.
ССегментът на жилищни, търговски, офис и индустриални сгради имаше тенденция на лек спад през целия 
този период. Прогнозите за 2015 г. са, че тази тенденция, вследствие на задоволителните макроикономически 
показатели на страната ни, ще претърпи обрат, като най-значимо това ще се почувства в по–големите градове.

Приходи от продажби в млн.лв.   

млн.лв.)
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Финансови показатели

Нетен дълг (млн.лв.)EBITDA (Печалба преди данъци, лихви и амортизации) в хил.лв.      

СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА

На 1.03.2015 г. „Златна Панега Цимент” АД предоговори изтичащите си кредити в Сосиете Женерал Екпресбанк.

АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

„Златна Панега Цимент” АД отбелязва ръст на приходите от продажби от 8,5% спрямо 2013 г. Вследствие на 
повишените продажби през 2014 г. има повишение на нетната печалба 1075%, като нетната печалба достига 
5 459 хил.лв. (през 2013 г. – 549 хил.лв.). 
Печалбата преди лихви, данъци и амортизации също бележи ръст от 24% и е в размер на 18 430 хил.лв. (2013 г. 
– 14 813 хил.лв.).
ККато резултат от внимателното проследяване движението на оборотния капитал, намалените инвестиции и 
увеличените приходи и печалби през 2014 г., нетният дълг на „Златна Панега Цимент” АД е намален спрямо 
2013 г. и е 31 773 хил.лв. (през 2013 г. – 41 086 хил.лв.).

ОБЕМ НА ПРОДАЖБИ

ОбеОбемът на продажбите на „Златна Панега Цимент” АД следва потреблението на цимент в България. От 2010 до 
2012 г. се наблюдава ежегоден спад в продажбите. Едва през 2013 г. Дружеството отбеляза ръст в обема на 
продажбите на цимент спрямо предходния период, а през 2014 г. продажбите достигат 546 хил.т (с около 10 
хил.т повече от 2013 г.). В продажбите преобладава насипният цимент. За 2014 г. „Златна Панега Цимент” АД 
реализира на вътрешния пазар 464 хил.т насипен цимент, 77 хил.т опакован цимент и 5300 т хидравлично- 
свързваща смес за пътища. 

Печалба преди данъци и лихви/средна 
стойност на капитала   
капитал = собствен капитал + нетен дълг

Нетен дълг/EBITDA

Нетна печалба на акция в лв.

Печалба след данъци/средно 
инвестиран капитал

0,3%

0,3%

2,8%

0,02%

3,3%

3,0%

1,17%

0,17%

Възвръщаемост на инвестирания капитал

Възвръщаемост на капитала

Съотношение нетен дълг/EBITDA

Печалба на акция

ИНДЕКС                      ИЗЧИСЛЕНИЯ (ФОРМУЛА)                         20142013 

(хил.лв.) (млн.лв.)
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Здравословни и безопасни
УСЛОВИЯ НА ТРУД

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОМПАНИЯТА

От години „Златна Панега Цимент” АД  развива политика за 
„Нула фатални и сериозни трудови злополуки”. 
Това не е самоцелно усилие, а е израз на убеждението на 
ръководството, че здравето и безопасността на работниците и 
служителите са от първостепенно значение. Това е приоритет 
номер едно, за да може Дружеството да бъде пример за 
здравословни и безопасни условия на труд в Група ТИТАН. 

В Дружеството се прилагат ефективни програми, насочени към широк кръг от въпроси и интереси, в които 
вниманието е фокусирано върху състоянието на работното място и благосъстоянието на работещите.

Продължава добрата практика за докладване, разследване и отчитане на инциденти без последствия. 
От пОт пет години в завода се отчитат и разследват инциденти без последствия за хора, оборудване и околна среда. 
За 2014 г. са регистрирани 275 инцидента, като 183 от тях са направени от работници, пряко заети в 
производствения процес. Всеки съобщен инцидент се „затваря”, т.е. снема се от отчет едва след отстраняване на 
опасността. По този начин незабавно са отстранени 275 опасности, констатирани от работещите. Мотивиращо е 
месечното отчитане и награждаване на участвалите в елиминирането на опасностите, което се извършва лично 
от директора на завод. От средата на годината стартира и награждаване на работници, отстраняващи причините 
за инциденти без последствия.

Година

Одити по безопасност, брой

STOP одити, брой

Злополука без последствия, брой

Разрешения за работа, брой

Обучителни часове/служител

Турнир по футбол в рамките на спортен празник по повод 10 години ТИТАН „Златна Панега Цимент” АД
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Прилаганите и оценени добри практики по здраве и 
безопасност в Дружеството се изискват и от външните 
фирми. На територията на предприятието извършват 
услуги много специализирани фирми, които са 
разнородни по своята дейност. „Златна Панега Цимент” 
АД е установила традиции на сътрудничество с 
партньорите. Това сътрудничество позволява да 
препредоставим на партньорите си информация и да 
споделим нашия опит и знания.

„Златна Панега Цимент” АД е инвестирала 
в монтиране на оборудване за височинна 
защита на покриви на сгради. Здравето и 
безопасността на всеки човек, зает в бизнес 
дейности на „Златна Панега Цимент” АД, е 
важно за нас, защото нашата цел е 
безопасността както за работниците на 
завзавода, така също и за работниците на 
фирми, извършващи услуги. 

Убедени сме, че заедно ние можем да си 
сътрудничим, за да се предотвратят 
наранявания и заболявания, и в крайна 
сметка да се осигурят здравословни и 
безопасни работни места за всички.

Процедурата „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.

ПроцедПроцедура „Изолиране – Маркиране – Тестване” (LOTOTO) представлява 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. Идентифицирайки източниците на енергия, при работа те се изключват, маркират и заключват от 
длъжностни лица и всички работници на това място. През годината започна надграждане на процедурата с 
процедура е-LOTOTO, която е с по-високо ниво на сигурност. Освен изключването и заключването на 
захранването, съоръжението се заключва и електронно от оператора в командна зала, при което се осигурява 
сигсигурност, че точно правилното съоръжение е заключено и при грешка не може да се стартира, ако 
операторът не го освободи.

На 31 декември 2014 г. бяха отброени 1848 дни работа без трудови злополуки или 5 години без трудова 
злополука.
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За изграждане на култура по безопасност в 
„Златна Панега Цимент” АД е приета програма 
за обучение, в която са обхванати водачи от 
Дружеството, водачи на изпълнители, клиенти, 
доставчици и охрана. Поддържа се високо ниво 
на осведоменост за безопасността и се 
насърчава отговорното безопасно поведение, за 
да да се елиминират инцидентите с фатален изход 
и да се намалят възможностите за наранявания, 
свързани с шофирането.

През 2014 г. е проведено обучение за „Безопасно 
шофиране” на 116 водачи на превозни средства 
на фирми, извършващи транспортни услуги за 
„Златна Панега Цимент” АД, включващо 
проблеми, свързани с организацията на 
товарене и разтоварване на камиони и 
циментовози на територията на завода. 
ККоординираното от Група ТИТАН обучение за 
защитно шофиране за специалистите от 
Дружеството, водачи на персонални 
автомобили, включва теоретична част и 
практически тест. 
По повПо повод на наложени промени в 
организацията на движение на МПС и 
осигуряване на безопасно движение е 
проведена специализирана среща с 60 
професионални водачи на превозни средства за 
транспорт на цимент, на която са онагледени 
маршрутите на движение, поставените 
зазадължителни знаци по безопасност и 
рисковите зони при товарене и извозване на 
цимент. 

Проведе се обучение на персонала на тема 
„Защитно шофиране”, в която взеха  участие 151 
ръководители, специалисти и работници на 
Дружеството, 129 служители на външни фирми и 
79 професионални водачи на превозни 
средства. Едночасовата лекция включва знания, 
умения и способности за безопасно поведение и 
опазване на опазване на собствените и на околните, здраве и 
живот.
Срещите и разговорите, свързани с безопасното 
шофиране остават във фокуса на ръководството 
на Дружеството и ще продължават и в бъдеще.

ДОБРА ПРАКТИКА         БЕЗОПАСНО ШОФИРАНЕ
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Компания ТИТАН използва широка гама от финансови и нефинансови критерии, за да оцени бизнес 
резултатите и напредъка спрямо стратегическите приоритети.
Наред с финансовите критерии, от голямо значение са и критериите, свързани със социалните дейности, и 
тези, свързани с нашите служители.

Ангажираност
В контекста на нашата корпоративна ценност за непрекъснато усъвършенстване, ние се ангажираме с 
постоянен процес на вътрешен преглед и анализ. Доказано е, че един от най-ефективните начини да 
постигнем това, е да изслушваме нашите служители.

За нашиЗа нашите компании служителите са една от най-важните групи от заинтересовани лица. В духа на Стратегията 
ни за ангажираност към заинтересованите лица през 2014 година започна проучване на мнението на 
служителите, което беше разработено за нас от независима международна компания, специализирана в тази 
област.

Общото участие на служителите на ТИТАН в проучването е 81%. Проучването се проведе поетапно във всички 
страни и предприятия, като през третото и четвъртото тримесечие на 2014 г. участието на служителите 
достигна 60%.

ИзследванИзследването беше проведено на всички девет езика на страните, в които ТИТАН работи (албански, арабски, 
български, английски, гръцки, македонски, сръбски, испански и турски). То беше прието добре и се отчетоха 
рекордни нива на участие на служителите.

ДОБРА ПРАКТИКА         ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

В България участието в проучването на мнението на служителите на компаниите на ТИТАН достигна 
89,4%, което е и най-добрият резултат в проведените досега проучвания. Ценната информация, която 
хората споделиха, даде възможност да се разгледа отблизо работната среда в момента и по този 
начин да се планират корекции и подобрения, където е необходимо. 

Какво следва
ПрПрез 2015 г. останалите страни и компании в Групата ще вземат участие в проучването и ще бъдат 
изготвени планове за действия, пряко свързани с посочените от нашите служители области за 
развитие.
Преди 2020 г. ще се проведе нов цикъл проучвания, за да се измерят подобренията, постигнати на 
базата на плановете за действия.

Развитие на
ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ
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Обобщение на резултатите за Група ТИТАН
• През 2014 г. е ревизиран процесът за управление на представянето на служителите
• Проведено е „Проучване на мнението на служителите”, което има за цел да подобри тяхната       
ангажираност
• Общата заетост в Група ТИТАН се е увеличила с 1%
• Текучеството на служителите в Групата е било 12%
•• Пряко заетите служители са получили 108 383 човекочаса обучение, а непряко заетите – 31 325               
човекочаса.

Преглед от ръководството
Създаване и запазване на заетосттa
Група ТИТАН продължава да осигурява значителни възможности за заетост в целия свят и се ангажира да 
инвестира значителни средства в развитието на знанията и уменията на служителите. Общата заетост в Групата 
за 2014 г. се е увеличила с 1%, главно с акцент в подбора на служители в компаниите по места.

Обучение и развитие
Общата инвестиция на Групата в учебни часове е постоянно висока. Това е важно не само за да се повиши 
текущото ниво на компетентност и знания и така да се подобри оперативната ни ефективност, но също така и 
да се насочат хората към нови форми на поведение.
Нашият фокус е върху предоставянето на обучителни програми, които са насочени към подкрепа на промяна в 
културата на нашата организация.
ООбучението в Група ТИТАН през 2014 г. е общо 130 061 човекочаса.
В бъдеще целта е да се увеличат инвестициите за обучение в областите, свързани с Цели 2020 за устойчиво 
развитие.
Целта на ТИТАН като работодател е да насърчава ученето през целия живот сред служителите и да повишава 
професионалните умения и компетентност, от които хората се нуждаят, за да отговарят на местните и 
глобалните предизвикателства. Ключов приоритет за Групата остава обучението по Здраве и безопасност, което 
представлява 33,8% от всички обучения през 2014 г. (36 638 човекочаса).
ПрПродължават да се разширяват успешните инициативи на Групата, като например интернет базираната 
самообучителна програма СТЕП. Само през 2014 г. 19 служители от всички предприятия са взели участие в тази 
програма, а общият брой на преминалите обучението служители вече е 81.

Водени от нашите служители
ТИТАН винаги е била организация, движена от хората. Ние изграждаме дългосрочни отношения с 
работниците и служителите, основаващи се на взаимно доверие, надеждност и споделени ценности.

ДОБРА ПРАКТИКА         ПРОГРАМА СТЕП

Self Training E-learning Program е програма на Група Титан за развитие на талантите, разработена 
съвместно с Харвардския университет и Harvard Business School.
Базирана е на „Essential Базирана е на „Essential Leader HBP“ модулите за електронно обучение, които включват теми като 
лидерство, управление на промяната, вземане на решения, емоционална интелигентност, комуникация. 
Програмата дава възможност на участниците да се „научават чрез правене”, тъй като се развиват и 
прилагат ключови лидерски умения на практика. Сред инструментите на програмата са запознаването с 
теоретични концепции, примери с често срещани бизнес казуси, тестове за разбиране, базирани на 
реални сценарии и интерактивни работни срещи. Участниците в програмата имат възможност да 
развиват, изпробват и подобряват управленските и лидерските си качества с подкрепата на ментори.

STEP
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Обучението на компаниите на ТИТАН в България възлиза общо на 10 435 човекочаса.
Основен приоритет остават обученията по Здраве и безопасност, където са проведени над 8 100 човекочаса. 
Това представлява 78% от всички човекочасове обучения, проведени в България през 2014 г.
Важен фокус през годината беше поставен и върху развитието на мениджърска и лидерска компетентност, 
като по тази тема са проведени над 800 човекочаса обучения.

Важна част от политиката за развитие на персонала е непрекъснатото повишаване на ключовата за бизнеса 
техническа компетентност. В същото време се отделя и заслужено внимание на нетехнически обучения в 
областта на правната регулация, финансите на фирмата, развитието на комуникационните умения.

Преглед на процеса за управление на изпълнението

С преС прегледа на процеса за управление на изпълнението на Групата през 2014 г. бе ангажиран регионален, 
многофункционален екип, съставен както от новопостъпили, така и от опитни служители. Новият процес на 
управление на представянето обхваща и съчетава както „КАКВО" (постигане на отлично изпълнение), така и 
„КАК" (поведението, отразяващо нашите ценности и принципи). Това означава да надградим съществуващите, 
добре работещи практики, като подчертаем какво е новото и разясним какво трябва да се случи във всяка 
бизнес единица.
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През 2014 г. направихме сериозни стъпки в изграждането на работодателската 
марка на ТИТАН „Златна Панега” АД с провеждане на голям брой младежки инициативи.

Изграждане на връзки с академичната общност

РРазвиваме традиционните си връзки с Химикотехнологичния и металургичен университет. Организирано бе 
ежегодното лятно посещение на студенти от специалността „Силикатни технологии“ в завода в с. Златна 
Панега. Колегите от всички ключови звена подготвиха и презентираха различни аспекти от работата си. 
Организира се тур в завода за запознаване на място с технологичния процес.
Сериозно внимание бе отделено на изграждането на отношения с Минно-геоложкия университет „Свети Иван 
Рилски” в София. Бяха организирани две посещения на студенти в завода ни. 
ЦелЦелта ни е да популяризираме името на компанията сред академичните и студентски среди и да представим 
ТИТАН България като потенциален, желан работодател.

Посещение в завода от студени от ХТМУ - „Силикатни технологии” и от МГУ, гр. София

ДОБРА ПРАКТИКА         ЛЕТНИ СТАЖОВЕ

В традиционните летни стажове участие взеха 11 студенти и ученици от различни специалности. 
Преобладаващ бе броят на студентите с инженерен профил, които развиваха приложни умения в 
звената за производство и поддръжка. Засилен интерес имаше и от студенти с икономическо 
образование – профили „Стопанско управление“ и „Финанси и счетоводство“. ИТ отделът също прие 
студент, обучаващ се в чужбина.
Нова инициатива през 2014 г. беше приемът за лятна практика на ученици от Гимназията по 
строителство, електротехника и услуги в град Тетевен. 
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Ние заплащаме еднакви възнаграждения на мъжете и жените, които вършат една и съща работа, и 
инвестираме в изграждането на дългосрочни отношения с нашите служители. Групата продължава да 
инвестира в развитието на служителите независимо от възрастта им. В нашите фирми винаги се стараем да 
балансираме персонала с новоназначени служители от различни възрастови групи.

Колективното договаряне и членство в профсъюзи
Група ТИТАН активно насърчава свободата на сдружаване на работниците и служителите, в някои от страните 
дори извън местните нормативни изисквания. 

Синдикатите имат важна роля за подобряване на условията на труд и в закрилата на правата на работниците. 
Представители на профсъюзите в ТИТАН имат право да се срещат с ръководството, за да дискутират своите 
притеснения и да предлагат подобрения. 

ВВъпросите по Здраве и безопасност, за възнагражденията, съгласно законодателството, както и за 
допълнителните придобивки са включени в дневния ред на редовните срещи между представителите на 
ръководството и служителите.

ДОБРА ПРАКТИКА         ЖЕНИТЕ МЕНИДЖЪРИ

Жените мениджъри са също добре представени на местно ниво, дори и в държави, където по-рядко се 
среща жени професионалисти да бъдат наемани в тежката промишленост. Общо около 15,7% от нашите 
мениджъри са жени.

Човешки права
„Ние сме ангажирани със защитата и развитието на правата на човека, така както са определени във Всеобщата 
декларация за правата на човека и от Международната организация на труда (МОТ)" – Етичен кодекс на Група 
ТИТАН.

През 2002 г. подписахме Глобалния договор на ООН и това определя вземането на решения, системите за 
управление и дори обученията и курсовете за нашите мениджъри и служители. 
Всяка Всяка година мениджърските екипи на ниво страни проучват потенциалните рискове за нарушаване на 
човешките права в рамките на своите сфери на отговорности. 
Комитетът по КСО на Групата също разглежда доклади относно рисковете за правата на човека във всяка 
страна и идентифицира възможности за подобрение.

Равни възможности, полова и възрастова равнопоставеност
Ние се придържаме към международните стандарти за многообразието и равните възможности. 
Това има силно отражение при формирането на управленските ни екипи по места. 
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Подкрепата на местните общности е ключът към дългосрочния успех на Група ТИТАН. Групата прилага 
интензивна програма по въпроси, свързани със здравеопазването, безопасността, бедността, младежката 
безработица и замърсяването на околната среда. Тези въпроси са от съществена важност и в региона на с. 
Златна Панега, в който ние оперираме. 

През годините „Златна Панега Цимент” АД е развивала широк кръг от дейности и инициативи с цел 
подобряване живота на местните общности, като приносът на компанията е свързан с осигуряването на 
значителни финансови и човешки ресурси. Нашите усилия за създаване на микробизнес в региона, 
подкрепата за развитието на екологичен туризъм, качествено образование за децата и опазването и 
възстановяване на чиста околна среда са сред основните и дългосрочни ангажименти, които компанията е 
поела за подкрепа на местните общности.

ДОБРА ПРАКТИКА         МЛАД ОГНЕБОРЕЦ

Водени от убеждението, че децата от региона са сред нашите бъдещи работници, ние се стараем да 
подпомогнем тяхното обучение и развитие. 

На 12 май 2014 На 12 май 2014 г. зелените площи на циментовия завод се превърнаха в площадка за провеждане на 
областно състезание „Млад огнеборец” с участието на младежки противопожарни отряди. Съвместната 
инициатива на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Ловеч, 
Регионален инспекторат по образованието – гр. Ловеч, Община Ябланица и „Златна Панега Цимент” АД 
бе заключителен етап от проведени общински състезания между училища за изграждане на култура по 
пожарна безопасност при учениците.
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Разбиране на местните проблеми
Устойчивото развитие и бъдещият растеж на компанията зависят от балансиране на краткосрочните и 
дългосрочните интереси. Ние трябва да отговорим на разнообразните нужди на онези, с които си 
взаимодействаме. Разбирането и работата по важните за обществото въпроси е постоянен процес.  

ПрПрез 2011 г. „Златна Панега Цимент” АД инициира проучване сред широк кръг от заинтересовани страни и 
групи, което целеше да се идентифицират ключовите характеристики, интересите и целите на 
заинтересованите страни. Всички мнения и препоръки на участниците в проучването бяха обобщени от 
Института за социални иновации (Institute of social innovation, Greece). Проучването помогна да се  определят 
конкретни, ясно разбираеми корпоративни цели за всяка отделна група заинтересовани страни. 

ПрПрез 2012 г. „Златна Панега Цимент” АД ангажира Фондация „Помощ за благотворителността в България” да 
оцени плановете и дейностите на компанията, които се отнасят до местната общност и да помогне за 
формиране на стратегически модели за обмяна на информация и ресурси с тях, както и да изработи рамка за 
дългосрочен ангажимент на компанията към развитието им, с акцент – образование, заетост, уязвими групи, 
със специален акцент върху развитие на местния капацитет и устойчивост.

ПрПрез 2013 г. „Златна Панега Цимент” АД инициира учредяването на проект „Да осиновим река Златна Панега”. 
Чрез подписване на Меморандум за сътрудничество местната власт, регионални бизнес структури, училища и 
читалища и неправителствени организации обединиха усилията си в три основни направления:

•  Осъществяване на дейности за успешното и дълготрайно съхранение на природата, включително        
 опазване на биологичното разнообразие по поречието на реката и повишаване на екологичната култура на   
 населението

•  •  Създаване на условия и платформа за възникване, подпомагане и развитие на успешен и иновативен      
 регионален (микро) бизнес

•  Развитие на редица социални дейности за подпомагане на населението в региона, включително           
 подобряване на образованието в училищата и повишаване на здравната култура. 
 Обратната връзка, която получаваме от заинтересованите страни, е в основата на проектирането и           
   съвместното реализиране на дейности по идентифицираните проблеми.

ДОБРА ПРАКТИКА         ЗДРАВЕН МЕДИАТОР В ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА

Полагаме усилия за повишаване на здравната 
култура на местните общности чрез посещения в 
училищата и дългосрочни партньорства с 
неправителствени организации. 
По инициПо инициатива на „Златна Панега Цимент” АД 
„Националната мрежа на здравните медиатори” 
обучи здравен медиатор, който от 2014 г. работи на 
територията на Община Ябланица за подобряване 
на здравния статус на ромската общност.
Като добра практика подобен проект бе иницииран 
от Групата и в Египет.Празненство – Международен ден на ромите
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Съвместно с нашите партньори разработихме и подадохме за оценка и външно финансиране проекти, които 
целят повишаване на професионалното развитие на младежки работници, обучение за устойчиво 
предприемачество, достъп до възможности за повишаване доходите на хора от рискови групи, 
идентифициране на местни лидери и др. 

 „Зл „Златна Панега Цимент” АД, Фондация „Помощ за благотворителността в България” и Фондация „С.Е.Г.А. – 
Старт за ефективни граждански алтернативи" разработиха проект „Промяната започва от нас", който цели 
насърчаване на доброволчеството в селата Златна Панега, Брестница и Орешене, Община Ябланица и е 
насочен към местната младежка общност. Чрез проучване на потребностите, подкрепа за зараждане на местна 
младежка структура и финансиране на доброволчески инициативи за местно развитие в рамките на проекта 
ще бъде създадена нова среда и условия за гражданско активизиране и самоорганизиране в регион, в който 
досега не е имало подобни външни интервенции или автентични местни опити. Проектът ще бъде 
реализиран прреализиран през 2015 и 2016 г.

ДОБРА ПРАКТИКА         ЗАЕДНО В ЧАС

През 2013 г. „Златна Панега Цимент” АД привлече в региона Фондация „Заедно в час” и даде ход на 
дългосрочната си подкрепа за правото на достъп до качествено образование на всяко дете. Четирима 
учители и трима възпитатели работят с децата в местните училища, като положителните резултати са 
видими още след първата година – по-голяма посещаемост в часовете (91%), увеличение на средния 
успех на учениците (с 27%), промяна в поведението и развитие на ценни умения.
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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. През 2014 г. изградихме мини система за сметосъбиране от бетонови кошчета и 
информационни табели по поречието на р. Златна Панега, която функционира успешно и се разпознава от 
туристи и местни жители. 

„Златна Панега Цимент” АД изработи и финансира почистването на бетонови кошчета за 
сметосъбиране, които са разположени на езеро Глава Панега и по поречието на р. Златна Панега. 
Обозначителни табели напомнят, че чистотата на реката гарантира на региона по-добър облик, така 
необходим за развитието на местния туризъм. 
Ежегодно се извършва пролетно почистване на реката, което провеждаме съвместно с риболовните 
клубове и местните училища. 
ПрПрез 2014 г. бяха събрани разделно над 2 т отпадъци, като 1,8 т от тях бяха насочени към инсталацията за 
Обработено инженерингово гориво. 
През 2013 г. събраните отпадъци възлизаха на 1,2 т, а през 2012 г. – около 4 т.

ДОБРА ПРАКТИКА         МИНИ СИСТЕМА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ

река Златна Панега
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Нашите бизнес партньори
(ИНВЕСТИТОРИ, КЛИЕНТИ И ДОСТАВЧИЦИ)

„Златна Панега Цимент” АД си партнира с клиенти от цялата страна, сред които са строителни компании, 
изпълняващи стратегически инфраструктурни проекти, производители на бетон и бетонови изделия, на сухи 
смеси, както и складове за строителни материали.
Търговският отдел на дружеството ни поддържа постоянна връзка с потребителите на цимент, като целта е 
превенция на евентуални проблеми с качеството и оказване на техническа помощ. 
Със съдействието на отдела по качество позициите на търговската марка ТИТАН на строителния пазар се 
запазват и утвърждават. 

С цел да С цел да удовлетворим изискванията на клиентите и 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

•        Предла•        Предлагане на нов тип опакован цимент на пазара

•        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

•        Пос•        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

Работа с доставчиците на Дружеството

Тъй като дейността на „Златна Панега Цимент“ АД е в по-голяма степен с местна насоченост, 
Дружеството се стреми да използва до голяма степен местни доставчици, като това се отнася 
най-вече за дейностите по поддръжка и ремонт, почистване, кетъринг. Като всеки отговорен бизнес, 
ние се стремим тези дейности да са навреме и честно заплатени.

Цех „Опаковка” в „Златна Панега Цимент” АД 
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6 5 1145,45%

БРОЙ ОСНОВНИ 
ДОСТАВЧИЦИ 2014 Г.

БРОЙ ОСНОВНИ МЕСТНИ 
ДОСТАВЧИЦИ 2014 Г.

ОБЩ БРОЙ ГОЛЕМИ 
ДОГОВОРИ 2014 Г.

% МЕСТНИ ДОСТАВЧИЦИ
2014 Г.

Работа с доставчиците на Дружеството

Тъй като дейността на „Златна Панега Цимент“ АД е в по-голяма степен с местна насоченост, Дружеството се 
стреми да използва до голяма степен местни доставчици като това се отнася най-вече за дейностите по 
поддръжка и ремонт, почистване, кетъринг. 

•        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 ЛПС от водачите и спазване на законните разпоредби за движение по       
   пътищата на товарни МПС.

Верига за доставки на Дружеството

Където е възможно, Дружеството използва местни доставчици като по този начин подпомага местната 
общност. Дружеството работи и с международни доставчици, които доставят стоки като горива, 
специализирани резервни части, хартиени торби за цимент. Доставките от тези международни доставчици са 
централизирани.

„Зл„Златна Панега Цимент” АД се стреми да плаща на своите доставчици навреме и съобразно цените на местния 
пазар.

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 
тяхната надеждност, гъвкавостта и местното разположение на бизнеса на доставчиците им.  
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Околна среда
ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
– ЕЖЕДНЕВИЕ, НО И ИНВЕСТИЦИЯ В БЪДЕЩЕТО

Циментовата индустрия е един от най-големите индустриални емитери на въглероден диоксид.  
Като част от европейската схема за търговия с емисии на парникови газове, „Златна Панега Цимент” АД има 
разработен план за мониторинг, отговарящ на европейските нормативни изисквания. 
През последните 5 години компанията активно търси начини за намаляване на емисиите на СО2.
ККато част от инициативите в тази връзка са експериментално отглеждане на енергийни култури, проучване 
възможността за улавяне на СО2 от водорасли, проучване на условията в района на с. Златна Панега с оглед на 
производството на биогаз. С цел намаляване зависимостта от фосилните горива и съответно намаляване на 
емисиите на въглероден диоксид чрез увеличаване дела на алтернативните горива, през 2011 г. бе изградена 
инсталация за сепариране и шредиране на твърди отпадъци – т.нар. инсталация за Обработено 
инженерингово гориво. Същата година бе регистрирано ново дружество, част от Група ТИТАН –  „ГАЕА – 
Зелена АлЗелена Алтернативна Енергия” ЕАД, чиято роля е да събира и обработва подходящи отпадъци и да ги довежда 
до вид, подходящ за използване в циментовия завод. В резултат на тези мерки в емисиите на въглероден 
диоксид се забелязва ясна тенденция на намаляване през отчетния период – от 866 кг СО2/т клинкер за 2010 г. 
до 844 кг СО2/т клинкер през 2014 г., като успоредно с това се наблюдава увеличаване на дела на биомасата в 
горивната смес – от 2% през 2010 г. до 8% през 2014 г. Другата възможност за намаляване на емисиите на СО2 
от производството на цимент е използването на добавки към цимента (в съответствие с европейския стандарт 
EN 197-1) – EN 197-1) – това са пепели от ТЕЦ, гранулирана доменна шлака и варовик. 

Емисии на въглероден диоксид 
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Eмисии на прах

Циментовото производство исторически се свързва с 
емисиите на прах и до днес хората очакват, че ще 
открият местоположението на циментовия завод по 
покритите с цимент покриви на къщите. „Златна Панега 
Цимент” АД започва да променя тази представа веднага 
след приватизацията през 1997 г. като модернизира 
пречиствателните съоръжения на пещите и мелниците. 

ПрПрез  периода 2010-2014 г. основните съоръжения 
в завв завода вече работят с нови филтри и са премахнати 
редица източници на неорганизирани емисии на прах. 
През 2011 г. са пуснати в експлоатация приемна станция 
за добавки към цимента, нов транспорт на добавките, 
нови силози за добавки към цимента. С тази 
инвестиция се елиминират източниците на 
неорганизирани емисии, свързани с доставка, 
съсъхранение и подаване на добавки към цимента.  
През 2009 г. започна изграждането на втора вертикална 
мелница за цимент, с която ще бъде подменен изцяло 
мелничният комплекс в „Циментови мелници”. 
В резултат на направените инвестиции в 
обезпрашителни съоръжения емисиите на прах от 
пещите падат от 50 мг/нм3 през 2006 г. до 1,7 мг/нм3 през 
2014 г.  

В рВ резултат на отличната поддръжка и оптималните 
условия на експлоатация, които осигурява 
производственият персонал, специфичните емисии на 
прах намаляват от 13,76 г/т клинкер през 2010 г. до 4,85 
г/т клинкер през 2014 г. 
ТТенденцията за намаляване на специфичните емисии 
на прах се запазва през целия отчетен период 
(2010-2014 г.) въпреки промените в обема на 
произведения клинкер, които следват търсенето на 
цимент на българския пазар. 

Емисии на прах

Eмисии на въглероден диоксид
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Емисии на серни оксиди 

Суровините – варовик и мергел, използвани в производството на цимент, действат като скрубер в 
топлообменната кула и намаляват емисиите на серни оксиди, които биха се образували от изгарянето на 
горива с високо съдържание на сяра. Емисии на серни оксиди се наблюдават най-често при наличие на серни 
органични съединения и сулфиди в суровините и малка част от тях се генерират в резултат на горивните 
процеси в пещта. Флуктоациите в специфичните емисии на серни оксиди в отчетния период се дължат на 
промените в суровините и горивата и се влияят от условията в технологичната линия (чести режими на 
пускане и спиране, тестове на различни горива и суровини).

Хлорът, подобно на сярата, се свързва с алкалите в суровините и в по-голямата си част остава в различни 
състояния в системата пещ – топлообменна кула. Основният източник на хлор в пещта са алтернативните 
горива. При натрупване на по-големи количества хлор и сяра в технологичната линия се налагат по-чести 
спирания на пещта и почистване на циклоните на топлообменната кула. 
ТТова нарушава нормалния производствен ритъм и от своя страна води до ограничаване подаването на горива, 
които биха добавили хлор или сяра в системата. С цел увеличаване на алтернативните горива и намаляване на 
периодите на спиране заради запушени циклони, циментовият завод започна обследване за изграждане на 
хлорен байпас. Обследването ще бъде завършено през 2015 г., а съоръжението ще бъде изградено през 2016 г.  
Източник на флуороводород в изходящите газове могат да бъдат както суровините, така и горивата. 
Специфичните емисии на флуороводород са най-високи през 2011 и 2012 г. – 5,3 г/т клинкер, а през останалия 
период са около 1 г/т клинкер.

Емисии на хлороводород и флуороводород

Емисии на азотни оксиди

АзАзотните оксиди са свързани с горивния процес и се формират или при реакцията на азота в горивата и 
кислорода в пламъка на горелката, или като съединения на азота, който се съдържа в атмосферния въздух и 
кислорода в горивните газове. Влияят се до голяма степен от количеството свеж въздух, който се подава към 
пещта. Използването на алтернативни горива в повечето от случаите води до намаляване на азотните оксиди. 
Пещите на „Златна Панега Цимент” АД са оборудвани с горелки, които осигуряват ниски емисии на азотни 
оксиди, но по-ниските норми, които са в сила от 2014 г., наложиха инвестирането в инсталация за 
некнекаталитична редукция на азотните оксиди. В отчетния период (2010-2014 г.) се забелязва ясна тенденция за 
намаляване на специфичните емисии на азотни оксиди – от 1671 г/т клинкер през 2010 г. до 1000 г/т клинкер 
през 2014 г., което от една страна се дължи на увеличаващия се процент на алтернативни горива в горивната 
смес и от друга страна на засиления контрол върху производствените процеси (дозиране на суровини и 
горива, хомогенизиране на суровината и т.н.).

Eмисии на азотни оксиди Емисии на Sb, As, Pb, Cr,  Co, Cu, Mn, Ni, V

нм3нм3
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нм3
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Диоксините и фураните са органични съединения, съдържащи хлор, които се разрушават при температура над 
750°С.  При определени условия могат отново да се синтезират. Асоциират се с изгарянето на опасни отпадъци. 
Много рядко се регистрират в циментовите пещи и до момента не е доказана връзка между използването на 
алтернативни горива и емисиите на диоксини и фурани. Емисиите на диоксини и фурани в „Златна Панега 
Цимент” АД през отчетния период варират от 0,02 (за 2013 г.) до 0,12 грама на година (за 2014 г.). Специфичните 
емисии са средно 0,0000002 г/т клинкер.

Емисии на диоксини и фурани

Подобно на серните оксиди, емисиите на общ органичен въглерод се влияят главно от наличието на 
органични съединения в суровините и в по-малка степен зависят от технологичния процес. Специфичните 
емисии на общ органичен въглерод в отчетния период варират в широки граници – от 23 г/т клинкер през 2011 
г. до 70 г/т клинкер през 2010 г. 

Емисии на общ органичен въглерод

Емисии на тежки метали

Тежките метали постъпват в технологичната линия едновременно със суровините и с горивата. Поведението и 
емисиите на тежки метали зависят от тяхната летливост, от начина по който постъпват в пещта, от вида на 
производството и най-вече от пречиствателните свойства на обезпрашителните съоръжения. 
При произвПри производството на цимент особено внимание се обръща на летливите и полулетливи тежки метали (Hg, 
Cd, Tl) поради това, че почти цялото количество, което постъпва в пещта, напуска системата под формата на 
емисии. С цел да се гарантира ниско ниво на емисиите на тежки метали и по-специално на силно токсичните 
Hg, Cd и Tl, тяхната концентрация в алтернативните горива и суровини е строго ограничена и се следи 
стриктно както от акредитирани лаборатории, така и от заводската лаборатория. Още при етапа на 
предварителна оценка на алтернативните горива и суровини отпадат тези, чието съдържание на тежки метали 
би повлияло негативно върху здравето на хората и околната среда. 
ТТежките метали, като Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, се свързват с кристалната решетка на клинкера и остават 
свързани през целия жизнен цикъл на цимента и бетона. 
В „Златна Панега Цимент” АД са правени многобройни измервания на емисиите на тежки метали. 
В повечето случаи емисиите са под границата на откриване. Специфичните емисии на живак варират между 
0,001 и 0,03 г/т клинкер за отчетния период, тези на кадмий и талий (отчетени заедно) варират между 0,01 и 
0,03 г/т клинкер, а сборът от всички останали тежки метали (Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) е от 0,04 г/т 
клинкер за 2012 г. до 0,45 г/т клинкер за 2014 г.

Емисии на живакЕмисии на кадмий и талий

нм3
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Производството на цимент се характеризира с високо енергийно потребление и поради тази причина 
компаниите непрекъснато въвеждат мерки за намаляване на енергийната консумация и респективно 
намаляване на разходите за енергоносители. В „Златна Панега Цимент ”АД всички инвестиционни проекти 
биват оценявани и от гледна точка на енергийна ефективност. Първите инвестиции на компанията са 
реконструкциите на двете технологични линии като с това се цели оптимизиране на производствения процес 
и намаляване консумацията на горива. Допълнително, инвестициите в инсталации за подаване на 
алтернативни горива (инсталация за стари автомобилни гуми и инсталация за Обработено инженерингово 
гориво) гориво) са насочени към намаляване на енергийните разходи. Мерките, които се взети за оптимизиране на 
горивния процес, са следните: инсталирани са по-големи по обем първични вентилатори, направена е 
модификация на горелките, оптимизирана е едрината на горивата и е подобрена тяхната хомогенност, 
повишено е количеството на вторичните горива и количеството топлина в зоната на декарбонизация, с което е 
намалена нуждата от топлина от главната горелка, модифицирана е топлообменната кула с цел подобряване 
на топлообмена между суровини и горещи газове. Положително влияние върху разхода на горива и 
електрическата енергия имат и промените, направени в суровинни мелници –  оптимизиране на едрината на 
смилане и смилане и хомогенността на суровинния материал чрез промени в топковия заряд и въвеждането на 
подобрители за смилане. 
По отношение на консумацията на електрическа енергия в отчетния период (2010-2014 г.) редица проекти 
доведоха до намаляване на специфичния разход по отделните производствени звена: в цех „Кариера и 
натрошаване” бяха подменени чуковете и скарите на трошачките, поставиха се инвентори на вентилаторите на 
скарните охладители, с което разходът на електрическа енергия при охлаждането на клинкера се намали с 30%, 
с новия лентов транспорт и новите силози за добавки в циментови мелници е елиминиран старият лентов 
транспорт и крановете в склада за добавки, което води до 10% намаление на консумацията на електрическа 
енергия в ценергия в цех „Циментови мелници”, в административните сгради започна замяна на осветителните тела с LED 
осветление. От 2010 г. в циментовия завод е въведен енергиен мениджмънт. 

Енергийна ефективност
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Управление на водите

Един от първите инвестиционни проекти в „Златна Панега Цимент” АД след придобиване на компанията от 
ТИТАН е цялостната реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа на завода. Подменени са 
изцяло водопроводната мрежа за промишлена и за питейна вода, изградена е система за оборотно 
водоснабдяване и три отделени канализационни системи – за битово-фекални води, промишлени води и 
дъждовни води. Тези проекти доведоха до намаляване на разхода на промишлена вода с 92% спрямо 2007 г., а 
на питейна вода със 75% спрямо същата година. 
ПрПрез отчетния период намалената консумация на промишлена вода се дължи на по-ефективното използване 
на системата за оборотно водоснабдяване и на въвеждането на отчетна система за разход на вода, която 
обхваща всички консуматори на вода на площадката на завода. Специфичният разход на вода през отчетния 
период намалява от 523 л/т цимент през 2010 г. до 349 л/т цимент през 2014 г.

Алтернативни суровини и горива

В циментовата индустрия вече повече от 50 години е практика да се използват отпадъци като заместители на 
природни суровини и горива. С използването на алтернативни суровини и горива се намалява консумацията 
на невъзобновяемите природни ресурси при производството на цимент, намалява се негативният екологичен 
ефект от депонирането на отпадъци или тяхното изгаряне в неконтролирана среда, намаляват се емисиите на 
СО2 от производството на циментов клинкер. „Златна Панега Цимент” АД има дългогодишен опит при 
използването на отпадъци като добавки към суровинната смес – т.нар. желязосъдържащи добавки. Най-често 
това са шлаки от добива на мед и олово и от стоманодобивните предприятия. 

В цименВ цимента алтернативните добавки могат да бъдат само гранулирана доменна шлака, пепелина и отпадъчен 
гипс (съгласно стандарт EN 197-1). Процентът на алтернативни суровини и добавки през отчетния период 
(2010-2014 г.) расте и достига до 13% през 2014 г., въпреки негативната тенденция за намаляване на 
съдържанието на добавки в цимента, продиктувана от пазара в страната (съдържанието на добавки в цимента 
през 2014 г. е 16% спрямо 20% през 2010 и 2011 г.). 
„Зл„Златна Панега Цимент” АД започва да използва алтернативни горива през 2003 г. и до 2012 г. заменя около 
5-6% от основното си гориво с негодни за употреба автомобилни гуми. През 2011 г. е пусната в експлоатация 
инсталация за преработване на твърди отпадъци и производство на Обработено инженерингово гориво. Към 
момента в завода се използват разнообразни отпадъци – от пластмаси, хартия, текстил до различни опасни 
отпадъци – всички преминали през строга процедура на анализи и оценка с оглед влиянието им върху 
здравето на служителите, околната среда, качеството на клинкера и цимента и влиянието върху технологичния 
процепроцес. Процентът на алтернативни горива в горивната смес нараства от 5,4% през 2010 до 21% през 2014 г.

Използвани алтернативни горива Консумация на вода

3
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Биоразнообразие 

Едновременно с преместването на 
защитените видове, на заводската площадка беше 
създаден разсадник с местни дървесни видове – 
летен дъб (Quercus robur), цер (Quercus cerris) и 
планински ясен (Fraxinus excelsior). 
От 2013 От 2013 г. фиданките от разсадника се използват 
активно в рекултивационните дейности в кариера 
„Златна Панега”. 

През 2013 г. бе разработен План за управление на 
биоразнообразието на кариера „Златна Панега”. 
Планът е базиран на „Насоките за планове за 
управление на биоразнообразието“
на Свна Световния бизнес съвет за устойчиво развитие 
(2013 г.), както и на документи на IUSN и на 
Европейската комисия. Планът за управление на 
биоразнообразието съдържа основните екологични 
дейности, които ще се прилагат в застрашените към 
момента терени и в площите, на които ще се 
разширява кариерата. По този начин опазването на 
биоразнообразибиоразнообразието е интегрирано в планирането, 
вкл. финансово, на компанията. Изпълнението на 
плана се  осъществява в сътрудничество с БАН, 
специалисти биолози, местната общност. 
Във връзка с дейностите по опазване на 
биоразнообразието през 2014 г. започна тригодишна 
програма за наблюдение и оценка на орнитофауната 
на кариера „Златна Панега” и околните територии, 
кариера „Коритна” и площадката на циментовия 
завод.

Опазването на биоразнообразието и 
възстановяването на засегнатите от индустриалната 
дейност екосистеми се превърна в един от 
приоритетите на „Златна Панега Цимент” АД през 
последните 5 години. През 2009 г. Инженерният и 
технологичeн център на Група ТИТАН започна 
проучване на биоразнообразието в кариера „Златна 
ПанеПанега”, района около кариерата и по поречието на 
р. Златна Панега до вливането ù в р. Искър. 
Проучването бе извършено от екипа на 
консултантската фирма „Аткинс“ Великобритания). 
На базата на това проучване през 2010 г. и 2011 г. 
бяха предприети редица дейности, които целяха 
по-задълбочено проучване на флората в района на 
кариера „Злкариера „Златна Панега” и кариера „Коритна” и 
набелязване на мерки за опазване и защита на 
редките видове в района. 
През 2011 г. бяха преместени 225 екземпляра от 
орхидеята  Есенен спиралник (Spiranthes spiralis) от 
Източното разширение на кариера „Златна Панега” 
в подходящ терен извън концесионната площ. 
През 2013 г. отново от Източното разширение беше 
преместен защитения вид Ковачев зановец 
(Chamaecytisus kovacevii), включен в Червената 
кникнига на България и в червения списък на IUCN.  
И двата вида бяха преместени след консултации 
и със съдействието на специалисти от БАН. 
Към момента се изпълнява план за наблюдение и 
оценка на резултатите от преместването на 
видовете, който обхваща 5-годишен период. 
Резултатите  показват отлично адаптиране на 
растенията върху новите площи.  

МИНИСТЕРСТВО 
НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

И ВОДИТЕ

БИЗНЕС 
ОРГАНИЗАЦИИ

УЧИЛИЩА

СПЕЛЕОЛОЗИ

ЕКОЛОГИЧНИ 
КЛУБОВЕ

ОБЩЕСТВЕНИ 
ЦЕНТРОВЕ

ОРГАНИЗАЦИИ И 
АСОЦИАЦИИ НА 
РИБОЛОВЦИ

ДЪРЖАВНО 
ЛЕСНИЧЕЙСТВО – 

ТЕТЕВЕН

РЕГИОНАЛНА 
ИНСПЕКЦИЯ 

ПО ОКОЛНА СРЕДА И 
ВОДИ – ПЛЕВЕН

МУЗЕИ

ЛИДЕРИ

АКТИВИСТИ НПО

БАН

ОБЩИНИ

Гарван –  Corvus corax



45

TITAN BULGARIA

Интегриран годишен доклад 2014ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОМПАНИЯТА

Информационните потоци и структури от данни, осигуряващи на служителите и мениджмънта нужната 
информация за взимане на навременни и правилни решения са обезпечени, достъпни и сигурни. 

Прилагат се нови технологии, които носят реални ползи и подпомагат всички бизнес проекти на компанията. 
Работи се с широк кръг от потребители на информационни услуги както в „Златна Панега Цимент” АД, така и в 
отдалечените офиси, бетоновите възли и др. Целта ни е да достигнем високо техническо, комуникационно и 
информационно ниво на удовлетвореност за потребителите. 

СпециалистиСпециалистите в отдел „Информационни технологии” развиват необходимите умения за идентифициране на 
технологията, необходима на бизнеса в средносрочен период, за да бъдат постигнати стратегическите цели на 
компанията, да се намали рискът и разходите за организацията като едновременно с това се повишава 
значимостта на информационните технологии за развитието на бизнеса. 

В „Златна Панега Цимент” АД се работи и по редица международни проекти на Група ТИТАН в области като 
SAP разработки, Business Intelligence проекти и интерфейси, GPS Fleet системи и приложения и др.

Информационни
ТЕХНОЛОГИИ
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Финансови и нефинансови 
РИСКОВЕ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОМПАНИЯТА

Дейността на Дружеството предполага съществуването на различни видове рискове, които ръководството се 
стреми да предотврати или да намали тяхното влияние. Дружеството има разработени системи за следене и 
елиминиране или минимизиране на различни потенциални значими рискове.

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

Изграждане на гъвкави системи за защита на нашия бизнес

Кредитите на Дружеството са обезпечени с 
Корпоративни гаранции, издадени от фирмата 
майка. Фирмата майка е регистрирана в страна от 
Еврозоната, в която се извършват икономически 
реформи. Ако тези реформи се провалят, 
Дружеството ще бъде изправено пред 
допълнителен ликвиден риск.

Дружеството не е изправено пред значителен 
кредитен риск. Вземанията от клиенти са от 
клиентска база, състояща се от много на брой 
клиенти.

Дружеството е изправено пред валутен риск във 
връзка с плащанията към доставчици от чужбина 
и в случаи на използване на кредити в 
чуждестранна валута.

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 
себессебестойността на продукцията.

Безопасността е ключова за поддържането на 
разрешителните за работа на Дружеството. 

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.

Близо разположени населени места (1-1,5 км); 
Дружеството се намира в карстов район, който е 
вододаен за съседните няколко населени места.

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 без никакви 
трудови инциденти.

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 
мнение и нови предложения.

Дружеството полага изключителни усилия за намаляване на този 
риск, като е изградило съоръжения за пречистване на 
отпадъчните газове, филтриране на отпадните води, извършват се 
превантивни действия за предотвратяване на разливи и аварии. 
Извършва се мониторинг на всички параметри на околната среда. 

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 31.12.2014 г. 
Дружеството има усвоени кредити за 32 милиона лева и 
неизползвани кредитни линии за 27,7 милиона лева. След датата 
на баланна баланса (към 01.03.2015 г.) 63% от лимитите по кредитите са по 
дългосрочни кредити.

Дружеството внимателно следи финансовото състояние на 
клиентите си и на тази база определя кредитни лимити за всеки 
клиент. Изискват се и допълнителни обезпечения от клиентите 
за обезпечаване на вземанията. Обезценка на вземания се 
признава в случаите на неспособност на клиента да изплати 
дължимите суми към Дружеството. 

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.

За да намали значимостта на този риск, Дружеството ще 
продължи да инвестира в оборудване, водещо до намаляване 
използването на конвенционалните горива и заместването им с 
алтернативни такива. 

Ликвиден 
риск

Кредитен 
риск

Валутен 
риск

Производст-
вени 
разходи

Здраве и 
безопасност

Права на 
работниците

Замърсяване 
на околната 
среда; 

опазване на 
водните 
ресурси 
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Представяне на Групата 
ПРЕДСТАВЯНЕ ПО РЕГИОНИ 
2014: Завръщане към по-рентабилно ниво на дейност
ГГрупа ТИТАН се завърна към рентабилността през 2014 г. след две години на 
загуба. Консолидираният оборот през 2014 г. достигна 1,158 милиард евро, 
отбелязвайки увеличение от 2,7% в сравнение с 2013 г. Печалбата преди 
лихви, данъци и амортизация (EBITDA) падна с 2,6% до 182 милиона евро. 
Нетната печалба след начисления за данъци и отчисления за миноритарни 
участия възлезе на 31 милиона евро срещу 36 милиона евро загуба през 
предходната година.
ОперацииОперациите ни бяха сериозно засегнати от продължния недостиг на газ, 
което намали производството в Египет с около 50% от капацитета. 
РРезултатите показват подобрение във всички други региони, където Групата 
оперира: възстановяването на пазара набра скорост в САЩ; Гърция се 
съвзема за първи път от седем години, поради увеличаване на инвестициите 
в обществения сектор, солидни приходи от износ и подобряване на цените; 
резултатите в Югоизточна Европа се подобриха благодарение на 
допълнително намаляване на разходите, независимо от слабия ръст на 
пазара; делът на Групата в турското съвместно дружество (което през 2014 г. 
се се консолидира чрез метода на собствения капитал) отчете нетна печалба от 
4,6 млн.евро, срещу пределни загуби през 2013 г. в контекста на гъвкав пазар.
През 2014 г. ТИТАН инвестира 80 млн.евро в съществуващите си операции, 
значително повече в сравнение с предходните години. По-голямата част от 
тях бяха насочени към САЩ – за да се компенсира ръста на пазара, и в 
Египет – за да се даде ход на оползотворяването на твърди и алтернативни 
горива с цел възстановяване на производството на завода. 

Устойчивостта: в основата на нашия бизнес
ПрПродължихме да реализираме добър напредък в целите, които сме си 
поставили за устойчиво развитие през 2014 г., структурирани около три 
главни оси: здравословни и безопасни условия на труд, околна среда и 
въвличане на заинтересованите страни. Заздравихме повече от 
окуражителното представяне  от миналата година по безопасност сред 
служителите и външните фирми; засилихме инвестициите си в опазване на 
околната среда; разгърнахме нови обучителни програми и процеси по 
управление на управление на хора; активно си сътрудничихме с местните общности, 
засягайки теми като здраве, безопасност, бедност, безработица и снабдяване 
с продукти и услуги на местно ниво. 

Поглед напред: устойчивост, рентабилност, растеж
Гледайки напред в бъдещето работим върху три основни стратегически 
приоритета:
Първо, продължаваме постепенното си завръщане от фокуса върху 
намаляване на дълга през последните години, към нов дневен ред на 
растеж. Засилихме капиталовите разходи, които вероятно ще надвишат 
амортизацията за първи път през последните години. Гледаме към 
възможности за растеж по целенасочен и стриктно последователен начин.
На На второ място, фокусирали сме усилията си към по-добра възвращаемост 
на вложения капитал с редица инициативи, насочени към клиента и 
отлични постижения в операциите, които извършваме.
Накрая, изключиНакрая, изключително сме загрижени за нуждата от продължително 
инвестиране в дългосрочна устойчивост на нашия бизнес поради 
обстановка на нестабилност в някои от страните, в които оперираме. 
Оставаме ангажирани с поставянето на безопасността на първо място в 
нашия дневен ред, с намаляване на нашия отпечатък върху околната среда, 
както и въвлечени в дейности със заинтересованите страни. Оказваме 
съдействие за достигане на пълния потенциал на нашите служители. 

Димитри ПапалеДимитри Папалексопулос
Главен изпълнителен директор
Група ТИТАН

Оборот

1,158  
милиард евро

EBITDA  

181,6  
милиона евро

Печалба след данъци и 
такси

30,9  
милиона евро

Честота на злополуки със 
загуба на работно време 
(служители)

1,65 
за милион човекочаса

Служители (31.12.2014 г.)

5 501 
Специфични СО2 емисии/т 
продукт

674,4  
кг/т продукт
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Високо ниво на продажби в процеса на ускорено възстановяване на икономиката 
За трета поредна година с нарастването на инвестициите в сферата на строителството, пазарът в САЩ 
продължава да генерира растеж за Групата както по отношение на оборота, така и на рентабилността.

* Ръст в строителния сектор за трета поредна 
година

* Ръст над средното национално ниво, 
постигнат в регионите, в които оперира  ТИТАН  

* Паза* Пазарът в САЩ допринася за повече от една 
трета от оборота на Групата, както и за 
значителното увеличение на финансовия 
резултат EBITDA на Групата.

* Оборот: 469 милиона евро 
+14% на годишна база

* EBITDA: 46,5 милиона евро
++45% на годишна база

* Множество награди, получени за дейности, 
насочени към опазване на околната среда и 
принос към обществото

* Устойчивост на бетона (LEED US – Leadership 
in Energy and Environmental Design)

* По-н* По-нататъшната работа по програмите Здраве 
и безопасност при работа бележат значително 
подобрение на показателя – LTIFR (LTIFR – 
Lost-Time Injury Frequency rate – честота на 
злополуки със загуба на работно време)

CAЩ

В началото на 2015 г. лошите метеорологични 
условия затрудниха строителния сектор, но пазарът 
продължи да се подобрява в условията на 
икономическо възстановяване на страната в 
по-широк аспект. Асоциацията на производителите 
на портландцимент прогнозира растеж на 
потреблението на цимент около 8% на година между 
2015 2015 г. и 2017 г., като очакваният ръст се обуславя от 
търсенето в жилищния сектор и положителните 
тенденции в строителството на търговски сгради.

Перспективи за  2015 г.

Състояние на пазара 
Нивото на търсене на строителни материали възстановява 
предишните си нива:
* Разходите в целия строителен сектор са се покачили с 
5,6% през 2014 г. до 961 милиарда щатски долара
* Строителството в частния сектор се е увеличило със 7,2% 
* * Строителството в частния жилищен сектор се е покачило 
с 4,1%.
АсАсоциацията на производителите на портландцимент 
отбелязва, че потреблението на цимент в южните щати 
(включително Вирджиния, Северна и Южна Каролина и 
Флорида), където се намират заводите на ТИТАН, е 
нараснало с 11,1% през 2014 г., като надвишава средното 
потребление на национално ниво с 2%. Като цяло 
потреблението на цимент в САЩ през 2014 г. е увеличено 
с 9,1% и с 9,1% и достигна 89 милиона метрични т.

Обща оценка  на управлението  

Обобщение на изпълнението

40%

Регионален оборот
469 милиона евро

  % от Групата 
      САЩ 

  % от Групата 
      САЩ 

26%

Регионална EBITDA  
46,5 милиона евро



* За първи път от много години насам – 
покачване на търсенето, дължащо се на влагане 
на средства за инфраструктура

* Жилищното строителство на вътрешния пазар 
продължава да бележи спад

* Местният производствен капацитет е зависим 
от износната търговия

* Обор* Оборот: 285 милиона евро 
+14% на годишна база

* EBITDA: 37 милиона евро 
+159% на годишна база

* Повече от 13 000 деца посетиха програмата 
„Безопасност вкъщи“

* Най-* Най-добрите партньорства на ТИТАН се 
разраснаха и разшириха (повече от 61 000 часа 
бяха посветени на здравето, безопасността и 
околната среда)

* ТИ* ТИТАН разшири партньорството си със SEV 
BCSD в Гърция и CSR Hellas като се присъедини 
към инициативата „Устойчивост на Гърция 2020“ 
и подпомогна инициативата – „N. Analytics CSR 
Students initiative”.

ГЪРЦИЯ И ЗАПАДНА ЕВРОПА 

  % от Групата 
      Гърция и Западна Европа  

  % от Групата 
      Гърция и Западна Европа  

Перспективи за  2015 г.Перспективи за  2015 г.

Строителството в частния сектор в Гърция 
продължава да спада. Данни на Hellenic Statistical 
Authority показват, че общият брой на 
разрешителни за строеж, издадени през 2014 г., 
е намален с 9% в сравнение с този през 2013 г. 
ССлед 9 последователни години на спад, издадените 
разрешителни достигнаха 12%, в сравнение с пика 
през 2005 г. 

Състояние на пазара 

След седем години на спад, търсенето на цимент и 
строителни материали на гръцкия вътрешен пазар през 
2014 г. отбеляза ръст.
ВВъпреки това жилищното строителство, обикновено 
определяно като основен фактор за търсенето в сектора, 
остава изцяло вяло, което се дължи на високото ниво на 
безработица, ограничения размер на разполагаемия доход 
на домакинствата и високите нива на данъците. 
ПосПостоянната обстановка на несигурност, както и 
неблагоприятните демографски фактори и високият 
процент на непродадени жилища, доведоха до застой в 
жилищното строителство. 

Обща оценка  на управлението  Обобщение на изпълнението

25%

Регионален оборот 
285 милиона евро 

20%

Регионална EBITDA 
37 милиона евро 

Оперативна рентабилност, стимулирана от по-високите обеми на продажбите
Ниското търсене в строителния сектор продължава, но оборотът и рентабилността рязко са се увеличили, 
което се дължи на ремонтите на пътищата, осъществявани чрез Европейските фондове, както и на засиления 
износ и благоприятните обменни курсове.

49

TITAN BULGARIA

Интегриран годишен доклад 2014ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГРУПАТА ПО РЕГИОНИ



50

TITAN BULGARIA

Интегриран годишен доклад 2014 ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГРУПАТА ПО РЕГИОНИ

Стабилни резултати в обстановка на предизвикателства 
Разнородните обстоятелства в икономиките на Югоизточна Европа подложиха на напрежение оборота на 
региона, но Групата отбеляза ръст в печалбата благодарение на това, че се фокусира върху фактори като 
ефективност на разходите и ниска енергийна консумация, както и благодарение на засилването на социалната 
си ангажираност и отговорност по отношение на околната среда на местно и национално ниво.

ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА  

Перспективи за  2015 г.

Състояние на пазара 

Налице са признаци на подобрение при някои от 
пазарите, на които оперираме, но регионът като цяло 
остава предизвикателна среда за отбелязване на 
растеж. 

ПрПрез 2014 г. показателят БВП в няколко от икономиките 
на Балканите се подобри, но строителният бизнес 
остана вял поради слабото икономическо развитие на 
региона като цяло.

Обща оценка  на управлението  

Строителните дейности в Югоизточна Европа 
показват стабилизиране, макар че търсенето на 
цимент е значително по-ниско от капацитета на 
нашите заводи. 

В В близко бъдеще не се очаква значително 
подобрение за региона, което е обусловено от 
слабите икономики на съседните на Еврозоната 
страни.

* Строителната активност е вяла, предизвикана от 
несигурност в Еврозоната

* Наводненията в Сърбия повлияха както на 
местните общности, така и на икономиката като 
цяло

* Оборот: 208 милиона евро
-3,5% на годишна база

* EBIT* EBITDA: 67 милиона евро
+7% на годишна база

* Увеличаване на потреблението на алтернативни 
горива в заводите на Групата

* 1000 дни без  злополуки и загуба на работно време 
в Албания

* Първи с* Първи сръбски А+ одитен доклад на ТИТАН от 
независими одитори за изготвяне на отчет за 2013 г.

* Само за една година инициативата LAB в Косово 
отбеляза забележителни резултати по отношение на 
обучението и новите насоки в развитието на 
бизнеса 

* Нова с* Нова стажантска програма на ТИТАН – Сърбия 
заедно с най-добрите практики на CSR Europe

* ТИТАН Македония стана домакин на срещата на 
Annual European Global Compact Local Networks през 
октомври 2014 г. в Скопие 

* Ан* Антеа – циментовият завод в Албания беше 
избран за най-добър пример за прилагане на 
практика на програмите за Здраве и безопасност

Обобщение на изпълнението

18%

Регионален оборот 
208 милиона евро

37%

Регионална EBITDA 
67 милиона евро

  % от Групата 
      Югоизточна Европа    

  % от Групата 
      Югоизточна Европа  



ИЗТОЧНО СРЕДИЗЕМНОМОРИЕ

Перспективи за  2015 г.

Перспективи за  2015 г.

Търсенето на строителни материали в Египет се 
очаква да остане високо, подкрепено както от 
частния, така и от обществения строителен сектор. 
През 2015 г. Групата очаква да възстанови 
предишния си обем на производство и продажби, с 
последващи инвестиции, които да покажат, че се 
движим към плавно осигуряване на нашите заводи 
с с горива.
Нашите перспективи за позициите ни на турския 
пазар остават положителни. Търсенето на 
вътрешния пазар се очаква да расте. 
Поради увеличаването на населението, новото 
строителство на жилищни сгради и транспортните 
проекти ще продължат да са фактор за устойчив 
растеж в строителния сектор.

Състояние на пазара 

В Египет строителният сектор продължи да расте и 
търсенето на цимент беше по-високо с 2,4% в сравнение с 
търсенето през 2013 г. 

ИИкономиката на Турция отбеляза ръст през 2014 г. и 
вътрешното потребление на цимент нарасна с 3% на 
годишна база до 62 милиона метрични т.

Обща оценка  на управлението  

17%

Регионален оборот
197 милиона евро 

17%

Регионална EBITDA 
31 милиона евро

  % от Групата 
      Източно Средиземноморие  

  % от Групата 
      Източно Средиземноморие

Силното търсене определя потенциал за растеж 
Енергийната независимост по отношение на горивата в Египет е ключът към отговор на засиленото търсене на 
потребителите в строителния сектор, така че нашите заводи да работят на пълен капацитет.

Обобщение на изпълнението

* Нарастване на търсенето както в Египет, така и 
в Турция

* Оборот: 197 милиона евро
-22% на годишна база

* EBITDA: 31 милиона евро
-60% на годишна база

* Егип* Египетските заводи работят с около 50% от 
нашия капацитет поради недостиг на 
снабдяване с газ

* Стратегически инвестиции в мелница за 
твърди горива в циментовия завод в Бени Суеф

* Зап* Запознаване на работниците и широката 
общественост в Египет с темите и проблемите на 
здравеопазването 
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ЗЛАТНА ПАНЕГА БЕТОН

„Златна Панега Бетон” ЕООД съществува 
от началото на 1998 г., а от 2004 г. е 100% 
дъщерно дружество на „ТИТАН” АД 
(Гърция), след закупуването и от 
Хайделберг Цимент. Фирмата разполага с  
три производствени бази в София, две в 
Пловдив и една във Велико Търново.

В гВ гр. София „Златна Панега Бетон” ЕООД 
оперира с три модерни бетонови 
центъра:
БЦ «Гара Искър», 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 «Военна БЦ «Военна Рампа», оборудван с 2,25 
куб.м. миксер, с капацитет 80 куб.м./ч.

В гр. Пловдив „Златна Панега Бетон” 
ЕООД оперира с два модерни бетонови 
центъра:
БЦ ул. „Братя Бъкстон”, оборудван с 3,3 
куб.м. миксер, с капацитет 110 куб.м./ч.
БЦ БЦ с. Войводиново, оборудван с 1 куб.м. 
миксер, с капацитет 40 куб.м./ч.

В гр. Велико Търново ”Златна Панега 
Бетон” ЕООД оперира с 1 модерен 
бетонов център, оборудван с 2 куб.м. 
миксер „Liebherr”, с капацитет 80 куб.м./ч.

ББетоновите възли са оборудвани с 
инсталации за отопление и закрити 
линейни силози, което дава възможност 
да се доставя качествен бетон при зимни 
условия.

Бизнес партньорите на „Златна Панега Бетон” ЕООД са сред водещите строителни фирми в България, 
които изграждат големи проекти:

Инфраструктурни:

Aктор – Участък Нова Загора Ямбол от Автомагистрала Тракия

Екострой – ЛОТ-2 Автомагистрала “Струма”

Актор – ЛОТ-4 Автомагистрала “Струма”

Екострой – Авиобаза с. Безмер

Балканстрой Балканстрой АД – Кръстовище на две нива на бул. Гешов

ГБС-ИС - Кръстовища на две нива “ТВ Кула” и “Семинария”, Аерогара-София

G.P.Group, Станилов, Трейс София - Разширение на Софийското метро

Понсстройинженеринг ЕАД (реконструкция на пътен участък Майско – Елена)
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Дъщерни дружества
„ЗЛАТНА ПАНЕГА БЕТОН” ЕООД

„Златна Панега Бетон” ЕООД съществува от 
началото на 1998 г., а от 2004 г. е 100% дъщерно 
дружество на „ТИТАН” АД (Гърция) след 
закупуването и от Хайделберг Цимент. Фирмата 
разполага с три производствени бази в София, две 
в Пловдив и една във Велико Търново.

В гВ гр. София „Златна Панега Бетон” ЕООД оперира 
с три модерни бетонови центъра:

БЦ „Гара Искър”, 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 „Военна БЦ „Военна Рампа”, оборудван с 2,25 куб.м миксер, 
с капацитет 80 куб.м/ч

В гр. Пловдив „Златна Панега Бетон” ЕООД 
оперира с два модерни бетонови центъра:

БЦ ул. „Братя Бъкстон”, оборудван с 3,3 куб.м 
миксер, с капацитет 110 куб.м/ч

БЦ БЦ с. Войводиново, оборудван с 1 куб.м миксер, с 
капацитет 40 куб.м/ч

В гр. Велико Търново „Златна Панега Бетон” ЕООД 
оперира с 1 модерен бетонов център, оборудван с 
2 куб.м миксер „Liebherr”, с капацитет 80 куб.м/ч

ББетоновите възли са оборудвани с инсталации за 
отопление и закрити линейни силози, което дава 
възможност да се доставя качествен бетон при 
зимни условия.



„Златна Панега Бетон” ЕООД оперира и два 
проектови бетонови центъра – на ЛОТ-4 от 
автомагистрала „Струма” и в с. Безмер до гр. Ямбол. 
Дружеството притежава и три мобилни бетонови 
възeла с 1,0 куб.м, 1,5 куб.м и 3,3 куб.м миксери, 
специално проектирани за големи строителни 
проекти, готови да бъдат инсталирани за един 
мемесец. 
Предстои монтирането на приобектов възел на 
обект „Язовир Пловдивци и станция за пречистване 
на води” с главен изпълнител „ГБС – 
Инфраструктурно строителство” АД. Водят се 
преговори и с „Аргогруп” за Логистичен център в с. 
Кабиле до гр. Ямбол и „Станилов” за тунел на 
автомагистрала „Струма”. Мобилни сертифицирани 
лаборлаборатории са на разположение за всички 
необходими тестове.

Във всички възли производството на бетон се 
контролира напълно автоматично от софтуерна 
система, даваща на клиента пълна сигурност по 
отношение на качество и количество. 

Технологията и капацитетът на бетоновите 
центрове, както и ноу-хау на Група ТИТАН, ни 
позволяват да предлагаме на нашите клиенти 
високо качество на всички видове бетон, 
съобразени с българските и европейските 
стандарти. Дозирането на химичните добавки е 
автоматично контролирано, което дава възможност 
да да се разработват различни видове специални 
рецепти, съобразени с изискванията на клиентите 
по отношение на водоплътност, мразоустойчивост, 
сулфатоустойчивост и др. Компанията предлага 
широк набор от специални видове бетон, 
сертифицирани по най-новите евронорми – видим, 
тежък, високоякостен бетон, бетони с различни 
клакласове по въздействие на околната среда. 

„Златна Панега Бетон” ЕООД е обслужвана от 
перфектно оборудвана вътрешна изпитателна 
лаборатория, която осигурява висок контрол при 
влагането, производството и изпитването на 
входящите суровини и крайните продукти. 
Висококвалифицираните специалисти по бетонови 
смеси на „Златна Панега Бетон” ЕООД са в 
поспостоянна готовност да изготвят специални 
рецептури при желание на клиента, както и да 
дадат адекватен съвет при необходимост.
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Бизнес партньорите на „Златна Панега Бетон” ЕООД са сред водещите строителни фирми в България, които 
изграждат големи проекти:

Инфраструктурни:

„Aктор“ – участък Нова Загора – Ямбол от автомагистрала „Тракия”

„Екострой“ – ЛОТ-2 автомагистрала „Струма”

„Актор“ – ЛОТ-4 автомагистрала „Струма”

„Екострой“ – авиобаза с. Безмер

„Балканстрой” „Балканстрой” АД – кръстовище на две нива на бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ 

„ГБС – Инфраструктурно строителство” АД – кръстовища на две нива Телевизионна кула и Семинария, 
Аерогара София

G.P. Group, „Станилов“, „Трейс София” – разширение на Софийското метро

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

Високо строителство:

„Ибера Инвест” – небостъргач Fortnoks

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

„Терна България” АД – магазин IKEA

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

„Артекс Инженеринг” АД 
(жилищни сгради)

„Аргогруп Екзакт” – промишлени и 
жилищни сгради

„Инос-1” – промишлени и жилищни 
сгради

„Мон„Монолит” ООД – складова база Софсток
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Стратегията за развитие на компанията включва участие в стратегически 
инфраструктурни проекти за страната, като изграждане на магистрали, 
тунели и др., което позволява гъвкавост във фиксираните разходи. 

През 2015 г. предстои откриване на 2 нови бетонови центъра – в гр. 
София (с. Волуяк) и в гр. Стара Загора. В дългосрочен план „Златна 
Панега Бетон” ЕООД предвижда отваряне на бетонови центрове и в 
други градове.

„Зл„Златна Панега Бетон” ЕООД внедрява и поддържа Интегрирана система 
за управление на качеството, здравето и безопасността при работа и 
околната среда, съответстваща на изискванията на международните 
стандарти EN ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 и EN ISO 14001:2004. 

ПериПериодично се оценява ефективността и ефикасността на 
Интегрираната система за управление. Във връзка с това се извършва 
определяне, планиране, внедряване, контрол и непрекъснато 
подобряване на всички процеси, оказващи влияние върху качеството, 
здравословните и безопасни условия на труд и опазването на околната 
среда.

В „ЗлВ „Златна Панега Бетон” ЕООД са учредени Комитет по условия на труд и 
Работна група по околната среда с участието на представители от страна 
на работниците и специалисти, което дава възможност за своевременно 
уведомяване на Ръководството за всички възникнали потребности от 
подобряване на условията на труд и опазване на околната среда.



2014 г. е трета поредна година за ГАЕА, през която компанията оперира в България и отбелязва устойчиви 
положителни резултати в развитието на дейността с алтернативни горива. Отчитайки действащата технология 
за производство на цимент на „Златна Панега Цимент“ АД, както и редица технологични ограничения при 
производството на алтернативни горива, беше поддържано стабилно ниво на заместване на конвенционални с 
алтернативни горива от 21% на годишна база (в т.ч. инженерингово гориво и излезли от употреба гуми).

www.gaea.bg

„ГАЕА – ЗЕЛЕНА АЛТЕРНАТИВНА 
ЕНЕРГИЯ” ЕАД
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С планираните технологични подобрения през 2015 и 2016 г. ще се създадат нови възможности за 
диверсифициране на използваните отпадъци, увеличаване процента на заместване с алтернативни горива и 
постигане на по-добри финансови резултати.

Годината беше ключова за производството на инженерингово гориво (получено след преработката на битови 
и индустриални отпадъци): реорганизация на компанията, въвеждане на нови отпадъци и клиенти, множество 
оперативни проблеми с производствената линия. Независимо от това, общите усилия на целия екип на ГАЕА 
допринесоха за по-добро качество на произведеното инженерингово гориво и намаляване на разходите.
По По отношение на качеството, средното ниво за годината беше поддържано над 4000 ккал/кг, независимо от 
разнообразието и нехомогенния характер на използваните отпадъци. Причината е високият дял на 
индустриални отпадъци с висока енергийна стойност в микса на инженерингово гориво (4% през 2012 г. 
спрямо 22% през 2014 г.), по-ниският дял на третиран битов отпадък (83% през 2012 г. спрямо 76% през 2014 г.) и 
по-ниският дял на биомаса (13% през 2012 г. спрямо 2% през 2014 г.). 
ВВъпреки честите оперативни проблеми при производствената линия за инженерингово гориво и пещта за 
клинкер, заместването на конвенционално гориво с инженерингово гориво се стабилизира на около 10-11% на 
годишна база. Смяната на вторичния шредер за фино смилане ще позволи по-добър микс на материалите, 
качество и оперативна ефективност, което ще допринесе допълнително за намаляване на оперативните 
разходи, увеличаване на заместването с инженерингово гориво и намаляване на разходите за горива на 
циментовия завод.

Инженерингово гориво

СРЕДНО  ГОДИШНО    МЕСЕЧНО

Ниво на заместване с алтернативни горива (инженерингово гориво и излезли от употреба гуми)

В РАЗХОДИ ЗА ГОРИВА В CO2 ЕМИСИИ

хил. евро тон

Нетни спестявания

В периода 2012-2014 г. в резултат от използването на алтернативни горива, разходите на циментовия завод 
намаляха с 2,244 милиона евро, а емисиите CO2 – с 41 065 т (равняващи се допълнително на около 300 000 
евро към днешна дата).
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Ниво на заместване с инженерингово гориво  

Излезли от употреба гуми

Потреблението на излезли от употреба гуми през 2014 г. възлиза на 6 045 т, което е приблизително 30% 
по-високо в сравнение с 2013 г. Преобладаващи са доставките от Гърция, но те са с постепенно намаляващ 
обем. Повишава се делът на местните доставки, с цел да се осигурят количества след стартирането на нов 
проект, който ще увеличи възможността за тяхното оползотворяване.

Пазарът на отпадъци

Българският пазар на отпадъци се развива с бавни темпове. Върху този процес съществено влияние оказват 
липсата на държавен контрол и високите транспортни разходи, като тези фактори предопределят и 
съответните бизнес практики.
ПоказПоказател за преструктуриране на пазара е и навлизането на нови компании, които използват отпадъци за 
производство на енергия и които се очаква да се увеличат след влизането в действие на регионалните 
системи за управление на отпадъци. Очаква се като цяло пазарът на отпадъци да се преструктурира в рамките 
на следващите няколко години. 

СРЕДНО ГОДИШНО МЕСЕЧНО

ниво на заместване (%)
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Бъдещи стъпки

Първите три години от дейността на ГАЕА доказаха голямото значение и потенциал, които алтернативните 
горива имат за финансовите резултати на „Златна Панега Цимент” АД. В този период ГАЕА се наложи и като 
надежден партньор и доставчик на устойчиви решения за своите клиенти и партньори. 

Завършването на следните проекти през следващите две години ще е ключова предпоставка за съществен 
напредък в тази дейност:

•• Технологични подобрения, свързани с работата на пещите за клинкер

• Подмяна на вторичен шредер за фино смилане

• Изграждане на допълнителна складова площ за съхранение на отпадъци

• Стартиране дейността на независима лаборатория

• Автоматизация при производството на инженерингово гориво.
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Като първа организация от такъв тип в Група ТИТАН, ГАЕА имаше възможност да развива дейността си в 
сектора с алтернативни горива от самата начална фаза и да достигне до фазата на растеж, като премине през 
всички предизвикателства, малки ежедневни успехи и неуспехи, и да постигне реални резултати от дейността 
си. 

В резултат на натрупания до момента опит могат да се направят следните ключови изводи, както и да се 
посочат основните фактори за успех:

• •  Изграждане на подходяща корпоративна култура – проактивност, гъвкавост и готовност за посрещане на    
 трудности

•  Адаптиране към условията на местните пазари на отпадъци – проучване на потенциални местни потоци    
 отпадъци и бизнес практики. Необходими са практичност и гъвкавост за диверсифицирането на клиенти и   
 потоци

•  Изграждане на дългосрочни партньорства с фирми за управление на отпадъци, имащи ключово  значение за  
 осигуряване на високи обеми и възможност за предварително третиране на отпадъците

• •  Логистичните разходи са ключов фактор – поради разстоянието, обема, размера и специфичното тегло на   
 отпадъците

•  Отпадъците като цяло са нехомогенни – за разлика от конвенционалното гориво. Много трудно се постига   
 стабилно качество на алтернативните горива, така че постоянният качествен анализ и подходящото       
 смесване са от решаващо значение

•  Избор на подходящо оборудване с оглед на настоящите и бъдещи потоци от отпадъци – за да се  намалят    
 необходимите инвестиции, както и да се избегнат високи разходи за експлоатация и поддръжка

•  Из•  Извършване на редовна поддръжка и почистване – за да се намалят оперативните аварии и хигиенни      
 рискове

•  Осигуряване на достатъчно складова площ – гъвкавост при доставките и производството

•  Пълно съответствие с всички изисквания за Здраве и безопасност при работа (вкл. подходящо работно     
 облекло и лични предпазни средства) и опазване на околната среда, както и прилагане на най-добрите     
 практики – основен приоритет за осигуряване на непрекъснат стабилен процес и защита на хората,       
 оборудването и репутацията

• •  Добре подбран и правилно обучен екип за развиване на дейността с алтернативни горива, както и добре    
 обучени оператори на пещите за клинкер.

Заключения и изводи 



Кариера „Златна Панега”
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Към настоящия момент „Кариери за чакъл и пясък – България“ ЕАД съвместно с „Холсим Кариерни материали“ 
АД и „Холсим Кариерни материали Пловдив“ АД разполагат с 12 броя 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.
 
Кариерите се намират в три области на страната – 
Софийска, Пловдивска и Пазарджишка. 
В 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, 
които са в района на Пет могили, в момента се 
разработват, като се предвижда и в тях методът за 
добив също да бъде подводен. 
В Пловдивска оВ Пловдивска област дружеството добива инертни 
материали в близост до селата Шишманци, Родопи 
и Ръжево Конаре. Кариерите в Шишманци и Ръжево 
Конаре са в процес на разширяване. 

В кариери „В кариери „Родопи” и „Шишманци” се добива 
трошен камък (варовик) по сух метод, чрез 
взривяване. Кариерата в Ръжево Конаре е за пясък и 
чакъл, които се добиват чрез използването на 
подводен метод. Освен това в областта има още две 
площи в процес на развитие, в близост до селата 
Оризаре и Ахматово. В Пазарджишка област 
кариерикариерите за чакъл и пясък се намират в близост до 
селата Лозница и Картал тепе.

Независимо от вече съществуващия добив в 
съвместното дружество, „Златна Панега Цимент“ 
АД има проект за развитие 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 В Софийска област кариерите се намират в 
близост до кв. Кремиковци и гр. Сливница, като за 
тях са сключени концесионни договори с 
Министерство на енергетиката. 

В Пловдивска оВ 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 близост до община 
Пиргово. Към момента се работи по оценка на 
въздействивъздействието върху околната среда на друга 
площ за добив на инертни материали в близост до 
гр. Русе. 

София

Стара загора

Плевен

Русе Добрич

Варна

Сливен

Бургас

Кърджали

Пловдив
Пазарджик

Благоевград

София

Стара загора

Плевен

Видин

Русе Добрич

Варна

Сливен

Бургас

Кърджали

Пловдив

Хасково

Благоевград

Компанията има за цел да осигури за производството на своите продукти всички нужни материали. 
За постигането на тази цел се разработват нови кариери за добив на инертни материали, като по този начин 
ще предоставим на клиентите си подобрен и по-качествен продукт.

„КАРИЕРИ ЗА ЧАКЪЛ И ПЯСЪК – 
БЪЛГАРИЯ” ЕАД

ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА



ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Бизнес развитие и
Развитие на кариерите

Отдел „Опазване на
околната среда”

Отдел 
„Човешки ресурси”

Производство Поддръжка Химическа
лаборатория

Отдел „Информационни
технологии”

Здраве и безопасност
Капитални инвестиции

Отдел „БЗР”

Кредитен контрол

ТЪРГОВСКА ДИРЕКЦИЯ
ФИНАНСОВО-

АДМИНИСТРАТИВНА
ДИРЕКЦИЯ

ЗАВОД ЗЛАТНА ПАНЕГА

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Корпоративно ръководство 
И ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

„Златна Панега Цимент“ АД е Търговско дружество с едностепенна система на управление, като Бордът на 
директорите на Дружеството е петчленен:

Александър Чакмаков – Изпълнителен директор на Дружеството 

Михаил Сигалас – Директор за Югоизточна Европа и Източно Средиземноморие

Христос Панагопулос – Регионален директор за България и Турция

Фокион Тасулас – Изпълнителен директор на Инженерен и технологичен център на Групата

Лукас Петкидис – Регионален финансов директор за Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие
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ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР
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За годината, приключваща на 31 декември 2014 г.                            2014 г.            2013 г.

                                                 хил.лв.        хил.лв.

Продажба на продукция                                      54,267

Предоставяне на транспортни услуги                           10,182

Приходи                                             64,449

     

ССебестойност на продажбите                               (54,682)

Брутна печалба                                        9,767

     

Други приходи                                          2,092

Разходи за продажби и дистрибуция                            (794)

Административни разходи                                        6,520)

Други разходи                                                                                                                            (1,853)

ОперОперативна печалба                                          2,692

     

Финансови приходи                                        137

Финансови разходи                                       (2,286)

Печалба преди данъци                                    543

     

Разход за данък върху доходите                                   (79)

Печалба за Печалба за годината                                        464

Актюерски (загуби)/печалби по планове с дефинирани доходи                   94

Ефект от данък върху доходите                                              (9)

в печалбата или загубата в последващи периоди, нетно от данъци                     85

Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци                                   85

Общо всеобхватeн доход за годината                               549

За годината, приключваща на 31 декември 2014 г.                   2014 г.          2013 г.

                                              хил.лв.    хил.лв.

Продажба на продукция                                 58,902

Предоставяне на транспортни услуги                          11,038

Приходи                                           69,940

     

С

За годината, приключваща на 31 декември 2014 г.                            2014 г.            2013 г.

                                                 хил.лв.        хил.лв.

Продажба на продукция                                      54,267

Предоставяне на транспортни услуги                           10,182

Приходи                                             64,449

     

ССебестойност на продажбите                               (55,259)

Брутна печалба                                      14,681

     

Други приходи                                          745

Разходи за продажби и дистрибуция                              (799)

Административни разходи                                 (6,531)

Други разходи                                                                                                                     (551)

Опер

Себестойност на продажбите                               (54,682)

Брутна печалба                                        9,767

     

Други приходи                                          2,092

Разходи за продажби и дистрибуция                            (794)

Административни разходи                                        6,520)

Други разходи                                                                                                                            (1,853)

ОперОперативна печалба                                   7,545

     

Финансови приходи                                        344

Финансови разходи                                    (1,740)

Печалба преди данъци                                  6,149

     

Разход за данък върху доходите                               (652)

Печалба за 

Оперативна печалба                                          2,692

     

Финансови приходи                                        137

Финансови разходи                                       (2,286)

Печалба преди данъци                                    543

     

Разход за данък върху доходите                                   (79)

Печалба за Печалба за годината                                    5,497

Актюерски (загуби)/печалби по планове с дефинирани доходи             (42)

Ефект от данък върху доходите                                 4

в печалбата или загубата в последващи периоди, нетно от данъци                 (38)
 
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци                      (38)

Общо всеобхватeн доход за годината                          5,459

Печалба за годината                                        464

Актюерски (загуби)/печалби по планове с дефинирани доходи                   94

Ефект от данък върху доходите                                              (9)

в печалбата или загубата в последващи периоди, нетно от данъци                     85

Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци                                   85

Общо всеобхватeн доход за годината                               549

Друг всеобхватен доход, неподлежащ на рекласификация 

ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
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Към 31 декември 2014 г.
                                                2014 г.         2013 г.

АКТИВИ                                          хил.лв.        хил.лв.

Дълготрайни активи     

136,206

-

158158

16,610

47

-

163

153,184

15,181

14,61714,617

15,400

324

- 

123

45,645

1,618

47,26347,263

200,447

-

Към 31 декември 2014 г.
                                                2014 г.            2013 г.

АКТИВИ                                              хил.лв.        хил.лв.

Дълготрайни активи     

Имоти, машини и съоръжения                             134,676

Инвестиционни имоти                                     119 

Нем

Към 31 декември 2014 г.
                                                2014 г.         2013 г.

АКТИВИ                                          хил.лв.        хил.лв.

Дълготрайни активи     

136,206

-

158Нематериални активи                                     233

Инвестиции в дъщерни предприятия                          16,610

Инвестиции на разположение за продажба                         47

Дългосрочни търговски вземания                              91

Други финансови активи                                    180

                                                 151,956

Краткотрайни активи     

ММатериални запаси                                     14,517

Търговски и други вземания                                11,557

Вземания от свързани лица                                17,346

Платени аванси                                         315 

Вземания за данък върху доходите                               9 

Парични средства и парични еквиваленти                          193 

                                                43,937

ННетекущи активи, държани за продажба                           1,890

                                                45,827

ОБЩО АКТИВИ                                        197,783

АКТИВИ                                          

Дълготрайни активи     

Имоти, машини и съоръжения                             134,676

Инвестиционни имоти                                     119

Нематериални активи                                     233

Инвестиции в дъщерни предприятия                          16,610

Инвестиции на разп

Към 31 декември 2014 г.
                                                2014 г.         2013 г.

АКТИВИ                                          хил.лв.        хил.лв.

Дълготрайни активи     

136,206

-

158

Към 31 декември 2014 г.
                                                2014 г.            2013 г.

АКТИВИ                                              хил.лв.        хил.лв.

Дълготрайни активи     

Имоти, машини и съоръжения                             134,676

Инвестиционни имоти                                     119 

Нем

Към 31 декември 2014 г.
                                                2014 г.         2013 г.

АКТИВИ                                          хил.лв.        хил.лв.

Дълготрайни активи     

136,206

-

158Нематериални активи                                     233

Инвестиции в дъщерни предприятия                          16,610

Инвестиции на разположение за продажба                         47

Дългосрочни търговски вземания                              91

Други финансови активи                                    180

                                                 151,956

Краткотрайни активи     

М

Инвестиции на разположение за продажба                         47

Дългосрочни търговски вземания                              91

Други финансови активи                                    180

                                                 151,956

Краткотрайни активи     

Материални запаси                                     14,517

Търговски и други вземания                                11,557

В

Нематериални активи                                     233

Инвестиции в дъщерни предприятия                          16,610

Инвестиции на разположение за продажба                         47

Дългосрочни търговски вземания                              91

Други финансови активи                                    180

                                                 151,956

Краткотрайни активи     

ММатериални запаси                                     14,517

Търговски и други вземания                                11,557

Вземания от свързани лица                                17,346

Платени аванси                                         315 

Вземания за данък върху доходите                               9 

Парични средства и парични еквиваленти                          193 

                                                43,937

Н

Вземания от свързани лица                                17,346

Платени аванси                                         315

Вземания за данък върху доходите                               9

Парични средства и парични еквиваленти                          193

                                                43,937

Нетекущи активи, държани за продажба                           1,890

                                                45,827

ОБЩО АКТИВИ

14,617

15,400

324

- 

123

45,645

1,618

47,263

Материални запаси                                     14,517

Търговски и други вземания                                11,557

Вземания от свързани лица                                17,346

Платени аванси                                         315 

Вземания за данък върху доходите                               9 

Парични средства и парични еквиваленти                          193 

                                                43,937

ННетекущи активи, държани за продажба                           1,890

                                                45,827

ОБЩО АКТИВИ                                        197,783ОБЩО АКТИВИ                                        197,783

Нетекущи активи, държани за продажба                           1,890

                                                45,827

ОБЩО АКТИВИ                                        197,783

                                                2014 г.             2013 г.

    хил.лв.          хил.лв.

ИНДИВИДУАЛЕН БАЛАНС



     

Собствен капитал     

Основен капитал                                      55,941

Законови резерви                                        3,217

Неразпределена печалба                                 91,627

Общо собствен капитал                                  150,785

ДДългосрочни пасиви 

Лихвоносни заеми                                      5,558

Задължения по финансов лизинг                             -

Провизия за рекултивация                                 4,357

Задължения за доходи на персонала при пенсиониране                522

Отсрочени данъчни пасиви                                1,598

                                                 12,035

КрКраткосрочни пасиви     

Търговски и други задължения                              8,448

Задължения по финансов лизинг                                5

Лихвоносни заеми                                      26,403

Задължения към свързани лица                               107

Задължение за данък върху доходите                           -

                                                34,963

ОбОбщо пасиви                                        46,998

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ                       197,783

     

Собствен капитал     

Основен капитал                                      55,941

Законови резерви                                        3,217

Неразпределена печалба                                 91,627

Общо собствен капитал                                  150,785

Д

     

Собствен капитал     

Основен капитал                                      55,941

Законови резерви                                        3,217

Неразпределена печалба                                 91,627

Общо собствен капитал                                  150,785

ДДългосрочни пасиви 

Лихвоносни заеми                                      5,558

Задължения по финансов лизинг                             -

Провизия за рекултивация                                 4,357

Задължения за доходи на персонала при пенсиониране                522

Отсрочени данъчни пасиви                                1,598

                                                 12,035

Кр

Дългосрочни пасиви 

Лихвоносни заеми                                      5,558

Задължения по финансов лизинг                             -

Провизия за рекултивация                                 4,357

Задължения за доходи на персонала при пенсиониране                522

Отсрочени данъчни пасиви                                1,598

                                                 12,035

КрКраткосрочни пасиви     

Търговски и други задължения                              8,448

Задължения по финансов лизинг                                5

Лихвоносни заеми                                      26,403

Задължения към свързани лица                               107

Задължение за данък върху доходите                           -

                                                34,963

Об

Краткосрочни пасиви     

Търговски и други задължения                              8,448

Задължения по финансов лизинг                                5

Лихвоносни заеми                                      26,403

Задължения към свързани лица                               107

Задължение за данък върху доходите                           -

                                                34,963

ОбОбщо пасиви                                        46,998

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ                       197,783

Общо пасиви                                        46,998

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ                       197,783

     

Собствен капитал     

Основен капитал                                      55,941     55,941

Законови резерви                                        3,217             3,217

Неразпределена печалба                                 91,627     86,168

Общо собствен капитал                                  150,785        145,326

Д

     

Собствен капитал     

Основен капитал                                      55,941

Законови резерви                                        3,217

Неразпределена печалба                                 91,627

Общо собствен капитал                                  150,785

Д

     

Собствен капитал     

Основен капитал                                      55,941

Законови резерви                                        3,217

Неразпределена печалба                                 91,627

Общо собствен капитал                                  150,785

Д

     

Собствен капитал     

Основен капитал                                      55,941

Законови резерви                                        3,217

Неразпределена печалба                                 91,627

Общо собствен капитал                                  150,785

ДДългосрочни пасиви 

Лихвоносни заеми                                      5,558     28,906

Задължения по финансов лизинг                             -          5

Провизия за рекултивация                                 4,357       4,520

Задължения за доходи на персонала при пенсиониране                522        483

Отсрочени данъчни пасиви                                1,598      1,341

                                                 12,035         35,255

Кр

Дългосрочни пасиви 

Лихвоносни заеми                                      5,558

Задължения по финансов лизинг                             -

Провизия за рекултивация                                 4,357

Задължения за доходи на персонала при пенсиониране                522

Отсрочени данъчни пасиви                                1,598

                                                 12,035

Кр

Дългосрочни пасиви 

Лихвоносни заеми                                      5,558

Задължения по финансов лизинг                             -

Провизия за рекултивация                                 4,357

Задължения за доходи на персонала при пенсиониране                522

Отсрочени данъчни пасиви                                1,598

                                                 12,035

Кр

Дългосрочни пасиви 

Лихвоносни заеми                                      5,558

Задължения по финансов лизинг                             -

Провизия за рекултивация                                 4,357

Задължения за доходи на персонала при пенсиониране                522

Отсрочени данъчни пасиви                                1,598

                                                 12,035

КрКраткосрочни пасиви     

Търговски и други задължения                              8,448      7,368

Задължения по финансов лизинг                                5                130

Лихвоносни заеми                                      26,403    12,168

Задължения към свързани лица                               107        192

Задължение за данък върху доходите                           -          8

                                                34,963     19,866

Об

Краткосрочни пасиви     

Търговски и други задължения                              8,448

Задължения по финансов лизинг                                5

Лихвоносни заеми                                      26,403

Задължения към свързани лица                               107

Задължение за данък върху доходите                           -

                                                34,963

Об

Краткосрочни пасиви     

Търговски и други задължения                              8,448

Задължения по финансов лизинг                                5

Лихвоносни заеми                                      26,403

Задължения към свързани лица                               107

Задължение за данък върху доходите                           -

                                                34,963

Об

Краткосрочни пасиви     

Търговски и други задължения                              8,448

Задължения по финансов лизинг                                5

Лихвоносни заеми                                      26,403

Задължения към свързани лица                               107

Задължение за данък върху доходите                           -

                                                34,963

ОбОбщо пасиви                                        46,998    55,121

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ                       197,783      200,447

Общо пасиви                                        46,998

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ                       197,783

Общо пасиви                                        46,998

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ                       197,783

Общо пасиви                                        46,998

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ                       197,783

           

                               

На 1 януари 2013 г.                      55,941

Печалба за годината                     -

Друг всеобхватен доход за годината            -

Общо всеобхватен доход за годината            -

На 31 декември 2013 На 31 декември 2013 г.                   55,941

На 1 януари 2014 г.                      55,941

Печалба за годината                     -

Друг всеобхватен доход за годината            -

Общо всеобхватен доход за годината            -

На 31 декември 2014 г.                   55,941

           

                               

На 1 януари 2013 г.                      55,941           3,217              85,619        144,777

Печалба за годината                     -        -         464              464

Друг всеобхватен доход за годината            -        -          85        85

Общо всеобхватен доход за годината            -        -          549      549

На 31 декември 2013 

           

                               

На 1 януари 2013 г.                      55,941

Печалба за годината                     -

Друг всеобхватен доход за годината            -

Общо всеобхватен доход за годината            -

На 31 декември 2013 На 31 декември 2013 г.                   55,941     3,217      86,168    145,326

На 1 януари 2014 г.                      55,941     3,217      86,168    145,326

Печалба за годината                     -        -         5,497     5,497

Друг всеобхватен доход за годината            -        -           (38)            (38)

Общо всеобхватен доход за годината            -        -          5,459            5,459

На 31 декември 2014 г.                   55,941     3,217      91,627    150,785

На 31 декември 2013 г.                   55,941

На 1 януари 2014 г.                      55,941

Печалба за годината                     -

Друг всеобхватен доход за годината            -

Общо всеобхватен доход за годината            -

На 31 декември 2014 г.                   55,941

           

                               

На 1 януари 2013 г.                      55,941           3,217

Печалба за годината                     -        -

Друг всеобхватен доход за годината            -        -

Общо всеобхватен доход за годината            -        -

На 31 декември 2013 

           

                               

На 1 януари 2013 г.                      55,941           3,217              85,619        144,777

Печалба за годината                     -        -         464              464

Друг всеобхватен доход за годината            -        -          85        85

Общо всеобхватен доход за годината            -        -          549      549

На 31 декември 2013 На 31 декември 2013 г.                   55,941     3,217

На 1 януари 2014 г.                      55,941     3,217

Печалба за годината                     -        -

Друг всеобхватен доход за годината            -        -

Общо всеобхватен доход за годината            -        -

На 31 декември 2014 г.                   55,941     3,217

На 31 декември 2013 г.                   55,941     3,217      86,168    145,326

На 1 януари 2014 г.                      55,941     3,217      86,168    145,326

Печалба за годината                     -        -         5,497     5,497

Друг всеобхватен доход за годината            -        -           (38)            (38)

Общо всеобхватен доход за годината            -        -          5,459            5,459

На 31 декември 2014 г.                   55,941     3,217      91,627    150,785

           

                               

На 1 януари 2013 г.                      55,941           3,217              85,619

Печалба за годината                     -        -         464

Друг всеобхватен доход за годината            -        -          85

Общо всеобхватен доход за годината            -        -          549

На 31 декември 2013 

           

                               

На 1 януари 2013 г.                      55,941           3,217              85,619        144,777

Печалба за годината                     -        -         464              464

Друг всеобхватен доход за годината            -        -          85        85

Общо всеобхватен доход за годината            -        -          549      549

На 31 декември 2013 

           

                               

На 1 януари 2013 г.                      55,941           3,217

Печалба за годината                     -        -

Друг всеобхватен доход за годината            -        -

Общо всеобхватен доход за годината            -        -

На 31 декември 2013 

           

                               

На 1 януари 2013 г.                      55,941           3,217              85,619        144,777

Печалба за годината                     -        -         464              464

Друг всеобхватен доход за годината            -        -          85        85

Общо всеобхватен доход за годината            -        -          549      549

На 31 декември 2013 На 31 декември 2013 г.                   55,941     3,217      86,168

На 1 януари 2014 г.                      55,941     3,217      86,168

Печалба за годината                     -        -         5,497

Друг всеобхватен доход за годината            -        -           (38)

Общо всеобхватен доход за годината            -        -          5,459

На 31 декември 2014 г.                   55,941     3,217      91,627

На 31 декември 2013 г.                   55,941     3,217      86,168    145,326

На 1 януари 2014 г.                      55,941     3,217      86,168    145,326

Печалба за годината                     -        -         5,497     5,497

Друг всеобхватен доход за годината            -        -           (38)            (38)

Общо всеобхватен доход за годината            -        -          5,459            5,459

На 31 декември 2014 г.                   55,941     3,217      91,627    150,785

На 31 декември 2013 г.                   55,941     3,217

На 1 януари 2014 г.                      55,941     3,217

Печалба за годината                     -        -

Друг всеобхватен доход за годината            -        -

Общо всеобхватен доход за годината            -        -

На 31 декември 2014 г.                   55,941     3,217

На 31 декември 2013 г.                   55,941     3,217      86,168    145,326

На 1 януари 2014 г.                      55,941     3,217      86,168    145,326

Печалба за годината                     -        -         5,497     5,497

Друг всеобхватен доход за годината            -        -           (38)            (38)

Общо всеобхватен доход за годината            -        -          5,459            5,459

На 31 декември 2014 г.                   55,941     3,217      91,627    150,785

           

                               

На 1 януари 2013 г.                      55,941           3,217              85,619        144,777

Печалба за годината                     -        -         464              464

Друг всеобхватен доход за годината            -        -          85        85

Общо всеобхватен доход за годината            -        -          549      549

На 31 декември 2013 

           

                               

На 1 януари 2013 г.                      55,941

Печалба за годината                     -

Друг всеобхватен доход за годината            -

Общо всеобхватен доход за годината            -

На 31 декември 2013 

           

                               

На 1 януари 2013 г.                      55,941           3,217              85,619        144,777

Печалба за годината                     -        -         464              464

Друг всеобхватен доход за годината            -        -          85        85

Общо всеобхватен доход за годината            -        -          549      549

На 31 декември 2013 

           

                               

На 1 януари 2013 г.                      55,941

Печалба за годината                     -

Друг всеобхватен доход за годината            -

Общо всеобхватен доход за годината            -

На 31 декември 2013 

           

                               

На 1 януари 2013 г.                      55,941           3,217

Печалба за годината                     -        -

Друг всеобхватен доход за годината            -        -

Общо всеобхватен доход за годината            -        -

На 31 декември 2013 

           

                               

На 1 януари 2013 г.                      55,941           3,217              85,619        144,777

Печалба за годината                     -        -         464              464

Друг всеобхватен доход за годината            -        -          85        85

Общо всеобхватен доход за годината            -        -          549      549

На 31 декември 2013 

           

                               

На 1 януари 2013 г.                      55,941           3,217              85,619

Печалба за годината                     -        -         464

Друг всеобхватен доход за годината            -        -          85

Общо всеобхватен доход за годината            -        -          549

На 31 декември 2013 

           

                               

На 1 януари 2013 г.                      55,941           3,217              85,619        144,777

Печалба за годината                     -        -         464              464

Друг всеобхватен доход за годината            -        -          85        85

Общо всеобхватен доход за годината            -        -          549      549

На 31 декември 2013 

           

                               

На 1 януари 2013 г.                      55,941           3,217

Печалба за годината                     -        -

Друг всеобхватен доход за годината            -        -

Общо всеобхватен доход за годината            -        -

На 31 декември 2013 

           

                               

На 1 януари 2013 г.                      55,941           3,217              85,619        144,777

Печалба за годината                     -        -         464              464

Друг всеобхватен доход за годината            -        -          85        85

Общо всеобхватен доход за годината            -        -          549      549

На 31 декември 2013 На 31 декември 2013 г.                   55,941     3,217      86,168    145,326

На 1 януари 2014 г.                      55,941     3,217      86,168    145,326

Печалба за годината                     -        -         5,497     5,497

Друг всеобхватен доход за годината            -        -           (38)            (38)

Общо всеобхватен доход за годината            -        -          5,459            5,459

На 31 декември 2014 г.                   55,941     3,217      91,627    150,785

На 31 декември 2013 г.                   55,941

На 1 януари 2014 г.                      55,941

Печалба за годината                     -

Друг всеобхватен доход за годината            -

Общо всеобхватен доход за годината            -

На 31 декември 2014 г.                   55,941

На 31 декември 2013 г.                   55,941     3,217      86,168    145,326

На 1 януари 2014 г.                      55,941     3,217      86,168    145,326

Печалба за годината                     -        -         5,497     5,497

Друг всеобхватен доход за годината            -        -           (38)            (38)

Общо всеобхватен доход за годината            -        -          5,459            5,459

На 31 декември 2014 г.                   55,941     3,217      91,627    150,785

На 31 декември 2013 г.                   55,941

На 1 януари 2014 г.                      55,941

Печалба за годината                     -

Друг всеобхватен доход за годината            -

Общо всеобхватен доход за годината            -

На 31 декември 2014 г.                   55,941

На 31 декември 2013 г.                   55,941     3,217

На 1 януари 2014 г.                      55,941     3,217

Печалба за годината                     -        -

Друг всеобхватен доход за годината            -        -

Общо всеобхватен доход за годината            -        -

На 31 декември 2014 г.                   55,941     3,217

На 31 декември 2013 г.                   55,941     3,217      86,168    145,326

На 1 януари 2014 г.                      55,941     3,217      86,168    145,326

Печалба за годината                     -        -         5,497     5,497

Друг всеобхватен доход за годината            -        -           (38)            (38)

Общо всеобхватен доход за годината            -        -          5,459            5,459

На 31 декември 2014 г.                   55,941     3,217      91,627    150,785

На 31 декември 2013 г.                   55,941     3,217      86,168

На 1 януари 2014 г.                      55,941     3,217      86,168

Печалба за годината                     -        -         5,497

Друг всеобхватен доход за годината            -        -           (38)

Общо всеобхватен доход за годината            -        -          5,459

На 31 декември 2014 г.                   55,941     3,217      91,627

На 31 декември 2013 г.                   55,941     3,217      86,168    145,326

На 1 януари 2014 г.                      55,941     3,217      86,168    145,326

Печалба за годината                     -        -         5,497     5,497

Друг всеобхватен доход за годината            -        -           (38)            (38)

Общо всеобхватен доход за годината            -        -          5,459            5,459

На 31 декември 2014 г.                   55,941     3,217      91,627    150,785

На 31 декември 2013 г.                   55,941     3,217

На 1 януари 2014 г.                      55,941     3,217

Печалба за годината                     -        -

Друг всеобхватен доход за годината            -        -

Общо всеобхватен доход за годината            -        -

На 31 декември 2014 г.                   55,941     3,217

На 31 декември 2013 г.                   55,941     3,217      86,168    145,326

На 1 януари 2014 г.                      55,941     3,217      86,168    145,326

Печалба за годината                     -        -         5,497     5,497

Друг всеобхватен доход за годината            -        -           (38)            (38)

Общо всеобхватен доход за годината            -        -          5,459            5,459

На 31 декември 2014 г.                   55,941     3,217      91,627    150,785

Основен
капитал

Законови 
резерви

Неразпре-
делена 
печалба

ОБЩО

За годината, приключваща на 31 декември 2014 г. 
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Към 31 декември 2014 г.
                                                2014 г.             2013 г.

                                               хил. лв.           хил. лв.СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ 



За годината, приключваща на 31 декември 2014 г.                              

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ                       

Печалба преди данъци                                    6,149         543

Корекции за равнение на печалбата преди данъци с нетните парични потоци      

Непарични:     

Амортизация на имоти, машини и съоръжения                     10,823    12,042

АмоАмортизация на нематериални активи                             63       80

Загуба от продажба на имоти, машини и съоръжения                    16              (30)

Изменение в натрупаната обезценка на вземания                      (13)      (84)

Изменение в провизията за рекултивация                               (162)        276

Разходи за доходи на персонала при пенсиониране                     63       (1)

Загуба от обезценка на нетекущи имоти, държани за продажба              104       -

Обезценка на нематериален актив – емисии на парникови газове             1       -

ПриПриходи от лихви                                        (335)     (122)

Разходи за лихви                                          1,414       1,816

Приходи от дивиденти                                      -        (15)  

Корекции в оборотния капитал:     

Намаление на материалните запаси                              661            3,025

(Увеличение)/намаление на търговските и други вземания                (1,872)           454

Увеличение на платените аванси                               (195)              (60)

УУвеличение на другите финансови активи                           (18)              (12)

Увеличение/(намаление) на търговските и други задължения                148            (327)

(Платени)/получени данъци върху дохода                           (408)       265

Нетни парични потоци от оперативната дейност                      16,439      17,850

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ     

Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения                111         32

Покупка на имоти, машини и съоръжения                         (6,225)    (3,533)

Покупка на немПокупка на нематериални активи                               (139)                -

Увеличение на участието в инвестиции на разположение за 
продажба/на капитала на дъщерни предприятия                       -          (6)

Предоставени заеми на свързани лица                              (221)           (9,583)

Постъпления от заеми, предоставени на свързани лица                   510              503

Изплатени дивиденти                                     -         15

Получени лихви                                          330       89

ННетни парични потоци, използвани в инвестиционна дейност             (5,634)    (12,483)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ     

Постъпления от привлечени средства                             56,651         46,055

Изплащане на привлечени средства                            (65,765)        (50,347)

Плащания по финансов лизинг                                (130)      (127)

Постъпления от привлечени средства от свързани лица                        (77)              150

Платени лихви                                          (1,414)        (1,815)

ННетни парични потоци, използвани във финансова дейност                 (10,735)    (6,084)

Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти                70              (717)

Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари                                                 123              840

Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември                                           193      123

За годината, приключваща на 31 декември 2014 г.                              

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ                       

Печалба преди данъци                                    6,149

Корекции за равнение на печалбата преди данъци с нетните парични потоци      

Непарични:     

Амортизация на имоти, машини и съоръжения                     10,823

Амо

За годината, приключваща на 31 декември 2014 г.                              

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ                       

Печалба преди данъци                                    6,149         543

Корекции за равнение на печалбата преди данъци с нетните парични потоци      

Непарични:     

Амортизация на имоти, машини и съоръжения                     10,823    12,042

АмоАмортизация на нематериални активи                             63

Загуба от продажба на имоти, машини и съоръжения                    16

Изменение в натрупаната обезценка на вземания                      (13)

Изменение в провизията за рекултивация                               (162)

Разходи за доходи на персонала при пенсиониране                     63

Загуба от обезценка на нетекущи имоти, държани за продажба              104

Обезценка на нематериален актив – емисии на парникови газове             1

При

Амортизация на нематериални активи                             63       80

Загуба от продажба на имоти, машини и съоръжения                    16              (30)

Изменение в натрупаната обезценка на вземания                      (13)      (84)

Изменение в провизията за рекултивация                               (162)        276

Разходи за доходи на персонала при пенсиониране                     63       (1)

Загуба от обезценка на нетекущи имоти, държани за продажба              104       -

Обезценка на нематериален актив – емисии на парникови газове             1       -

ПриПриходи от лихви                                        (335)

Разходи за лихви                                          1,414

Приходи от дивиденти                                      -

Корекции в оборотния капитал:     

Намаление на материалните запаси                              661

(Увеличение)/намаление на търговските и други вземания                (1,872)

Увеличение на платените аванси                               (195)

У

Приходи от лихви                                        (335)     (122)

Разходи за лихви                                          1,414       1,816

Приходи от дивиденти                                      -        (15)  

Корекции в оборотния капитал:     

Намаление на материалните запаси                              661            3,025

(Увеличение)/намаление на търговските и други вземания                (1,872)           454

Увеличение на платените аванси                               (195)              (60)

УУвеличение на другите финансови активи                           (18)

Увеличение/(намаление) на търговските и други задължения                148

(Платени)/получени данъци върху дохода                           (408)

Нетни парични потоци от оперативната дейност                      16,439

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ     

Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения                111

Покупка на имоти, машини и съоръжения                         (6,225)

Покупка на нем

Увеличение на другите финансови активи                           (18)              (12)

Увеличение/(намаление) на търговските и други задължения                148            (327)

(Платени)/получени данъци върху дохода                           (408)       265

Нетни парични потоци от оперативната дейност                      16,439      17,850

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ     

Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения                111         32

Покупка на имоти, машини и съоръжения                         (6,225)    (3,533)

Покупка на немПокупка на нематериални активи                               (139)

продажба/на капитала на дъщерни предприятия                       -

Предоставени заеми на свързани лица                              (221)

Постъпления от заеми, предоставени на свързани лица                   510

Изплатени дивиденти                                     -

Получени лихви                                          330

Нетни парични потоци, използвани в инвестиционна дейност             (5,634)

ПАРИЧНИ П

Покупка на нематериални активи                               (139)                -

Увеличение на участието в инвестиции на разположение за 
продажба/на капитала на дъщерни предприятия                       -          (6)

Предоставени заеми на свързани лица                              (221)           (9,583)

Постъпления от заеми, предоставени на свързани лица                   510              503

Изплатени дивиденти                                     -         15

Получени лихви                                          330       89

ННетни парични потоци, използвани в инвестиционна дейност             (5,634)    (12,483)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ     

Постъпления от привлечени средства                             56,651         46,055

Изплащане на привлечени средства                            (65,765)        (50,347)

Плащания по финансов лизинг                                (130)      (127)

Постъпления от привлечени средства от свързани лица                        (77)              150

Платени лихви                                          (1,414)        (1,815)

Н

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ     

Постъпления от привлечени средства                             56,651

Изплащане на привлечени средства                            (65,765)

Плащания по финансов лизинг                                (130)

Постъпления от привлечени средства от свързани лица                        (77)

Платени лихви                                          (1,414)

Нетни парични потоци, използвани във финансова дейност                 (10,735)

Н

Нетни парични потоци, използвани в инвестиционна дейност             (5,634)    (12,483)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ     

Постъпления от привлечени средства                             56,651         46,055

Изплащане на привлечени средства                            (65,765)        (50,347)

Плащания по финансов лизинг                                (130)      (127)

Постъпления от привлечени средства от свързани лица                        (77)              150

Платени лихви                                          (1,414)        (1,815)

ННетни парични потоци, използвани във финансова дейност                 (10,735)    (6,084)

Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти                70              (717)

Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари                                                 123              840

Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември                                           193      123

Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти                70

Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари                                                 123

Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември                                           193

Нетни парични потоци, използвани във финансова дейност                 (10,735)    (6,084)

Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти                70              (717)

Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари                                                 123              840

Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември                                           193      123

За годината, приключваща на 31 декември 2014 г.                              

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ                       

Печалба преди данъци                                    543

Корекции за равнение на печалбата преди данъци с нетните парични потоци      

Непарични:     

Амортизация на имоти, машини и съоръжения                     12,042

Амо

За годината, приключваща на 31 декември 2014 г.                              

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ                       

Печалба преди данъци                                    6,149         543

Корекции за равнение на печалбата преди данъци с нетните парични потоци      

Непарични:     

Амортизация на имоти, машини и съоръжения                     10,823    12,042

Амо

За годината, приключваща на 31 декември 2014 г.                              

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ                       

Печалба преди данъци                                    6,149

Корекции за равнение на печалбата преди данъци с нетните парични потоци      

Непарични:     

Амортизация на имоти, машини и съоръжения                     10,823

Амо

За годината, приключваща на 31 декември 2014 г.                              

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ                       

Печалба преди данъци                                    6,149         543

Корекции за равнение на печалбата преди данъци с нетните парични потоци      

Непарични:     

Амортизация на имоти, машини и съоръжения                     10,823    12,042

АмоАмортизация на нематериални активи                           80

Загуба от продажба на имоти, машини и съоръжения                   (30)

Изменение в натрупаната обезценка на вземания                     (84)

Изменение в провизията за рекултивация                             276

Разходи за доходи на персонала при пенсиониране                    (1)

Загуба от обезценка на нетекущи имоти, държани за продажба             -

Обезценка на нематериален актив – емисии на парникови газове            -

При

Амортизация на нематериални активи                             63       80

Загуба от продажба на имоти, машини и съоръжения                    16              (30)

Изменение в натрупаната обезценка на вземания                      (13)      (84)

Изменение в провизията за рекултивация                               (162)        276

Разходи за доходи на персонала при пенсиониране                     63       (1)

Загуба от обезценка на нетекущи имоти, държани за продажба              104       -

Обезценка на нематериален актив – емисии на парникови газове             1       -

При

Амортизация на нематериални активи                             63

Загуба от продажба на имоти, машини и съоръжения                    16

Изменение в натрупаната обезценка на вземания                      (13)

Изменение в провизията за рекултивация                               (162)

Разходи за доходи на персонала при пенсиониране                     63

Загуба от обезценка на нетекущи имоти, държани за продажба              104

Обезценка на нематериален актив – емисии на парникови газове             1

При

Амортизация на нематериални активи                             63       80

Загуба от продажба на имоти, машини и съоръжения                    16              (30)

Изменение в натрупаната обезценка на вземания                      (13)      (84)

Изменение в провизията за рекултивация                               (162)        276

Разходи за доходи на персонала при пенсиониране                     63       (1)

Загуба от обезценка на нетекущи имоти, държани за продажба              104       -

Обезценка на нематериален актив – емисии на парникови газове             1       -

ПриПриходи от лихви                                       (122)

Разходи за лихви                                          1,816

Приходи от дивиденти                                    (15)

Корекции в оборотния капитал:     

Намаление на материалните запаси                            3,025

(Увеличение)/намаление на търговските и други вземания               454

Увеличение на платените аванси                              (60)

У

Приходи от лихви                                        (335)     (122)

Разходи за лихви                                          1,414       1,816

Приходи от дивиденти                                      -        (15)  

Корекции в оборотния капитал:     

Намаление на материалните запаси                              661            3,025

(Увеличение)/намаление на търговските и други вземания                (1,872)           454

Увеличение на платените аванси                               (195)              (60)

У

Приходи от лихви                                        (335)

Разходи за лихви                                          1,414

Приходи от дивиденти                                      -

Корекции в оборотния капитал:     

Намаление на материалните запаси                              661

(Увеличение)/намаление на търговските и други вземания                (1,872)

Увеличение на платените аванси                               (195)

У

Приходи от лихви                                        (335)     (122)

Разходи за лихви                                          1,414       1,816

Приходи от дивиденти                                      -        (15)  

Корекции в оборотния капитал:     

Намаление на материалните запаси                              661            3,025

(Увеличение)/намаление на търговските и други вземания                (1,872)           454

Увеличение на платените аванси                               (195)              (60)

УУвеличение на другите финансови активи                        (12)

Увеличение/(намаление) на търговските и други задължения               (327)

(Платени)/получени данъци върху дохода                        265

Нетни парични потоци от оперативната дейност                    17,850

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ     

Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения               32

Покупка на имоти, машини и съоръжения                        (3,533)

Покупка на нем

Увеличение на другите финансови активи                           (18)              (12)

Увеличение/(намаление) на търговските и други задължения                148            (327)

(Платени)/получени данъци върху дохода                           (408)       265

Нетни парични потоци от оперативната дейност                      16,439      17,850

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ     

Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения                111         32

Покупка на имоти, машини и съоръжения                         (6,225)    (3,533)

Покупка на нем

Увеличение на другите финансови активи                           (18)

Увеличение/(намаление) на търговските и други задължения                148

(Платени)/получени данъци върху дохода                           (408)

Нетни парични потоци от оперативната дейност                      16,439

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ     

Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения                111

Покупка на имоти, машини и съоръжения                         (6,225)

Покупка на нем

Увеличение на другите финансови активи                           (18)              (12)

Увеличение/(намаление) на търговските и други задължения                148            (327)

(Платени)/получени данъци върху дохода                           (408)       265

Нетни парични потоци от оперативната дейност                      16,439      17,850

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ     

Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения                111         32

Покупка на имоти, машини и съоръжения                         (6,225)    (3,533)

Покупка на немПокупка на нематериални активи                              -

 
продажба/на капитала на дъщерни предприятия                    (6)

Предоставени заеми на свързани лица                         (9,583)

Постъпления от заеми, предоставени на свързани лица                 503

Изплатени дивиденти                                   15

Получени лихви                                        89

Н

Покупка на нематериални активи                               (139)                -

Увеличение на участието в инвестиции на разположение за 
продажба/на капитала на дъщерни предприятия                       -          (6)

Предоставени заеми на свързани лица                              (221)           (9,583)

Постъпления от заеми, предоставени на свързани лица                   510              503

Изплатени дивиденти                                     -         15

Получени лихви                                          330       89

Н

Покупка на нематериални активи                               (139)

продажба/на капитала на дъщерни предприятия                       -

Предоставени заеми на свързани лица                              (221)

Постъпления от заеми, предоставени на свързани лица                   510

Изплатени дивиденти                                     -

Получени лихви                                          330

Нетни парични потоци, използвани в инвестиционна дейност             (5,634)

ПАРИЧНИ П

Покупка на нематериални активи                               (139)                -

Увеличение на участието в инвестиции на разположение за 
продажба/на капитала на дъщерни предприятия                       -          (6)

Предоставени заеми на свързани лица                              (221)           (9,583)

Постъпления от заеми, предоставени на свързани лица                   510              503

Изплатени дивиденти                                     -         15

Получени лихви                                          330       89

ННетни парични потоци, използвани в инвестиционна дейност           (12,483)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ     

Постъпления от привлечени средства                            46,055

Изплащане на привлечени средства                          (50,347)

Плащания по финансов лизинг                               (127)

Постъпления от привлечени средства от свързани лица                   150

Платени лихви                                        (1,815)

Н

Нетни парични потоци, използвани в инвестиционна дейност             (5,634)    (12,483)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ     

Постъпления от привлечени средства                             56,651         46,055

Изплащане на привлечени средства                            (65,765)        (50,347)

Плащания по финансов лизинг                                (130)      (127)

Постъпления от привлечени средства от свързани лица                        (77)              150

Платени лихви                                          (1,414)        (1,815)

Н

Покупка на нематериални активи                               (139)

продажба/на капитала на дъщерни предприятия                       -

Предоставени заеми на свързани лица                              (221)

Постъпления от заеми, предоставени на свързани лица                   510

Изплатени дивиденти                                     -

Получени лихви                                          330

Нетни парични потоци, използвани в инвестиционна дейност             (5,634)

ПАРИЧНИ П

Нетни парични потоци, използвани в инвестиционна дейност             (5,634)    (12,483)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ     

Постъпления от привлечени средства                             56,651         46,055

Изплащане на привлечени средства                            (65,765)        (50,347)

Плащания по финансов лизинг                                (130)      (127)

Постъпления от привлечени средства от свързани лица                        (77)              150

Платени лихви                                          (1,414)        (1,815)

Н

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ     

Постъпления от привлечени средства                             56,651

Изплащане на привлечени средства                            (65,765)

Плащания по финансов лизинг                                (130)

Постъпления от привлечени средства от свързани лица                        (77)

Платени лихви                                          (1,414)

Нетни парични потоци, използвани във финансова дейност                 (10,735)

Н

Нетни парични потоци, използвани в инвестиционна дейност             (5,634)    (12,483)

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ     

Постъпления от привлечени средства                             56,651         46,055

Изплащане на привлечени средства                            (65,765)        (50,347)

Плащания по финансов лизинг                                (130)      (127)

Постъпления от привлечени средства от свързани лица                        (77)              150

Платени лихви                                          (1,414)        (1,815)

ННетни парични потоци, използвани във финансова дейност               (6,084)

Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти              (717)

Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари                                                840

Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември                                           123

Нетни парични потоци, използвани във финансова дейност                 (10,735)    (6,084)

Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти                70              (717)

Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари                                                 123              840

Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември                                           193      123

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ     

Постъпления от привлечени средства                             56,651

Изплащане на привлечени средства                            (65,765)

Плащания по финансов лизинг                                (130)

Постъпления от привлечени средства от свързани лица                        (77)

Платени лихви                                          (1,414)

Нетни парични потоци, използвани във финансова дейност                 (10,735)

Н

Нетни парични потоци, използвани във финансова дейност                 (10,735)    (6,084)

Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти                70              (717)

Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари                                                 123              840

Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември                                           193      123

Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти                70

Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари                                                 123

Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември                                           193

Нетни парични потоци, използвани във финансова дейност                 (10,735)    (6,084)

Нетно намаление на паричните средства и паричните еквиваленти                70              (717)

Парични средства и парични еквиваленти на 1 януари                                                 123              840

Парични средства и парични еквиваленти на 31 декември                                           193      123

 хил.лв.           хил.лв.

2014 г.             2013 г.  

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
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Преглед на напредъка по  
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ПРИЛОЖЕНИЕ

Климатични 
промени

Алтернативни 
суровини 
и горива

Допълни-
телни 

индикатори

Общо преки емисии на CO2, милион т

Преки* емисии на CO2, 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)

ССъотношение клинкер/цимент, %

Общи прахови частици, т

Прах, г/т клинкер

NOx, т

NOx, г/т клинкер

SOx, т

SOx, г/т клинкер

CCO, т

CO, г/т клинкер

TOC, т

TOC, г/т клинкер

HCl, т

HCl, г/т клинкер

HF, т

HHF, 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

POPOPs, г

POPs, г/т клинкер

Потребление на топлинна енергия, TДж

Алтернативни горива, т (мокри)

Потребление на електрическа енергия, ГВтч

Непреки** емисии на CO2, милион т

Общо консумация на вода, милион м3 

ККонсумация на вода, л/т цимент

Категория   Показатели за  „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД              2010 г.           2011 г.              2012 г.            2013 г.             2014 г.

425515

866,052

863,875

5,37

1,98

8,04%

80%80%

6,76

13,76

820,87

1670,73

37,44

76,20

1398,821398,82

2847,02

34,24

69,69

4,56

9,27

0,57

1,151,15

0,001

0,001

0,01

0,02

0,09

0,19

0,090,09

0,0000002

1828

3658

69,32

31070

322439

523523

379341

861,712

858,203

6,2

1,99

10,11%

80%80%

5,97

13,56

658,46

1495,76

16,52

37,53

762,11762,11

1731,21

9,97

22,65

6,43

14,60

2,35

5,345,34

0,001

0,003

0,01

0,01

0,06

0,13

0,070,07

0,0000002

1628

4164

63,73

28549

241529

439439

476567

850,35

869,424

16,46

7,16

10,42%

82%82%

9,19

16,39

764,84

1364,72

36,03

64,28

1592,261592,26

2841,10

14,81

26,43

9,83

17,54

2,99

5,335,33

0,021

0,038

0,01

0,01

0,02

0,04

0,070,07

0,0000001

2075

17254

69,74

31242

239803

520520

327741

846,316

885,642

20,88

5,92

13,70%

82%82%

2,01

5,20

561,83

1450,79

19,97

51,56

1420,261420,26

3667,51

16,20

41,83

1,51

3,89

0,44

1,151,15

0,001

0,003

0,01

0,01

0,05

0,13

0,020,02

0,0000001

1475

13867

54,80

25094

192861

383383

386596

843,525

878,983

20,87

7,89

13,23%

84%84%

2,22

4,85

458,40

1000,19

42,16

91,99

1841,841841,84

4018,75

24,90

54,33

1,10

2,41

0,48

1,051,05

0,013

0,029

0,01

0,03

0,21

0,45

0,120,12

0,0000003

1730

15946

65,36

29280

190753

349349

* Преки емисии на СО2 –  емисиите, получени при декаронизацията на суровините и изгарянето на горивата при 
производството на циментов клинкер.    

** Непреки емисии на СО2 – емисиите, освободени в атмосферата от горивните инсталации, произвели електрическата 
енергия, използвана от циментовия завод. Данните за емисииите на СО2 на горивните инсталации са средни за страната. 
   

    



ПРИЛОЖЕНИЕ

Природни 
ресурси

Влияние 
върху 
региона

Консумация на суровинни материали

• за производство на цимент, милион т (сух) 

• за производство на бетон, милион т (мокър) 

Общо консумация на топлина, TДж 

Общо консумация на електрическа енергия, TДж

Общо консумация на вода, милион м3 

РРециклирани отпадъчни материали, т

Действащи кариери с проблеми в биоразнообразието, бр.

Действащи кариери с планове за управление на 
биоразнообразието, бр.

Категория                                           2010 г.      2011 г.           2012 г.          2013 г.            2014 г.

800732

327397

2103

252

322439

565

00

0

697225

253406

1994

232

241529

1071

00

0

837372

263259

2386

253

292240

597

00

0

584347

236947

1582

204

239636

1023

00

1

676610

326859

1730

242

221921

410

00

1

* Данните за „Златна Панега Бетон" ЕООД са за периода 2012-2014 г. 
** Данните за „ГАЕА – Зелена Алтернативна Енергия" ЕАД са за периода 2013-2014 г. 
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Показатели за „ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ" АД, 
„Златна Панега Бетон" ЕООД*, 
„ГАЕА – Зелена Алтернативна Енергия" АД **
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НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЯ   

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 
И СЪТРУДНИЧЕСТВА  

TITAN BULGARIA

Интегриран годишен доклад 2014

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 дейностите 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. 
ПроектиПроектите по безопасност през 2014 г., свързани с общи инвестиции, са на стойност 1 253 580 лв., което 
представлява 12,66% от общите капиталови разходи на завода, а тези с индивидуално предназначение са на 
стойност 59 252 лв. и са 0,6% от общите капиталови разходи на завода. 

Награда от Българска асоциация „Труд, здраве, безопасност“ за внедрени иновации и добри практики в сферата 
на безопасността на труда. 

ГГрамота за участие в медийния фестивал на Световния конгрес по здраве и безопасност – 2014 г., Франкфурт, 
Германия. „Златна Панега Цимент“ АД участва с филм за добрите практики по здравето и безопасността при 
работа, прилагани в Дружеството.

Награда „Прометея“ на КНСБ за хуманизация на работната среда и опазване здравето на хората. Ръководството 
на Дружеството доказа, че подчинявайки производството на политиката за създаване култура на превенция по 
здраве и безопасност, осигурява добри производствени резултати и благоденствие на работещите. 

„Златна Панега Цимент” АД е член на редица организации в България. На групово ниво ТИТАН си сътрудничи 
със световни организации, някои от които са изброени в списъка по-долу:

Българска асоциация на циментовата индустрия/Bulgarian Association of Cement Industry (от 2007 г.) 
www.bacibg.org
Американска търговска камара/American Chamber of Commerce and Industry (от 2010 г.) www.amcham.bg
Гръцки бизнес съвет в България/Hellenic Business Council in Bulgaria (от 2010 г.) www.hbcbg.com
ББългарска федерация на индустриалните енергийни консуматори/Bulgarian Federation of Industrial Energy 
Consumers (от 2013 г.) www.bfiec.org
Българска асоциация на производителите на инертни материали/Bulgarian Association of Aggregates Producers 
(от 2009 г.) www.bapim.org
CSR Europe www.csreurope.org
Европейска циментова асоциация/European Cement Association (CEMBUREAU) www.cembureau.be
Европейска кръгла маса на индустриалците/European Round Table of Industrialists (ERT) www.ert.eu
ГГлобален договор на ООН/UN Global Compact www.unglobalcompact.org
Световен бизнес съвет за устойчиво развитие/World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 
www.wbcsd.org
Световен икономически форум/World Economic Forum www.weforum.org

ПРИЛОЖЕНИЕ
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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 Интегрирания годишен доклад 2014 г. са от производствената площадка на циментовия завод, 
от кариера „Златна Панега” и езеро Глава Панега, както и от строителни обекти на наши клиенти. 
Специални благодарности на жителите на с. Златна Панега, които предоставиха архивни снимки и на 
Крис Дизайн АКрис Дизайн Арт ЕООД за оформлението и дизайна.

TITAN BULGARIA

Интегриран годишен доклад 2014
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„Златна Панега Цимент” АД
5760 с. Златна Панега
ул. „Шипка” № 2
тел.: +359 2 88 20 101
тел.: +359 2 976 00 70
www.titan.bg
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