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“Златна Панега Цимент” АД:

Над 55 милиона евро инвестиции
за последните 4 години
за компанията
“Златна Панега Цимент”
АД е част от групата на
„ТИТАН Цимент”, която е
със 100-годишна история.
Първият завод за цимент
е бил построен през 1902 г.
в град Елефсина (Гърция). В
момента групата притежава 11 циментови завода
в целия свят с капацитет
на годишна продукция от

пестяваща вертикална циментова мелница и др. Цех
„Експедиция” е оборудван с
второ напълно автоматизирано автонасипно товарище, опаковъчна машина
и палетизатор. За удобството на работещите в
завода е построена нова
административна сграда,
както и нов стол за хранене и медицински кабинет.

природните ресурси и съхраняване и възстановяване
на природната среда. Реализираните до момента
инвестиционни проекти са
довели до минимизиране на
емисиите на прах в атмосферата и до подобряване
контрола върху работата
на пречиствателните съоръжения. Качеството на
въздуха се следи от систе-

над 16 млн. т цимент.
В България групата е собственик на един завод в
с. Златна Панега, Ловешка област. “Златна Панега Цимент” АД успя да се
наложи като един от основните производители на
качествен цимент в страната.
Производство
Производственият
капацитет е 1.8 млн. тона цимент годишно. Компанията е представена и на
пазара на бетон в България – дружеството “Златна Панега Бетон” АД притежава бетонови възли
в София, Пловдив, Велико
Търново, Стара Загора и
предстои
изграждането
на нови в други градове.
Дружествата на “ТИТАН”
в България работят в съответствие с европейските изисквания и прилагат
строго определени процедури за контрол, които
обхващат всеки отделен
етап от производствения
процес и гарантират качеството на предлаганите
продукти и услуги.
инвестиции
“Златна Панега Цимент”
АД има дългосрочна инвестиционна програма, която
цели модернизация на съществуващото оборудване
и увеличаване капацитета
на производствените съоръжения в съответствие
с нуждите на българския
пазар. За периода 2004-2008
г. са направени инвестиции за над 55 мил. 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 енергос-

Инвестиции са направени
и в подобряване качеството на околната среда. Подменени са старите филтри
на пещите, на охладителите за клинкер, на силозите за сурово брашно и за
цимент. Направена е пълна
реконструкция на водопроводната и канализационна
мрежа, както и на пътната инфраструктура в завода. Изградени са две нови
пречиствателни станции
за очистване на водите
от охлаждане на производствените съоръжения и за
битово-фекалните води от
завода. Пусната е в експлоатация система за оборотно водоснабдяване за нуждите на производството,
която съответства на изискванията на най-добрите
налични техники. През 2009
г. се планира изграждането
на втора вертикална мелница за цимент и силози за
добавките към цимента.
Водещата цел на групата “ТИТАН” е „да бъде
регионален, вертикално интегриран производител на цимент,
съчетаващ предприемачески дух и експлоатационно
съвършенство
по отношение на хората, обществото и околната среда”. Следвайки
тази цел, “Златна Панега
Цимент” АД поставя опазването на околната среда
и оптимизирането на производството в основата на
модернизацията и усъвършенстването на съоръженията. Инвестиционните
проекти на компанията са
насочени към понижаване
консумацията на енергия и
горива, намаляване на емисиите, намаляване разхода
на свежа вода, запазване на

ма за автоматичен мониторинг на емисиите, която непрекъснато отчита
концентрацията на прах,
серен диоксид, азотни оксиди и др. Ежегодно дружеството отчита прилагане
на изискванията на комплексното разрешително и
на Разрешителното за емисии на парникови газове.
алтернативни
суровини
Производството на цимент позволява използването на вторични продукти (отпадъци) на други
промишлени процеси в качеството им на суровини
и горива. “Златна Панега
Цимент” АД се стреми да
използва алтернативни ма-

териали, като гранулирана
доменна шлака, пепелина
и гипс от сероочистката
на газовете в ТЕЦ, като по
този начин запазва невъзобновимите природни ресурси варовик, глина, гипс,
трас и др. Използването
на алтернативни материали се регламентира от
международните стандарти за производство на цимент, а акцентът в производството на “Златна
Панега Цимент” АД е върху
нуждите на клиентите от
висококачествен
цимент
и бетон. Дружеството използва и негодни за употреба автомобилни гуми
като алтернативно гориво
в пещ №4 за производство
на циментов клинкер. Плановете на дружеството са
да се разшири инсталацията за подаване на автомобилни гуми и към втората
пещ за циментов клинкер
и да включи и други отпадъци като алтернативни
горива в производството.
Контролът на емисиите
при използване на алтернативни горива се осъществява от независими акредитирани лаборатории и от
експертите на Изпълнителната агенция по околна
среда по програма, одобрена от Министерството на
околната среда и водите.
Използването на алтернативни горива и суровини в
циментовата
индустрия
дава възможност да се намалят емисиите от CO2,
да се запазят изкопаемите природни горива и да се
оползотворяват безотпадно огромно количество отпадъци, които замърсяват
околната среда. Ангажираността на “Златна Панега
Цимент” АД за опазването
на околната среда е в основата на фирмената политика и е част от процеса
на вземане на стратегически решения.
“Златна Панега Цимент”
АД е първата циментова
компания в България със
сертифицирани
системи
за управление на качеството според изискванията на
стандарта ISO 9001 и на
околната среда по стан-

дарта ISO 14001. В момента се разработва система
за управление на здравето
и безопасността при работа по стандарта OHSAS
18001:2007, която се интегрира със системите за
управление на качеството
и на околната среда и престои да бъде предложена за
сертификация в началото
на 2009 г.
работна среда
Като отговорен и грижовен работодател “Златна
Панега Цимент” АД полага изключителни усилия да
подсигури здравословна и
безопасна среда за служителите на “ТИТАН” и на
фирмите подизпълнители,
както и за всяка трета
страна. В дружеството е
приета декларация на ръководството за политика
по здраве и безопасност
с основна цел трудовите
злополуки да се сведат до
нула. Дейността при производството на цимент се
осъществява при спазване
на изискванията на българското законодателство по
здравословни и безопасни
условия на труд и съгласно високите стандарти на
групата “ТИТАН”. Консултант на “ТИТАН” при оптимизиране на дейността
по осигуряване на здравословни безопасни условия
на труд е водещата компания в тази област DuPont.
“Златна Панега Цимент”
АД отдава голямо значение
и на социалните си ангажименти и си е поставила
за цел да съдейства за непрекъснатото повишаване
качеството на живот на
своите служители, на семействата им, на местната общност и на обществото като цяло. Всяка
година служителите ползват редица социални придобивки – безплатно здравно
обслужване, бонуси за Коледа и Великден и много възможности за по-нататъшно професионално развитие
с редица учебни програми.
“Златна Панега Цимент”
АД осъзнава, че успехът и
бъдещето на компанията
зависят от хората, които
работят в нея.

