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Това е шестият Интегриран годишен доклад на ТИТАН България (ИГД 2019), споменаван накратко като
„Доклада“ навсякъде в този документ, в неговия печатен и електронен формат. Докладът следва основните
принципи от Рамката на Международния съвет по интегрирано отчитане (IIRC), за да представи на нашите
заинтересовани страни всеобхватна информация като направи преглед на представянето ни през 2019 г.
Докладът обхваща периода от 1-ви януари 2019 г. до 31-ви декември 2019 г.
Докладът представя финансовите и нефинансовите резултати от дейността на Групата ТИТАН в България
– в документа се обозначава като ТИТАН България и включва „Златна Панега Цимент“ АД (юридическото лице
за нашите циментови и бетонови операции), както и всички други дъщерни дружества на Групата ТИТАН в
България („ГАЕА“ ЕАД, „КЧПБ“ ЕАД и „Дубъл Ве Ко“ ЕООД). В Доклада наименованието „ТИТАН България“ се използва
винаги когато се споменават общите данни за дружествата, а в специфичните случаи, когато точното
наименование на дъщерното дружество е изрично упоменато, съответните данни се отнасят до това
дружество. Основното съдържание на Доклада включва цялостно представяне на бизнес дейността на ТИТАН
България, целите и постиженията, количествените данни и финансовата информация за 2019 г.
Нефинансовите данни в Доклада са независимо потвърдени за съответствие с критериите и принципите
за Комуникиране на напредъка по изпълнението на Глобалния договор на ООН. Одитът дава ограничена
степен на сигурност, че публикуваните данни и показатели за представянето ни в областта на „Здраве
и безопасност“ и „Опазване на околната среда“ са в съответствие с приложимите секторни политики и
протоколи на Световната асоциация за цимент и бетон, която от 1-ви януари 2019 г. продължава всички
дейности на Инициативата за устойчиво развитие на циментовата индустрия (CSI) и функционира в рамката
на Световния бизнес съвет за устойчиво развитие (WBCSD).
ТИТАН България следва изцяло световния секторен подход на TITAN Cement International S.A. (накратко „Групата
ТИТАН“) за проследяване, отчитане и верифициране на екологичното, социално и управленско представяне.
ТИТАН България използва Индекс от ключови показатели за ефективност в устойчивото развитие (Sustainability
Performance KPIs Index) в подхода си към Доклада. Индексът включва широк брой индикатори на представянето,
които се отнасят към значимите теми (Material Issues) и Целите на ООН за устойчиво развитие за 2030 г.
(Sustainable Development Goals 2030).
Този Доклад следва стандартите за отчитане на устойчиво развитие, които спазва Групата ТИТАН и които
са определени във връзка с прилагането на принципите на Международния съвет по интегрирано отчитане
(IIRC), принципите за комуникиране на напредъка по изпълнението на Глобалния договор на ООН, насоките на
Световната асоциация за цимент и бетон (GCCA) и Целите на ООН за устойчиво развитие 2030. Като част от
подхода на Групата ТИТАН, ТИТАН България следва насоките на Конференцията на ООН за търговия и развитие
(УНКТАД) за обвързване на отчитането на постиженията в сферата на устойчивото развитие с Целите за
устойчиво развитие на ООН.
Ангажирането с вътрешни и външни заинтересовани страни е основен елемент от начина, по който
работим, пряко свързан с нашите ценности и ключови приоритети за устойчив растеж. Ние идентифицираме
заинтересованите страни съгласно Международния стандарт за ангажиране на заинтересованите страни
AA1000 (SES) и използваме трите му основни принципа на приобщаване, значимост и отзивчивост, за да
ръководим процеса на групово и местно равнище, включително в България.
За повече информация за световния секторен подход и стандартите на Групата ТИТАН, можете да
разгледате Интегрирания годишен доклад на Групата ТИТАН за 2019 https://www.titan-cement.com/newsroom/
annual-reports/.
През октомври 2019 г. Групата ТИТАН актуализира два вътрешни речника за устойчиво развитие и насоки за
социално и екологично представяне, за да бъдат в съответствие с новите вътрешни системи на отчетност
в Групата, в частност със Системата за управление на човешките ресурси на Групата ТИТАН (СУЧРГТ), и за
да следва основните насоки от Хартата за устойчивост на Световната асоциация за цимент и бетон. Тези
два документа са достъпни за всички бизнес единици на Групата ТИТАН чрез системите за събиране на данни
за социално представяне и опазване на околната среда – база данни за корпоративна социална отговорност
(CSR Databank) и база данни за защита на околната среда (Environment Databank), в които се управляват
основните показатели за ефективност в „Здраве и безопасност“ и „Опазване на околната среда“. ТИТАН
България е изградила своята система на отчетност именно върху цитираните по-горе системи за данни.
Повече информация за СУЧРГТ и за насоките на Световната асоциация за цимент и бетон може да се намери
в глави “Социално представяне” и “Опазване на околната среда” на Доклада, както и в Годишния интегриран
доклад на Групата ТИТАН за 2019 г., в раздела “Нефинансова информация”. Докладът на Групата ТИТАН за 2019 г. е
на уебсайта на ТИТАН България www.titan.bg
Консолидираните финансови отчети, представяни в Индексите към Доклада, са одитирани от
„ПрайсуотърхаусКупърс Одит“ ООД.
Нефинансовото представяне и данни са независимо верифицирани от „Грант Торнтон“ ООД.
Този доклад е оценен от независимо одиторско дружество с ниво „Напреднал“ по критериите на Комюнике за
напредъка по Глобалния Договор на ООН.

Ние подкрепяме:

Потвърждаваме, че централата на нашата компания участва в Глобалния договор на ООН. Ние подкрепяме
Десетте принципа на ООН и напредъка в целите за устойчиво развитие, както и други по-обширни цели на
ООН. Подкрепяме тази инициатива напълно, съгласно поетия от нас ангажимент. В тази връзка, не участваме в
дейността на Глобалния договор на ООН, нито в дейности на местната мрежа на Глобалния договор на ООН.
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ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР
Уважаеми колеги и партньори,
За ТИТАН България 2019 беше поредна година на
стабилно финансово представяне и напредък по
темите, свързани с опазване на околната среда,
социално представяне и управление. Те са важни за нас и
за нашите партньори, клиенти и служители. Годината
ни предостави възможност да дадем своя принос за
справяне с климатичните промени, да участваме в
дигиталната революция и да подобрим оперативната
си ефективност и устойчивост. Както на глобално,
така и на местно ниво, работим за постигане целите
за устойчиво развитие до 2030 г., разработени от ООН,
и съгласно ангажимента ни към Глобалния договор на
ООН. Продължаваме да подкрепяме усилията на Групата
ТИТАН в сферата на екологията, човешките права,
правото на труд и борбата с корупцията.
Този доклад е оценен от независимо одиторско
дружество с ниво „Напреднал“ по критериите на
Комюнике за напредъка по Глобалния Договор на ООН.
През 2019 г. увеличихме стойността, която осигуряваме
на нашите заинтересовани страни по отношение на
печалба и нетни парични потоци. Отчетохме 41% ръст
в EBITDA, 15% в свободните парични потоци (и двете
сравнени с 2018 г.). В резултат на реализираната през
годината печалба и оптимизирания оборотен капитал,
нетният ни дълг намаля със 7.7 милиона евро.
Търсенето на цимент през 2019 г. надхвърли
очакванията ни, като отбеляза ръст от 12%. Това
се дължи основно на инвестициите в жилищно
строителство в по-големите градове на страната.
За трета поредна година България бележи увеличение
в това отношение. За периода 2017-2019 г. постигна
кумулативен пазарен ръст от 33%. В края на 2019 г.
пазарът все още изглеждаше обещаващ, въпреки че
жилищният сектор прояви признаци на насищане в
резултат от очаквания старт на работата по голям
брой инфраструктурни проекти, финансирани от ЕС
и от държавния бюджет. Финансовите ни резултати
през 2019 г. бяха стимулирани от ръста на пазара,
но отразяват също усилията на ръководството да
контролира постоянните и променливи разходи, и да
подобри оперативната ефективност.
Отбелязахме напредък и в намаляване емисиите на
въглероден двуокис. Така подпомогнахме глобалната
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цел за намаляване на последствията от промените
в климата. През 2019 г. „Златна Панега“ отбеляза найвисокото досега ниво на използване на алтернативни
горива: 30% спрямо 27% през 2018 г. За да постигнем
това, приложихме различни новаторски методи.
Подобрихме техническата си експертиза и поставихме
основите за оползотворяване на още повече
алтернативни горива в близко бъдеще – нещо, което
смятахме за непостижимо със съществуващата
технология на производство.
Чрез дъщерното си дружество „ГАЕА“, ТИТАН България
изигра активна роля в местната „кръгова икономика“
като произведе преработено инженерно гориво (PEF)
за завода. „ГАЕА“ преработва основно отпадъци от
компании за рециклиране и управление на отпадъците,
както и от промишлени компании. През 2019 г. „ГАЕА“
произведе общо 21.5 хиляди тона преработено
инженерно гориво, като 85% от тях са от местни
доставчици. Заводът преработи и 4.8 хил. тона в
партньорство, като използва излезли от употреба
автомобилни гуми. Освен това, постигнахме всичките
си цели по отношение на опазването на околната среда,
свързани с емисиите на прах, консумацията на водни
ресурси и енергийна ефективност.
През 2019 г. изпълнихме няколко проекта за развитие
на дигитални умения. ТИТАН България стана „тестова
площадка“ на пилотно приложение за машинно обучение
(Machine Learning – ML) в областта на прогнозната
поддръжка, като предостави техническа оценка на
системата от аларми и експертна обратна връзка за
това как тя функционира. След успешната реализация
на този проект в ТИТАН България, приложението за
машинно обучение започна да се използва и в други
заводи на Групата ТИТАН.
В ТИТАН България бяха въведени възможно най-високите
стандарти в сферата „Здраве и безопасност“.
Затвърдихме позицията си на експерти в тази
област, като станахме модел за подражание за
редица национални и регионални неправителствени
организации, обучителни организации, правителствени
агенции и компании от индустрията.
През 2019 г. ТИТАН България започна да работи с
“unITe People” – интегрирана система за управление
на човешките ресурси. Тя автоматизира повечето

от процесите като подбор и наемане, управление на
представянето, обучения и др. Системата предоставя
ресурси за учене, които улесняват напредъка и
стимулират развитието на персонала.
Устойчивото развитие на общностите, в близост до
нашата производствена дейност, продължи да бъде
наш основен фокус. Циментовият завод и кариерите
ни са разположени в едни от най-бедните райони
на Европейския съюз. Процентът на децата, които
напускат училище още преди да завършат основно
образование, е много висок. Затова се фокусирахме
върху качественото образование. Това е едно от найважните неща за насърчаването на децата да останат
в училище, да продължат заниманията си и да изградят
умения за професионално и личностно развитие.
Вече седма поредна година ТИТАН България подкрепя
фондация „Заедно в час“, която е част от известния
международен проект “Teach for All”. Програмата
обхваща четири основни училища в община Ябланица
и едно основно училище в община Троян. Към края на
2019 г., благодарение на нашата подкрепа, над 20 нови
учители работят с над 700 ученици от семейства в
затруднено финансово положение.

път в края на 2019 г. През първите няколко месеца
на 2020 г. вирусът се разпространи в целия свят и
сериозното му въздействие започна да набира скорост.
Пандемията застраши здравето на служителите ни
и постави в риск строителния сектор. Анализирахме
приоритетите си и разработихме план за управление
на въздействието от кризата. Предприехме незабавни
мерки за опазване здравето на нашите служители и
подизпълнители по време на работа. Едновременно
с това, осигурихме непрекъснатост на работния
процес, особено важно за нашите партньори и клиенти.
Вярваме, че Групата ТИТАН, както и ТИТАН България,
могат успешно да управляват последствията от
кризата и да „преминат през бурята“ невредими.
Въпреки това, сме готови да реагираме бързо на всяко
ново развитие.
Наши основни цели ще продължат да бъдат постигане
на съвършенство на оперативно ниво, реализиране на
печалба и дългосрочна устойчивост. Ще продължим
да разчитаме на партньорството с нашите
заинтересовани страни, за да се справим с човешките,
социални и икономически предизвикателства и да
постигнем устойчив растеж в полза на всички.

Занапред през 2020 г.
През 2019 г. увеличихме стойността, която
българският пазар ще бъде
изправен пред риска от
осигуряваме на нашите акционери по отношение
увеличен внос от Турция.
на печалба и нетни парични потоци. Подобрихме
Основните предизвикателства
оперативната си ефективност като постигнахме
пред компанията са да
увеличи количествата,
най-високото си досега ниво на използване на
въпреки нарастването
алтернативни горива.
на вноса и да сведе до
минимум въздействието на
растящите разходи за електроенергия и персонал.
За да постигнем това, трябва допълнително да
Адамантиос Францис
подобрим оперативната си ефективност, да увеличим
Генерален Директор
използването на алтернативни горива и да намалим
ТИТАН България
въглеродния отпечатък. През 2020 г., след като
оптимизираме дистрибуцията и разходите, свързани
с въглероден двуокис, ще осигурим на значителна част
от клиентите ни в България цимент от завода на
ТИТАН в Солун.
Докато подготвяхме този Доклад, пандемията от
COVID-19 ни изправи пред нови предизвикателства.
Новината за коронавируса беше оповестена за първи
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ГРУПАТА ТИТАН
КОИ СМЕ НИЕ И КАКВО ПРАВИМ
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НАЙ-ВАЖНОТО
ПРЕЗ 2019
ФИНАНСОВИ
АКЦЕНТИ1

48 620
приходи

10 199
EBITDA2

Всички финансови данни в тази
глава от Доклада се отнасят
до „Златна Панега Цимент“
АД, което е юридическото
дружество на ТИТАН в България
за продажба на цимент и бетон
1

3 773

милиона евро

милиона евро

81 219
общо aктиви

3

милиона евро

милиона евро

капиталови инвестиции

милиона евро

чиста печалба след данъци

НЕФИНАНСОВИ АКЦЕНТИ
(СЛУЖИТЕЛИ И ОКОЛНА СРЕДА)
275 служители

България е една от
трите страни в
Групата ТИТАН с наймного служители от
местните общности
59 362 евро
инвестирани в обучение
и развитие

EBITDA – Печалба
преди лихви, данъци и
амортизации
2

Нито една смъртна
или сериозна злополука
за циментовите
операции на ТИТАН
България
8

Нито една трудова
злополука за
бетоновите операции
на ТИТАН България и за
ГАЕА
60% от топлината,
генерирана от
конвенционални
горива, е заменена с
топлина, генерирана
от алтернативни
източници

Специфичните емисии
на въглероден двуокис
се понижиха с повече
от 2% спрямо 2018 г.
1.5% намаление
на специфичната
консумация на вода (л/т
цимент) в циментовия
завод на ТИТАН България.

ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД

УПРАВЛЕНИЕ

ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ

СОЦИАЛНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ЕКОЛОГИЧНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ГРУПАТА
ТИТАН ИМА
ГЛОБАЛНО
ПРИСЪСТВИЕ

Групата ТИТАН е международен производител на цимент и строителни
материали със 117 години опит в индустрията. С годишен капацитет от 27
милиона тона цимент и циментови материали, Групата обслужва клиенти
на над 25 пазара. Има изградена мрежа от 14 циментови завода, 72 кариери, 128
бетонови центъра в 10 държави от 4 географски региона. Към 31 декември 2019
г. в Групата работят 5 400 служители.
Дейността на Групата ТИТАН включва производство, транспорт и
дистрибуция на цимент, бетон, инертни материали, пепелина и други
строителни материали.

ГРУПАТА ТИТАН
Фирмата е
регистрирана
на Атинската
стокова борса

Откриване на
четири нови завода
в Гърция

1912
ТИТАН Цимент е
основана с откриването
на първия завод за
цимент в Елефсина,
Гърция. Това е първото
звено за производство
на цимент в Гърция.

1907

Първата фабрика
за производство
на цимент
в България.
Производството
на цимент Б
е започнало с
откриването на
малка, семейна
фабрика в село
Златна Панега.

1962-1976 1992-2002

Бърз ръст на износа,
който през периода е
50% от продажбите
на компанията и
приблизително 50% от
целия износ на цимент
от Гърция

1902

1951-1957

1923-1947 1963-1966
Производство
на хидравлична
вар. Започва
производство и на
марките цимент
“150” и “200”.

Придобивания и инвестиции
на ТИТАН: Роаноук
цимент, Вирджиния, САЩ;
Цементарница Усие, Северна
Македония; Бени Суеф, Египет
(50% съвместно предприятие);
Пензуко, Флорида, САЩ;
Косиерич, Сърбия; Александрия,
Египет (50% съвместно
предприятие)

Фабриката за
производство
на цимент е
национализирана
(става собственост
на българската
държава) и започва да
се нарича циментов
завод „Златна Панега“.
Тя разполага с пет
производствени линии
и произвежда марките
цимент “250”, “350”
и “450”. Суровината
за повечето от
тези марки се
добива в близката
кариера. Фабриката
е най-големият
производител на
цимент в България и
износител на продукти
за Европа и Азия.

ТИТАН навлиза на
пазара в Саудитска
Арабия, Египет и
САЩ

1979-1988

2003
1966

Пет нови линии
за производство
на цимент са
открити на
територията
на първия завод

Компанията е
придобита от
международния
производител
на строителни
материали ТИТАН
Цимент АД и се
присъединява към
Групата ТИТАН

Сертифициране
съгл. системата
за управление на
околната среда
ISO 14001

1998

„Златна Панега“
е приватизирана
съгласно
ТИТАН България става
предприетата
член на Глобалния
от държавата
договор на ООН
политика за
приватизация на
Заводът започва
предприятия.
да използва
„Хайделберг
алтернативни горива
Цимент“ АД
придобива
Сертифициране
завода.
съгл. системата
за управление
на качество
ISO 9001

2001

ТИТАН БЪЛГАРИЯ / ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ
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Групата ТИТАН
придобива
завода в
България

Компанията майка на Групата е TITAN Cement International (TCI), белгийско дружество,
регистрирано на борсите „Юронекс“ в Брюксел, „Юронекс“ в Париж и борсата в
Атина. TITAN Cement International става компания-майка на Групата ТИТАН след
успешното приключване на офертата за доброволна замяна на акции, подадена до
акционерите на TITAN Cement Company S.A. (бившата компания-майка на Групата, със
седалище в Гърция.) Седалището на TCI е в Брюксел, а седалището на управлението е
в Кипър.

Компанията придобива
75% дял в Адочим, Турция

2018

Инвестиция
на зелено –
Заводът
„Антеа“,
Албания

2007
2006

Реконструкция
на технологичните линии
за производство
на циментов
клинкер/ или
рекострукция
на пещи за
производство
на циментов
клинкер

Инвестиция в Адочим,
Турция (50% съвместно
предприятие), 100% в
Бени Суеф и Александрия,
Египет

Инвестиция –
„Цименто
Аподи“, Бразилия
(съвместно
предприятие)

2008
2008

2016
2010-2013

Грижа за служителите:
Изграждане на нова система
изграждане на нов
от утаителни басейни за
медицински център,
пречистване на дъждовните
столова, бани, офиси
води от площадката на
за администрацията
циментовия завод
Изграждане на
вертикална
циментова мелница
Изграждане
Изграждане на
на пречиства- силози за суровини
Изграждане на силоз
телна
за циментовите
за съхранение на
станция за
мелници
клинкер 37 500 т
промишлени
води
Реконструкция и
Изграждане на
модернизация на
инсталация за
водоснабдителни и
преработено
канализационни системи,
инженерно гориво
Пречиствателна станция
за битови отпадни води,

2009

2011

2015

Изграждане
на нова
пътна
инфраструктура

2012

2005

Изграждане
на товарна
станция
за насипен
цимент

ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР

Изграждане на система за
оборотно водоснабдяване
Модернизация на опаковъчна
машина; Монтаж на ново
оборудване за палетизиране
СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД

УПРАВЛЕНИЕ

2010

Етичният кодекс
на Групата ТИТАН
се въвежда в ТИТАН
България

ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ

2014

TITAN Cement
International S.A.
става компания
майка на Групата
ТИТАН и се
регистрира на
„Юронекс“ в
Брюксел, както и
на Парижката и
Атинската борса

2019
2017

Изграждане на нова
вертикална мелница
за цимент
Докладът за
корпоративна
социална
отговорност
и устойчивост
е одобрен от
независим одитор

2016

Изграждане на
инсталация за
намаляване на
азотните оксиди

Въвеждане на
ТИТАН България платформата на
публикува първия ТИТАН за лидерство
си Интегриран
годишен доклад

СОЦИАЛНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ЕКОЛОГИЧНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ГЛОБАЛНО
ПРИСЪСТВИЕ
ОТЧИТАМЕ РЕЗУЛТАТИТЕ
И ДЕЙНОСТТА СИ В
ЧЕТИРИ ГЕОГРАФСКИ
РЕГИОНА И ОТДЕЛНО –
ЗА СЪВМЕСТНОТО НИ
ПРЕДПРИЯТИЕ В БРАЗИЛИЯ.

1

САЩ
2

САЩ

2

83

3

10

Циментови
завода

Циментови заводи
1. Роаноук – Вирджиния
2. Пенсуко – Флорида

Терминала за
внос

8

2

Бетонови
центъра

Завода за
бетонови
блокчета

5

Кариери

Завода за
преработка
на пепелина

Основни продукти/дейности

1

Бразилия

(съвместно предприятие)*

1

5

3

1

Циментов
завод

Кариери

ПРИХОДИ

Бразилия
(Съвместно
предприятие)

952

Циментов завод
1. Кисере
Инсталация за смилане
2. Печем

милиона
евро

EBITDA

милиона
179 евро

АКТИВИ

1 106 милиона
евро
12

Бетонови
центъра

Инсталация
за смилане

Основни продукти/дейности

* Съвместното
предприятие в Бразилия е
включено във финансовите
отчети, като се използва
инвестиционният метод
на консолидиране. В
прегледа на нефинансовото
представяне и отчети,
съвместното предприятие
в Бразилия не е включено.

1
1
3

3 4 2
5

Гърция и Западна Европа

2

2

1

4

Югоизточна Европа

Циментови заводи
1. Солун
2. Камари
3. Патра
Инсталация за смилане
4. Елефсина

1

Циментови заводи
1. Косиерич – Сърбия
2. Златна Панега – България
3. Шар – Косово
4. Усие – Северна Македония
5. Антеа – Албания

1
2

Източно
Средиземноморие

Циментов завод
1. Токат
Инсталация за смилане
2. Мармара

Гърция и
Западна Европа

3

28

3

1

Циментови
завода

Терминала за
внос

Бетонови
центъра

Инсталация
за смилане

Югоизточна
Европа

5

6

19

1

Циментови
завода

Кариери

Завод за сухи
смеси

Основни продукти/дейности

Бетонови
центъра

Съоръжение
за преработено
инженерно
гориво

27 1
Кариери

Източно
Средиземноморие

Основни продукти/дейности

3

6

1

3

Циментови
завода

Инсталация
за смилане

15

Кариери

Циментови заводи
1. Александрия
2. Бени Суеф

Бетонови
центъра

Съоръжения
за преработено
инженерно
гориво

Основни продукти/дейности

Основни
продукти/дейности:
Цимент

ПРИХОДИ

245

милиона
евро

EBITDA

12

77

640 милиона
евро
ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР

263

милиона
евро

EBITDA

милиона
евро

АКТИВИ

ПРИХОДИ

милиона
евро

АКТИВИ

483 милиона
евро

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД

УПРАВЛЕНИЕ

Бетонови
разтвори

ПРИХОДИ

150 милиона
евро

Инертни
материали

EBITDA

Сухи смеси

-1

милион
евро

Пепелина
Управление на
отпадъците и
алтернативни
горива

АКТИВИ

634 милиона
евро
ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ

СОЦИАЛНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ЕКОЛОГИЧНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ
Групата ТИТАН се фокусира върху четири стратегически приоритета за постигане
на управленската си цел:
■■ Географска диверсификация
Разширяваме бизнеса си чрез придобивания и разработки „на зелено“ в интересни нови
пазари, за да диверсифицираме базата си за приходи и да намалим зависимостта си от
малко на брой пазари.
■■ Постоянно подобряване на конкурентноспособността
Прилагаме нови инструменти за ефективност в целия си бизнес процес, за да намалим
разходите и да бъдем по-конкурентноспособни.
■■ Вертикална интеграция
Разширяваме бизнеса си в други продуктови области от веригата за добавена
стойност на цимента с цел да обслужваме нашите клиенти по-добре и да получаваме
достъп до нови възможности за печалба.
■■ Фокус върху човешкия капитал и корпоративната социална отговорност
Ние се грижим за служителите си и ги развиваме. Работим непрекъснато за подобряване
на добрите си взаимоотношения с всички вътрешни и външни заинтересовани страни,
като се стремим към взаимно уважение и разбиране.

„ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ“ АД Е
ЧАСТ ОТ ГРУПАТА ТИТАН
„Златна Панега Цимент“ АД, част от Групата ТИТАН, е един от водещите
производители на висококачествен цимент в България. Компанията е вертикално
интегрирана – има бетонови възли в 4 големи града в България и съвместно с други
компании разполага с 12 кариери за добив на пясък, чакъл и трошен камък.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...?

Нашият успех се дължи на усилията за оптимизиране на производствения процес, както
и на нашите познания и умения.

От 2004 г. до 2019 г. ТИТАН
България е инвестирала
над 139 милиона евро в
производство, опазване на
околната среда, управление
на хора и корпоративна
социална отговорност, в
подкрепа на стратегията
си за устойчиво развитие.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...?

Циментът, произведен в
малката фабрика в с. Златна
Панега, се използва през 10-те
и 20-те години на XX век за
изграждането на културни
забележителности
като катедралата
„Александър Невски“ в
София (втората най-голяма
православна катедрала на
Балканския полуостров) и
„Централни хали“, както и
за изграждането на първия
вълнолом в България, в град
Варна.
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ТИТАН БЪЛГАРИЯ Е ВЕРТИКАЛНО
ИНТЕГРИРАНА КОМПАНИЯ
Русе

Велико Търново
Златна Панега
София
Пазарджик

Пловдив

Циментов

Бетонови

завод
центрове
Нашите производствени бази
			
ТИТАН България е с над 113 години опит в производството на цимент
„Златна Панега Цимент“ АД е юридическото лице, което ръководи дейностите ни,
свързани с производство на цимент. В циментовия завод в с. Златна Панега натрошаваме,
смиламе и изпичаме суровините в две пещи, за да произведем циментов клинкер, който
впоследствие се смила и смесва с добавки за производство на цимент. На територията
на нашия завод дъщерното дружество, „ГАЕА-Зелена алтернативна енергия“ ЕАД управлява
инсталация за производство на преработено инженерно гориво, което използваме като
алтернативно гориво в нашите пещи.

Кариери
за инертни
материали

ТИТАН България управлява пет производствени бази за бетон
Бетоновата операция на ТИТАН България (преди това „Златна Панега Бетон“ ЕООД)
включва пет производствени бази за бетон в София, Пловдив, Велико Търново, както и един
мобилен бетонов възел.
Дванадесет кариери за инертни материали
„Кариери за чакъл и пясък България“ ЕАД („КЧПБ“ ЕАД) е 100% дъщерно дружество на
ТИТАН България, което съвместно с други дружества извършва дейност в 12 кариери
за добив на пясък, чакъл и трошен камък. „КЧПБ“ притежава концесии за инертни
материали в региона на Кремиковци в община София и в община Сливница. Компанията има
разрешително за добив на чакъл и пясък от река Дунав в община Пиргово. „Дубъл Ве Ко“
ЕООД, 100% дъщерно дружество на „КЧПБ“ ЕАД, притежава и управлява пристанище в гр.
Русе.
„ГАЕА Зелена алтернативна енергия“ ЕАД
ГАЕА е специализираната компания на ТИТАН България за управление на отпадъци
и производство на алтернативни горива. Тя управлява звено за производство на
преработено инженерно гориво (PEF)3 и доставя на ТИТАН България необходимите
алтернативни горива. Компанията ни помага да намалим емисиите на въглероден двуокис
и да постигнем амбициозните си цели за повишаване дела на алтернативните горива в
производството на циментов клинкер. Чрез своите услуги ГАЕА помага на индустриалните
предприятия да управляват отпадъците си по устойчив начин и да намалят свързаните
с тях разходи, тъй като оползотворяването на отпадъците в циментовите пещи е
по-екологично и икономически ефективно решение от депонирането им. Термичното
оползотворяване на отпадъци също намалява потреблението на изкопаеми горива и
емисиите на въглерод, което има допълнително положително въздействие върху околната
среда и качеството на живот на местните общности. В резултат на работата на ГАЕА
през 2019 г., ТИТАН България замени 26.2 хиляди тона черни въглища с алтернативни горива
(29.3% от топлинните нужди), което се равнява на над 24 хиляди тона по-малко емисии на
въглероден двуокис и 1.47 милиона евро спестявания на разходите за гориво.
1

Преработено инженерно гориво (PEF) – гориво със специфични характеристики, което се състои от различни
видове нерециклируеми отпдъци като пластмаса, текстил, гума и др.
3
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НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД
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ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ

СОЦИАЛНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ЕКОЛОГИЧНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

НАШАТА ВИЗИЯ, МИСИЯ И
ЦЕННОСТИ
НАШАТА ВИЗИЯ
Да бъдем един от най-икономически, екологично и социално отговорните производители
на строителни материали за устойчиви градове и надеждна инфраструктура.

НАШАТА МИСИЯ
Да отговорим на нуждите на обществото от жилища и инфраструктура, като
превърнем суровините в продукти и предоставим допълнителни услуги. Да осигурим
здравословна, безопасна и стимулираща работна среда за нашите служители, която
насърчава ученето през целия живот. Да използваме алтернативни горива и да
подпомагаме намаляването на отпечатъка върху околната среда чрез план за намаляване
на емисиите, подобрения на процесите и инвестиции. Да допринесем за решаването на
важни за нашите местни и регионални общности проблеми

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ
Ние насърчаваме култура на екипна амбиция и сътрудничество, като същевременно
подкрепяме индивидуалната отговорност. Търсим и стимулираме почтеността,
отговорност към резултатите и експертизата. Стремим се към учене през целия
живот и непрекъснато усъвършенстване. Предоставяме допълнителна стойност на
всички наши заинтересовани страни.

ПОЧТЕНОСТ

НОУ-ХАУ

▶ Етични бизнес практики
▶ Прозрачност
▶ Отворена комуникация

▶ Обогатяване на нашата база
от знания
▶ Професионализъм във всяко
действие
▶ Съвършенство в ключовите
компетенции

СТОЙНОСТ
ЗА КЛИЕНТА

ПОСТИГАНЕ НА
РЕЗУЛТАТИ

▶ Предвиждане на потребностите на
клиентите
▶ Новаторски решения
▶ Продукти и услуги с високо качество

▶ Стойност за акционерите
▶ Ясни цели
▶ Високи стандарти

НЕПРЕКЪСНАТО
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

КОРПОРАТИВНА
СОЦИАЛНА
ОТГОВОРНОСТ

▶ Учеща организация
▶ Желание за промяна
▶ Посрещане на предизвикателства

▶ Безопасност на първо място
▶ Устойчиво развитие
▶ Ангажираност на заинтересованите
страни
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НАШИЯТ РЪКОВОДЕН ПРИНЦИП
Нашият ръководен принцип е успешното съчетаване на предприемачески
дух и оперативно съвършенство с отговорност към хората, обществото и
околната среда.
За да реализираме този принцип в практиката си, ние се съсредоточаваме
върху четири стратегически приоритета, представени в таблицата подолу:

ПОСТОЯННО РАЗВИТИЕ В
УСЛОВИЯТА НА КОНКУРЕНТЕН
ПАЗАР

Стремим се към постоянно оптимизиране на
техническото оборудване, структурата и
организацията на работа чрез инвестиране в активи
и прилагане на нови методи и техники. Целта ни е да
утвърдим конкурентната позиция на компанията на
българския пазар.

ФОКУС ВЪРХУ ЧОВЕШКИЯ
КАПИТАЛ И ПОЛИТИКА ЗА
КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА
ОТГОВОРНОСТ

Постоянно подобряваме отношенията си с всички
заинтересовани страни, които се основават на
взаимно уважение и разбиране. Споделяме найдобрите си практики, за да подобрим уменията и
ефективността си при постигане на стратегически
приоритети.

ПОСТОЯНЕН СТРЕМЕЖ КЪМ
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Вярваме, че стремежът към финансова стабилност
е обвързан с устойчиво развитие. Дейността на
циментовия завод в с. Златна Панега допринася
за подобряване стандарта на живот в региона.
Подкрепяме редица екологични, социални и културни
инициативи.

ВЕРТИКАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА
ПРОИЗВОДСТВОТО

ТИТАН България се стреми да разширява
дейността си в други области от продуктовата
верига, като цели по-добро обслужване на клиентите
на компанията и достъп до нови възможности за
генериране на приходи.

КАКВО ПРАВИМ? НАШИТЕ ПРОДУКТИ.
НАШИТЕ ПРОДУКТИ
ОТГОВОРНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ

Нашите продукти отговорят на нуждата на
хората от безопасни, трайни и надеждни жилища
и инфраструктура. Те се използват в знакови
проекти за изграждане на инфраструктура
(пътища, магистрали, мостове и др.) и за градско
развитие (жилищни и търговски сгради). Чрез
нашите продукти изграждаме устойчиви градове
и съдействаме за повишаване стандарта на
живот и подобряване на бизнес средата.
Продуктите на ТИТАН България предоставят материалите
за изграждане на инфраструктура и сгради, като осигуряват
благоприятни условия за бизнес развитие и повишаване
стандарта на живот. Ние насърчаваме нововъведенията в
производството и създаването на продукти, които подобряват
качеството и стабилността на строителните материали,
подпомагат строителството и намаляват въздействието
върху околната среда. Основната цел на нашия отдел „Продажби“
е да увеличи дела на продажбите на циментови продукти с нисък
въглероден отпечатък в целия обем продажби.
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ОБЩ ПРЕГЛЕД НА НАШИТЕ
ЦИМЕНТОВИ ПРОДУКТИ
СИВ ЦИМЕНТ

Всички типове цимент, произвеждани от ТИТАН България, отговарят изцяло на
изискванията на стандарт БДС EN 197-1.
Обикновен портландцимент с обикновена ранна якост – CEM I 52.5 N
Този продукт намира приложение в направата на високоякостни и предварително
напрегнати бетони, на бетонови изделия и елементи, които са изложени на периодично
замразяване и размразяване и на стоманобетонни елементи със или без термична
обработка..
■■ Предлага се насипен
Портландцимент с висока ранна якост – CEM I 52.5 R
Този продукт намира приложение в направата на високоякостни и предварително
напрегнати бетони, на бетонови изделия и елементи, които са изложени на периодично
замразяване и размразяване и на стоманобетонни елементи със или без термична
обработка.
■■ Предлага се насипен
Сулфатоустойчив портландцимент с висока ранна якост – CEM I 42.5 R-SR
Поради специфичното си предназначение за работа в агресивни сулфатсъдържащи води,
сулфатоустойчивият портландцимент се препоръчва за бетонни и стоманобетонни
конструкции на хидротехнически съоръжения, работещи под въздействието на
сулфатна агресия, при системно многократно замразяване и размразяване или
овлажняване и изсъхване, сяросъдържащи газове и морска вода. Подходящ е и за бетони,
предназначени за напорни и безнапорни съоръжения при различна степен на филтрация
на почвата и сулфатна агресия.
■■ Предлага се насипен и в опаковки от 25 кг и 50 кг
Варовиков портландцимент с висока ранна якост – CEM II/A-L 42.5 R
Варовиковият портландцимент се използва в производството на малоразмерни
бетонови изделия и елементи, и на такива, изложени на периодично замразяване и
размразяване. Прилага се и в направата на армиран и неармиран бетон, и съоръжения в
промишленото строителство..
■■ Предлага се като насипен, в опаковки от 25 кг и 50 кг за вътрешен пазар
и опаковки от 40 кг за износ
Варовиков портландцимент с висока ранна якост – CEM II/B-L 32.5 R
Този тип варовиков портландцимент е с по-високо съдържание на варовик (до 35%) и е
особено подходящ за различни дейности в сградостроителството – полагане на мазилки,
зидария, направа на настилки и др.
■■ Предлага се като насипен, в опаковки от 25 кг и 50 кг
Шлаков нискотермичен цимент с обикновена ранна якост – CEM III/A 42.5 N-LH
Нискотермичният цимент освен с намалено топлоотделяне (екзотермия) се
характеризира и с бавно нарастване на ранните якостни показатели, с повишена
сулфатоустойчивост и понижена мразоустойчивост. Употребата му се препоръчва при
направа на едроразмерни (масивни) бетонни и стоманобетонни части и съоръжения
като едроразмерни фундаменти на високи сгради, бетонни язовирни стени и други.
■■ Предлага се насипен
Пуцоланов цимент с обикновена ранна якост – CEM IV/A (V) 42.5 N
Този тип пуцоланов цимент се отличава с по-ниско съдържание на портландциментов
клинкер (65 до 89 %) и по-високо съдържание на пуцоланови добавки и пепелина (11 до 35%).
Също намира широко приложение за съоръжения, които се намират в контакт с вода или
са постоянно под вода.
■■ Предлага се в опаковки от 25 кг и 50 кг
Пуцоланов цимент с обикновена ранна якост – CEM IV/B (V) 32.5 N
Пуцолановият цимент се получава при съвместно смилане на портландциментов
клинкер с пуцоланови добавки и пепелина. Поради характерната за пуцолановия цимент
голяма водоустойчивост и непропускливост, той се употребява в производството на
бетонни и стоманобетонни елементи, намиращи се под вода или при голяма влажност.
■■ Предлага се в опаковки от 25 кг и 50 кг

18

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА НАШИТЕ БЕТОНОВИ ПРОДУКТИ
Дирекция „Бетонови операции“ на ТИТАН България предлага голямо разнообразие от
продукти, които отговарят на индивидуалните потребности на всеки наш клиент –
високоякостни бетонови разтвори, циментова стабилизация, водонепропускливи
бетонови разтвори, бетони, устойчиви на корозия, на студ, и саморазливни и
самоуплътняващи се настилки.
Предлагаме най-различни строителни разтвори за подови замазки, циментова
стабилизация, нискотермичен бетон, бетон с висока якост и торкет. Те се използват
в знакови сгради и инфраструктурни проекти в България, които подобряват социалната
среда и стандарта на живот на хората. Специализираме във високо строителство,
като вземаме под внимание съвременните изисквания към издръжливостта на сградите,
изградени с бетон с ултра висока якост и с по-малък въглероден отпечатък. Освен това,
по задание на клиентите си разработваме и индивидуални продукти, които се използват
в най-разнообразни инфраструктурни и подземни обекти.
Нашата модерна лаборатория за проучвания и развитие (R&D) има отличен капацитет
за изпитване и анализ на различни видове бетон, както и за разработване на нови
продукти по поръчка на клиентите ни. Тя ни осигурява силно конкурентно предимство
и ни прави още по-привлекателни в проекти със специфични изисквания. Много малко от
организациите в нашата индустрия имат подобен собствен капацитет за проучвания
и разработване на продукти по спецификация на клиента, които отговарят на
неговите потребности. Над 1000 нови рецепти за различни продукти от бетон са били
разработени в нашата R&D лаборатория.

ЗНАКОВИ ПРОЕКТИ С НАШИТЕ БЕТОНОВИ ПРОДУКТИ.
ИСТОРИИ НА УСПЕХА.
Нискотермичният бетон и бетонът с висока якост на ТИТАН България се използват в
най-високите небостъргачи в страната
В София ТИТАН България предостави продукти за два изключително сложни проекта:
„Златен век“ (120 м) и „Скай Форт“ (202 м). Първият от тези два небостъргача ще бъде
най-високият с жилищно предназначение в България, а вторият – най-високата офис
сграда в страната.
За да подсигурим якостта на фундамента и в същото време предотвратим
образуването на пукнатини, разработихме специален нискотермичен бетон.
Значителните по размери и дебелина конструкции налагат използването на бетон с
ниски екзотермични свойства поради риска от образуване на пукнатини. Произведохме
бетон от специално разработен за целта тип цимент – CEM III / A 42.5 N-LH.
Също така, предоставихме и бетон с висока якост, клас 60, за конструкцията
на небостъргача „Скай Форт“. Бетонът тип C 50/60 е разработен за изливане със
стационарна помпа и устройство вид „паяк“. Той беше предназначен за вертикалните
елементи на антисеизмичното ядро на сградата. За този продукт използвахме цимент
тип CEM I 52.5 N и поликарбоксилатна смес.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...?

„Скай Форт“ (202 м) е
небостъргач, който в
момента се строи в София.
Той се намира на един от
най-оживените булеварди,
в близост до спирка на
През 2019 г. започнахме да „наливаме“ бетон с висока якост със стационарна помпа в
метрото. Площта на
основното ядро на двете сгради и бетонова подова основа. Стабилността на двата
сградата е 1 300 кв.м., а на
небостъргача беше едно от предизвикателствата, с които трябваше да се справим
приземния етаж –
като предоставим иновативни материали с висока стойност.
11 000 кв.м. Небостъргачът
ще бъде на 50 етажа
Бетонът с висока якост на ТИТАН България в най-високия хотел в страната
и ще има 3 подземни
нива. Инвеститорите в
Ние предоставихме бетон тип C 40/50 за изграждане на The I Tower. Това ще е найобекта и строителните
предприемачи планират
високият хотел в България и първият от веригата Marriott Hotel. Спечелихме този
да бъде завършен през
проект заради опита си в строителството на високи сгради с издръжливи и здрави
следващите няколко
материали. 107-метровата сграда ще бъде изградена в центъра на София. Тя ще бъде
години. „Златен век“ (120 м)
30-етажна. Ще има хотелска, офис, жилищна, търговска част с магазини и ресторант
е жилищна сграда, която
на покрива, зони за отдих, фитнес, спа, подземни гаражи и др. Теренът е 5 000 кв.м.
се планира да бъде найСтроителството на The I Tower започна в края на 2017 г.
високата от този тип в
София. Този небостъргач ще
Изливането на бетон с висока якост се оказа предизвикателство поради разположението има 39 етажа и 3 подземни
на обекта в централната част на столицата. Изливането на бетон в труднодостъпни нива. Площта на сградата
места обаче е една от нашите силни страни.
ще е 960 кв.м.
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Торкретът на ТИТАН България в третия лъч на софийското метро

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...?

Метродепо „Земляне“ е
първата фаза на „Метро
линия 3“ в София (дълга 21 км,
с 21 метро станции). Всички
жилищни райони на София
се очаква да бъдат свързани
с метро до 2027 г.

През 2019 г. дирекция „Бетонови операции“ на ТИТАН България произведе около 20 000
куб.м. за обект „Метро линия 3“ в София. Това количество беше използвано най-вече за
довършителни работи по първия лот на диаметъра, а именно, за отсечката „Малък
градски театър „Зад канала“ – “Красно село“ ( близо 9 км), както и за доизграждане на
новото метродепо „Земляне“. Основното ни предимство беше в подаването на т.нар.
„торкрет бетон“, познат още като „пръскан“ бетон, който в огромната си част беше
произведен само от нас, поради спецификата му. Ние бяхме единствената компания,
която можеше да произвежда торкрет 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
По света „пръсканият бетон“ се използва в множество средноголеми или големи
железопътни обекти и метротунели, където издръжливостта е важна характеристика.

НАШИТЕ КЛИЕНТИ
През 2019 г. потреблението на цимент в страната се увеличи с около 12% в сравнение
с 2018 г. Това се дължеше най-вече на експанзията в градското строителство, поконкретно в жилищния сегмент на по-големите градове, както и на активирането
на публични проекти, свързани с националната инфраструктура – изграждане на
магистрали, осъвременяване на железопътни линии, опазване на околната среда.
Основният ни приоритет през годината отново беше да удовлетворяваме
потребностите на нашите клиенти и да работим в още по-тясно сътрудничество с
тях.
През 2019 г. продължихме успешно нашето сътрудничеството с компании, които
изпълняват по-мащабните за страната инфраструктурни проекти – автомагистрала
Струма, софийското метро, няколко небостъргача и др.
И при продуктите, които се предлагат в опаковки, продължаваме на следваме
стратетията си да отговаряме на специфичните потребности и изисквания на
клиентите от различни сегменти. Търговският ни екип е в близък контакт с тях, за да
отговори навреме на всяко запитване. Чрез системата ни за електронна търговия се
правят поръчки и се проследяват доставките на цимент.

НАШИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
СТРАНИ
Заинтересованите страни на ТИТАН България включват:
Служители и
синдикални
организации

Клиенти

Подизпълнители Общности
(местни и
национални)

Доставчици

Регулаторни
Местни
органи
власти
(правителство)

Сътрудничеството с нашите вътрешни и външни заинтересовани страни
е съществена част от нашия бизнес, която се свързва с ценностите ни и
приоритетите ни за устойчиво развитие.

НАШИЯТ ПОДХОД КЪМ АНГАЖИРАНЕ НА
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ. ЗНАЧИМИ ЗА
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ТЕМИ.
Ние търсим обратна връзка и ангажираме нашите заинтересовани страни чрез
двустранни срещи, посещения на производствените ни мощности, проучвания,
тематични форуми, работни срещи и др.

20

Ангажирането на заинтересованите страни е непрекъснат процес, който се състои
от пет основни стъпки.

1.
Определяне

5.

Преглед и отчитане
на представянето
пред
заинтересованите
страни

на ключовите
заинтересовани страни
и значимите теми

2.
Ангажиране на

4.
Ангажиране на

служителите в
прилагането на
стратегията на
практика

заинтересованите
страни в обсъждане на
значимите теми

3.
Разработване на стратегия,

фокусирана върху приоритети
Ние отчитаме ефективността на устойчивостта след обратна връзка от нашите
ключови заинтересовани страни. Диалогът с нашите заинтересовани страни
ни позволява да придобием задълбочено разбиране за техните нужди и възгледи.
Резултатът от този диалог през 2019 г. е обобщен в таблицата по-долу:
КЛЮЧОВИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
СТРАНИ

ПРОЦЕС НА АНГАЖИРАНЕ

КЛЮЧОВИ ТЕМИ И ВЪПРОСИ
ЗА ГРУПА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
СТРАНИ

Служители и
синдикални
организации

Проучване мнението на
служителите на Групата
ТИТАН през 2019 г. и
комуникационни инициативи

Здраве и безопасност; Включване
(комуникация, участие,
признание); Корпоративна
социална отговорност

Клиенти

Двустранни срещи; Събития
с цел установяване на
контакти

Тясно сътрудничество;
Качествени продукти и услуги;
Устойчиво строителство

Подизпълнители

Двустранни срещи;
Интервюта

Здраве и безопасност; Тясно
сътрудничество; Умения и
компетенции

Общности

Двустранни срещи;
Интервюта; Участия
в събития със социална
насоченост

Здраве и безопасност;
Осигуряване на заетост в
местната общност; Местни
инициативи, свързани с
опазване на околната среда

Доставчици

Двустранни срещи;
Интервюта; Информационни
писма

Тясно сътрудничество;
Прозрачност; Бъдещо развитие

Регулаторни
органи

Двустранни срещи;
Информационни писма;
Тематични форуми

Промените в климата;
Прозрачност; Осигуряване на
заетост и икономически ръст;
Застъпничество по въпросите
на циментовата индустрия

Местни власти

Двустранни срещи;
Информационни писма

Подкрепа и развитие
на общността /
инфраструктурата; Бъдещо
развитие и осигуряване на
заетост; Застъпничество по
въпросите на циментовата
индустрия

ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД

УПРАВЛЕНИЕ

ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ

СОЦИАЛНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ЕКОЛОГИЧНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

КАК ПРЕДОСТАВЯМЕ
СТОЙНОСТ НА
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

БИЗНЕС МОДЕЛ

Ние използваме, трансформираме и надграждаме нашите
капиталови ресурси, за да предоставим нашите продукти
и услуги и да постигнем устойчив растеж на бизнеса.
Едновременно с това създаваме стойност4 за всички наши
заинтересовани страни и допринасяме за постигането на
глобалните цели за устойчиво развитие.

ФИНАНСОВ КАПИТАЛ

Според “Международната рамка”, разработена от
Международния съвет за интегрирана отчетност
(International Integrated Reporting Council – IIRC5), един
интегриран доклад има за цел да даде представа
за ресурсите и взаимоотношенията, използвани и
осъществени от дадена организация. В тази Рамка те
са наречени общо „капитали“. Докладът също така се
опитва да обясни как организацията взаимодейства с
външната среда и капиталите, за да създаде стойност
в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.
Капиталите са запаси, които увеличават, намаляват
или преобразуват стойността си чрез дейностите и
резултатите на организацията. В настоящата Рамка
те са категоризирани като финансов, производствен,
интелектуален, човешки, социален капитал и капитал
за изграждане на взаимоотношения, и природен капитал,
въпреки че организациите, изготвящи интегриран
доклад, не са длъжни да приемат тази категоризация
или да структурират своя отчет по линия на
капиталите.
Способността на организацията да създава
стойност за себе си дава възможност за финансова
възвръщаемост на доставчиците на финансов
капитал. Това е взаимосвързано със стойността, която
организацията създава за заинтересованите страни
и обществото като цяло чрез широк спектър от
дейности, взаимодействия и взаимоотношения. Когато
те са значими за способността на организацията
да създава стойност за себе си, те се включват в
интегрирания отчет.
Настоящият Доклад използва кратко и обобщено
„Капиталовия подход“, за да предостави повече информация
за стратегията на ТИТАН България и способността
на компанията да създава стойност в краткосрочен,
средносрочен и дългосрочен аспект като използва
„Капитали“, както и заради ефекта, който организацията
на ТИТАН България има върху „Капиталите“.
Според нас тази практика има положителен ефект, поконкретно за създаването на “стратегически фокус
и бъдещ ориентир” в настоящия Доклад. Тя е и част
от усилията ни да спазим ръководните насоки на
Международния съвет за интегрирана отчетност (IIRC) за
структурата и съдържанието на един интегриран доклад.
Икономическата стойност, създадена и разпределена между ключови
заинтересовани страни, е изчислена чрез използването на „Ръководство за
основните показатели за приноса към постигането на Целите на ООН за
устойчиво развитие“, UNCTAD, 2019 г.
5
Публикувана през декември 2013 г., Международната рамка на IIRC e в
основата на дейността на тази организация и обяснява концепциите за
интегрирано отчитане. Рамката установява основни идеи, ръководни
принципи и елементи на съдържанието, които трябва да направляват
подготовката и представянето на един интегриран доклад. Написана
е предимно за частния сектор и за дружества с нестопанска цел от
всякакъв размер, но се прилага също така от публичния сектор и от
неправителствени организации.
4
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Използваме икономическите си
ресурси ефективно, за да подкрепим
бизнес развитието си и запазим
конкурентноспособността си

ПРОИЗВЕДЕН КАПИТАЛ
Произвеждаме продукти като
използваме най-добрите налични
техники в циментовия си завод и в
кариерите, в бетоновите възли, и в
други производствени мощности и
ги доставяме надеждно до нашите
клиенти чрез специални терминали

ИНТЕЛЕКТУАЛЕН
КАПИТАЛ
ИЗПОЛЗВАМЕ
РЪКОВОДНИЯ
СИ ПРИНЦИП
(Повече за
ръководния
ни принцип
на стр. 17)

Използваме основната си
компетентност и познанията си
в индустрията на строителните
материали, за да подобрим нашите
продукти и услуги и да повишим още
повече резултатите си

ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ

Ценим приноса на служителите
в постиженията ни, като
непрекъснато подкрепяме тяхното
професионално развитие в една
приобщаваща и подпомагаща работна
среда

КАПИТАЛ ЗА СОЦИАЛНИ
ОТНОШЕНИЯ
Работим с нашите заинтересовани
страни за изграждането на
дългосрочни взаимоотношения.
Работим заедно с тях по проекти,
които имат положително
въздействие върху обществото и
местните общности

ПРИРОДЕН КАПИТАЛ

Добиваме отговорно суровините
си и опазваме природните ресурси
и биоразнообразието в районите
на производствената си дейност.
Допринасяме към кръговата
икономика като прилагаме на
практика принципите на „намаляване,
повторна употреба, рециклиране и
възстановяване“.

СЪЗДАВАМЕ СТОЙНОСТ ЗА ВСИЧКИ
Използваме
нашите ресурси
от шестте
вида „Капитал“
(като следваме
принципите на IIRC;
повече на стр. 22)

Как правим
„трансформация“?

Чрез отговорно
снабдяване с всички
ресурси, сред които
вода, горива и други
източници на енергия
Ние произвеждаме всички
наши продукти като
спазваме най-добрите
налични техники при
безопасна и здравословна
работна среда, като в
същото време зачитаме
и съхраняваме природата
и общественото здраве

ПРОДУКТИ

ИКОНОМИЧЕСКА
СТОЙНОСТ

Цимент

ДОБРО
ЗДРАВЕ

Бетон

ЗА ДА
ПРЕДОСТАВИМ
СВОИТЕ
ПРОДУКТИ,
УСЛУГИ
УСЛУГИ И
РЕШЕНИЯ
(Повече за продуктите
ни на стр. 17–19)

И РЕШЕНИЯ

Инертни
материали
Хоросан
Производство,
транспорт,
дистрибуция
на строителни
материали
Решения за
кръговата
икономика:
алтернативни
горива и
решения за
управление на
отпадъците
Биоразнообразие
и управление на
водните ресурси

Следим представянето си като използваме
Индекси с ключови показатели за ефективност
на социалното и екологично представяне, за да
измерим въздействието си във времето и да
свържем резултатите си със специфични цели
за устойчиво развитие

ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД

УПРАВЛЕНИЕ

ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ

Създаваме стойност,
свързана с Целите за
устойчиво развитие на
ООН, и я споделяме със
заинтересованите си
страни (стр. 24–25)

СОЦИАЛНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

■■ Ръст на компанията
■■ Данъчни вноски
■■ Възвръщаемост за
акционерите
■■ Верига на добавената
стойност

СТОЙНОСТ ЗА
ОКОЛНАТА СРЕДА
ОТГОВОРНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ

БОРБА С
КЛИМАТИЧНИТЕ
ПРОМЕНИ

ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

■■ Намаляване на емисиите
и потреблението на
ресурси
■■ Принос към кръговата
икономика

СОЦИАЛНА
СТОЙНОСТ
ДОБРО
ЗДРАВЕ

ОТГОВОРНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ

ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

■■ Работни места,
професионални умения и
производителност
■■ Принос към общностите
Ние обслужваме нашите
клиенти и партньори.
Споделяме експертния
си опит и умения, за да
увеличим стойността,
която създаваме.

ЕКОЛОГИЧНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

КАК СВЪРЗВАМЕ ПРЕГЛЕДА НА
ПРЕДСТАВЯНЕТО СИ С ЦЕЛИТЕ ЗА
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ООН (UN SDGs)
Сред седемнадесетте цели за устойчиво развитие на ООНдо 2030 г. (SDGs), определихме следните четиринадесет
като съотносими към нашия бизнес и ги интергирахме в бизнес модела си в България.
Те са свързани с нашите значими теми и с нашите цели по отношение на устойчивостта.
По-долу преодставяме знаците на целите, които се отнасят към ТИТАН България. Повече подробности по всяка
една цел са представени в следващите няколко страници от глава „Стратегия“, както и в Приложенията към
настоящия Доклад.
Цели на ООН за устойчиво развитие (SDGs), които се отнасят към ТИТАН България:
SDGs, които се отнасят в много			
голяма степен към нашия бизнес 			
ДОБРО
ЗДРАВЕ

ОТГОВОРНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ

БОРБА С
КЛИМАТИЧНИТЕ
ПРОМЕНИ

ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

SDGs, които допълват
нашите основни приоритети
КАЧЕСТВЕНО
ОБРАЗОВАНИЕ

РАВЕНСТВО
МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

ЧИСТА ВОДА И
САНИТАРНО-ХИГИЕННИ
УСЛОВИЯ

ВЪЗОБНОВЯЕМА
ЕНЕРГИЯ

СИГУРНА РАБОТА
И ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ

НАМАЛЯВАНЕ НА
НЕРАВЕНСТВАТА

УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ
И ОБЩНОСТИ

МИР И
СПРАВЕДЛИВОСТ

КАК СЪЗДАВАМЕ СТОЙНОСТ ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ
СТРАНИ
Термините, свързани с показателите за създаване на стойност, са заимствани от
Речника с основни показатели за създаване на стойност (Приложение 1). Показателите
за създаване на стойност се използват при отчитането на приноса ни към постигането
на Целите на ООН за устойчиво развитие (съгласно Насоките на UNCTAD6 от 2019 г.) и
са част от стандартите на Групата ТИТАН. Подробни данни за тях са предоставени
в Индекса с основни показатели за ефективност на социалното представяне (Social
Performance KPIs) и в Индекса с основните показатели за ефективност на екологичното
представяне (Environmental Performance KPIs), в Приложенията към Доклада:
Ние създадохме стойност за заинтересованите страни по следните начини:
По отношение на местни доставчици, дарения в общността, инвестиции в
опазването на околната среда:
Местни разходи: определени съгласно Стандартите на Групата ТИТАН за отчитане, вж.
Индекс с ключови показатели за ефективност на социалното представяне, KPISP45L.
Този нов ключов показател за ефективност, „местни разходи“, свързан със създаването на
стойност, се свързва и с Десетте принципа на Глобалния договор на ООН и с SDG9 / Цел
9.3, според Насоките на UNCTAD от 2019 г.
■■ Дарения: определени съгласно Стандартите на Групата ТИТАН за отчитане, вж. Индекс
с основни показатели за ефективност на социалното представяне, KPI EP40L.
■■ Зелени инвестиции или техен еквивалент: за „Инвестиции за околната среда“,
определени съгласно Стандартите на Групата ТИТАН за отчитане, вж. Индекс с
основните показатели за ефективност на екологичното представяне KPI EP40L.
По отношение на социалното представяне:
Ние свързваме тези показатели с представянето си през 2019 г. и предоставяме данни
за последните 3 години в Индекса с основни показатели за ефективност на социалното
представяне за:

Конференция на ООН
за търговия и развитие
(UNCTAD)
6

■■ Здраве и безопасност (SP01L-SP12L), вж. Приложение 3.
Обвързваме представянето си и с ангажимента към Десетте принципа на Глобалния
договор на ООН и с Цел 8.8, съгласно Насоките на UNCTAD от 2019 г.
■■ Трудова заетост (SP14L-SP29L), вж. Приложение 3.
Обвързваме представянето си и с ангажимента към Десетте принципа на Глобалния
договор на ООН и с SDG5/ Цел 5.5, съгласно Насоките на UNCTAD от 2019 г.
■■ Развитие на човешките ресурси (SP30L-SP39L), вж. Приложение 3.
Обвързваме представянето си и с ангажимента ни към Десетте принципа на Глобалния
договор на ООН и с SDG4/ Цел 4.3, съгласно Насоките на UNCTAD от 2019 г.
■■ Ангажиране на заинтересованите страни (SP40L-SP45L), вж. Приложение 3.
Обвързваме представянето си и с ангажимента към Десетте принципа на Глобалния
договор на ООН и с SDG9/ Цел 9.3 и със SDG17/17.17, съгласно Насоките на UNCTAD от 2019 г.
■■ Стажове като част от ангажирането на заинтересованите страни (SP43L-SP44L),
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вж. Приложение 3. Обвързваме представянето си и с ангажимента ни към Десетте
принципа на Глобалния договор на ООН.
По отношение на екологичното представяне:
Свързваме тези показатели с представянето си през 2019 г. и предоставяме данни за
последните 3 години в Индекса с основни показатели за ефективност на екологичното
представяне за:
■■ Цялостното екологично представяне, вж. Индекса с основни показатели за
ефективност на екологичното представяне: (EP01L-EP40L), Приложение 4.
Свързваме нашето представяне и с ангажимента си към Десетте принципа на
Глобалния договор на ООН и Насоките на UNCTAD от 2019 г, по-конкретно по
отношение на:
■■ Енергия и промени в климата: вж. Индекса с основни показатели за ефективност
(Приложение 4), EP18L-EP22L, и EP34L-EP37L, свързани с Хартата на GCCA, насоките и
секторния индекс с основни показатели за ефективност, както и с SDG7/Цели 7.2, 7.3, и 7a,
SDG9/Цел 9.4, и SDG12/Цели 12.2.
■■ Използване на алтернативни горива: вж. Индекса с основни показатели за ефективност
(Приложение 4), EP22L, EP36L, и EP37L, свързани с Хартата на GCCA, насоките и секторния
индекс с основни показатели за ефективност, както и с SDG7/Цели 7.2, 7.3, и 7a, и SDG12/Цел 12.2.
■■ Емисии на въглероден двуокис: вж. Индекса с основни показатели за ефективност
(Приложение 4), EP18L-EP20L, свързани с Хартата на GCCA, насоките и секторния индекс с
основни показатели за ефективност, както и с SDG9/Цел 9.4.
■■ Емисии във въздуха: вж. Индекса с основни показатели за ефективност (Приложение
4), EP30L-EP33L, свързани с Хартата на GCCA, насоките и секторния индекс с основни
показатели за ефективност, както и с SDG3/Цел 3.9, и SDG9/Цел 9.4.
■■ Природни ресурси (Опазване): вж. Индекса с основни показатели за ефективност
(Приложение 4), EP01L-EP05L, и EP27L и EP28L, свързани с Хартата на GCCA, насоките и
секторния индекс с основни показатели за ефективност, както и SDG 12/ Цел 12.2.
■■ Водни ресурси: вж. Индекса с основни показатели за ефективност (Приложение 4),
EP07L-EP09L, и EP29, свързани с Хартата на GCCA, насоките и секторния индекс с основни
показатели за ефективност, както и SDG6/ Цели 6.3, 6.4, и 6.5.
■■ Управление на отпадъците: вж. Индекса с основни показатели за ефективност
(Приложение 4), EP06L, EP38L, и EP39L, свързани с Хартата на GCCA, насоките и секторния
индекс с основни показатели за ефективност, както и SDG12/Цели 12.4, и 12.5.
■■ Опазване на биоразнообразието: вж. Индекса с основни показатели за ефективност
(Приложение 4), EP10L-EP15L, свързани с Хартата на GCCA, насоките и секторния индекс с
основни показатели за ефективност, както и SDG15 / Цели 15.3, 15.4, 15.5, 15.9, и 15.a.

НАШАТА ВЕРИГА НА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ: НАДЕЖДНИ
ПРОДУКТИ И ДОСТАВКИ ДО КЛИЕНТИТЕ
Ние осигуряваме качествени и трайни продукти, поддържаме високи стандарти в
управлението, насърчаваме етичните бизнес практики и инвестираме в бъдещия ръст на
своята бизнес дейност.
Инфографиката по-долу очертава начина, по който произвеждаме надеждни продукти и
ги доставяме на клиенти и доставчици.

Варовик
Мергел
Алтернативни
суровини
Отпадъци

Цимент
Бетонови разтвори
Инертни материали
Преработено инженерно
гориво (ПИГ)

Нашите суровини се
добиват от кариерите
ни или се генерират
като отпадъци от други
индустрии

ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР

Горди сме, че сме производител на
един от най-често използваните
материали в света – бетона, и
неговите основни съставки –
цимент и инертни материали. Ние
преработваме нерециклируемите
отпадъци и произвеждаме инженерно
гориво за циментовата си дейност

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД

УПРАВЛЕНИЕ

ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ

Бетонови центрове
Производители на бетонови продукти (напр.
плочки, тухли)
Производители на сухи смеси
Складове
Строителни компании
Снабдяваме бетонови центрове, производители
на бетонови елементи и сухи смеси, както и
професионалните потребители, с продукти,
които осигуряват устойчиви решения за нашето
общество

СОЦИАЛНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ЕКОЛОГИЧНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Ключовите показатели и сумите, които отделихме през 2019 г. за създаване на стойност за заинтересованите
страни и за подпомагане постигането на Целите на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. са обобщени в
таблицата по-долу:
Суми 2019г.

Добавена стойност

10.1 милиона Служители, клиенти,
евро
доставчици и
акционери

Нетна добавена стойност

3.8 милиона Служители, клиенти,
евро
доставчици и
акционери

Общо разходи за доставчици (местни 35.5
и международни), за стоки и услуги
милиона
евро

Заинтересовани
страни

Доставчици и
изпълнители

Данъци към национални и местни
власти

3.8 милиона Регулаторни органи и
евро
власти (централни и
местни)

Плащания в брой, като дивиденти
и други видове, на акционери и
малцинствени групи

0 милиона
евро

Акционери

Общи разходи за дарения и социални
инициативи

0.08
милиона
евро

Общности (местни и
национални)

Зелени инвестиции

2.117
милиона
евро

Алтернативни горива

26 288 тона Общности (местни и
национални)

Заплати, (вноски за) пенсии и
социални помощи, включително
допълнителни обезщетения, извън
предвидените във закона

5.7 милиона Служители и техните
евро
семейства, местни
общности

Инвестиции в обучение на директно
наети служители, като общи
разходи

0.06
милиона
евро

Служители и техните
семейства

Стаж

8
стажанти

Служители и техните
семейства, местни
общности

Проучване и развойна дейност (R&D)
и усилия за съвместни иновации

0.07
милиона
евро

Служители, клиенти

Инвестиции в бъдещо развитие

3.0 милиона Служители, клиенти
евро
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Общности (местни и
национални)

SDGs

Как допринасяме към Целите за устойчиво развитие на ООН до 2030 г.

Ключови показатели

СИГУРНА РАБОТА
И ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ

ИНОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

СИГУРНА РАБОТА
И ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ

ИНОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

ИНОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

СИГУРНА РАБОТА
И ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ

ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

СИГУРНА РАБОТА
И ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ

ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

КАЧЕСТВЕНО
ОБРАЗОВАНИЕ

УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ
И ОБЩНОСТИ

СИГУРНА РАБОТА
И ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ

ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

ИНОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

ОТГОВОРНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ

БОРБА С
КЛИМАТИЧНИТЕ
ПРОМЕНИ

ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

КАЧЕСТВЕНО
ОБРАЗОВАНИЕ

СИГУРНА РАБОТА
И ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ

КАЧЕСТВЕНО
ОБРАЗОВАНИЕ

ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

ВЪЗОБНОВЯЕМА
ЕНЕРГИЯ

ИНОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

ИНОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

ОТГОВОРНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ

ИНОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

КАК ТИТАН БЪЛГАРИЯ ДОПРИНАСЯ ЗА ПОСТИГАНЕ
ЦЕЛИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ООН.
ОЦЕНКА НА ЗНАЧИМИТЕ ТЕМИ.
Избрахме онези подцели от Целите за устойчиво развитие на ООН (SDGs), които бихме
могли да постигнем чрез различни проекти, дейности и инициативи.
Преди да избере кои от Целите за устойчиво развитие на ООН да подкрепи, ТИТАН
България идентифицира темите, които са значими за заинтересованите страни.
Определяме заинтересованите страни съгласно международния стандарт за
ангажиране на заинтересованите страни AA1000 (SES) и използваме трите му основни
принципа на приобщаване, същественост и отзивчивост, за да ръководим процеса на
групово и местно равнище, включително в България. Приехме практиката на Групата
ТИТАН за Оценката на значимите теми като непрекъснат процес при изпълнението
на стратегията за устойчивост на Групата. Въпреки че това е автономен процес за
всяка бизнес единица, отделът за Корпоративна Социална Отговорност на Групата
ТИТАН координира събирането и анализа на мнението на заинтересованите страни.
Процесът на определяне на значимите теми обхваща 3-годишни цикли. Всеки един
от тези цикли се състои от 5 стъпки (представени в графиката по-долу), които
съчетават комуникацията с вътрешните заинтересовани страни и обратната
връзка от външните заинтересовани страни и целят да приведат в съзвучие бизнес
приоритетите на ТИТАН България с нуждите на заинтересованите страни, така че
стратегията за устойчивост на Групата да бъде последователна в дългосрочен план.

1.

Определяне
на ключовите
заинтересовани
страни

2.

Определяне
и даване на
приоритет на
теми, значими
за всяка ключова
заинтересована
страна

3.

Разработване
на политика и
предприемане на
действия по всяка
значима тема

4.

Оценка на
представянето
(създаване на
стойност за
заинтересованите
страни)

5.

Анализ на
обратната
връзка от
заинтересованите
страни и нова
оценка на
значимите теми

Оценката на значимите теми от всяка бизнес единица в Групата ТИТАН се използва в
Оценката на значимите теми на цялата Група и обратно.
Събраните резултати са основата на комуникацията със заинтересованите страни в
дух на взаимно разбирателство, доверие и сътрудничество.

ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД

УПРАВЛЕНИЕ

ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ

СОЦИАЛНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ЕКОЛОГИЧНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Резултатите от последната ни Оценка на значими теми (актуализиране на съответните значими теми и
въпроси, заинтересовани страни и Цели на ООН за устойчиво развитие), както и постигнатото през 2019 г., са
обобщени в таблицата по-долу.
Категории

Значими теми

Заинтересовани страни Съответстваща Цел
на ООН за устойчиво
развитие до 2030 г.
(UN SDGs 2030)

Връзка между
SDGs и ЦЕЛИ

Връзка с Насоките на
UNCTAD от 2019 г.

ИКОНОМИЧЕСКИ

ПРОДУКТИ И
КЛИЕНТИ

ОБЩНОСТ (МЕСТНА
И НАЦИОНАЛНA) /
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ/
ДОСТАВЧИЦИ /
РЕГУЛАТОРНИ ОРГАНИ/
ВЛАСТИ/ КЛИЕНТИ

SDG
SDG
SDG
SDG
SDG
SDG
SDG
SDG
SDG
SDG

8.5
8.6
9.1
9.4
11.4
12.2
12.4
12.5
16.5
17.17

UNCTAD
7.b.1
UNCTAD
8.2.1.
UNCTAD
UNCTAD
UNCTAD
UNCTAD
UNCTAD
UNCTAD
17.17.1

3.4
3.6
3.9
4.3
17.17

UNCTAD 4.3.1.
UNCTAD 8.8.1.
UNCTAD 17.17.1.

СОЦИАЛНИ

СИГУРНА РАБОТА
И ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ

ИНОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ
И ОБЩНОСТИ

ОТГОВОРНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ

МИР И
СПРАВЕДЛИВОСТ

ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

БЕЗОПАСНОСТ

СЛУЖИТЕЛИ /
СИНДИКАЛНИ
ОРГАНИЗАЦИИ /
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ/
ДОСТАВЧИЦИ / МЕСТНА
ОБЩНОСТ

ДОБРО
ЗДРАВЕ

КАЧЕСТВЕНО
ОБРАЗОВАНИЕ

ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

SDG
SDG
SDG
SDG
SDG

ЗДРАВЕ

СЛУЖИТЕЛИ /
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ/
ДОСТАВЧИЦИ / МЕСТНА
ОБЩНОСТ

ДОБРО
ЗДРАВЕ

КАЧЕСТВЕНО
ОБРАЗОВАНИЕ

ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

SDG 3.4
SDG 3.6
SDG 3.9

РАЗВИТИЕ НА
ХОРАТА

СЛУЖИТЕЛИ /
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ/
ДОСТАВЧИЦИ / МЕСТНА
ОБЩНОСТ

КАЧЕСТВЕНО
ОБРАЗОВАНИЕ

НАМАЛЯВАНЕ НА
НЕРАВЕНСТВАТА

УСТОЙЧИВОСТ
МЕСТНА ОБЩНОСТ
НА ОБЩНОСТИТЕ

КАЧЕСТВЕНО
ОБРАЗОВАНИЕ

УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ
И ОБЩНОСТИ

ОКОЛНА СРЕДА

ЕНЕРГИЯ /
КЛИМАТ

СУРОВИНИ /
ВОДА

УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ,
ПРОЗРАЧНОСТ И
ЕТИКА
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ОБЩНОСТ (МЕСТНА И
НАЦИОНАЛНА) /
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ/
ДОСТАВЧИЦИ

МЕСТНА ОБЩНОСТ /
ОБЩЕСТВОТО /
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ/
ДОСТАВЧИЦИ

АКЦИОНЕРИ /
ВЛАСТИ/ СЛУЖИТЕЛИ
/ СИНДИКАЛНИ
ОРГАНИЗАЦИИ/
КЛИЕНТИ/ ОБЩНОСТ
(МЕСТНА И
НАЦИОНАЛНА)

ВЪЗОБНОВЯЕМА
ЕНЕРГИЯ

8.5.1.
9.3.1.
9.4.1.
16.5.2.
17.1.2

СИГУРНА РАБОТА
И ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ

SDG
SDG
SDG
SDG
SDG
SDG
SDG
SDG
SDG
SDG
SDG

4.3
4.4
4.5
5.1
5.4
5.5
8.5
8.6
10.2
10.3
17.17

UNCTAD
UNCTAD
UNCTAD
UNCTAD
UNCTAD

СИГУРНА РАБОТА
И ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ

ИНОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

4.3
4.4
8.5
8.6
9.1
9.5

UNCTAD 17.17.1.

МИР И
СПРАВЕДЛИВОСТ

SDG
SDG
SDG
SDG
SDG
SDG

SDG
SDG
SDG
SDG
SDG
SDG
SDG

7.2
7.3
7.a,
9.4
12.2
13.1
13.3

UNCTAD 9.4.1.
UNCTAD
7.2.1.

SDG
SDG
SDG
SDG
SDG
SDG
SDG
SDG
SDG
SDG
SDG
SDG
SDG

6.3
6.4
6.5
6.6
6.b
12.2
15.1
15.3
15.4
16.5
16.10
17.14
17.17

UNCTAD 6.3.1.
UNCTAD
6.4.2.

РАВЕНСТВО
МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

ИНОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

БОРБА С
КЛИМАТИЧНИТЕ
ПРОМЕНИ

ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

ЧИСТА ВОДА И
САНИТАРНО-ХИГИЕННИ
УСЛОВИЯ

ОТГОВОРНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ

ЖИВОТ
НА ЗЕМЯТА

ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

МИР И
СПРАВЕДЛИВОСТ

ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

ОТГОВОРНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ

UNCTAD
16.5.2
17.17.1.

4.3.1.
17.17.1.
5.5.2.
8.5.1.
8.8.2.

Връзка между съответните
Ключови показатели за
ефективност (KPIs) и
Системата с ключови
показатели за устойчивост7

Ключов показател за ефективност

SP30L
SP45L
SP40L – SP42L
SP43L
EP40L
EP36L

■■ Вижте Финансовите отчети в този Доклад, направени
съгласно Международните стандарти за финансово отчитане
(брутен приход и др.) и Основните показатели за създаване на
стойност (Value Creation Core Indicators)8:
▶▶ Създадена стойност9
▶▶ Нетна добавена стойност10
▶▶ Заплати, пенсии и социални помощи
▶▶ Инвестиции в обучение на директно наети служители
▶▶ Общи разходи за доставчици на стоки и услуги
▶▶ Дарения и инициативи за социално ангажиране
▶▶ Зелени инвестиции
▶▶ Алтернативни горива
▶▶ Проучване и развойна дейност (R&D) и усилия за съвместни
иновации
▶▶ Инвестиции в бъдещо развитие на Групата
▶▶ Стажове
▶▶ Данъци към националните и местни власти

SP01L-SP12L

■■ Брой смъртни или сериозни злополуки
■■ Брой одити по безопасност

SP01L-SP12L
EP31L-EP33L

■■ Брой смъртни или сериозни злополуки
■■ Брой одити по безопасност
■■ Емисии във въздуха
■■ Служители с конкретни допълнителни прегледи
■■ Среден брой часове за обучение на служител на година

SP30L – SP39L
SP14L – SP29L
SP40L – SP45L

■■ Непрекъснато усъвършенстване
■■ Среден брой часове за обучения на служител на година
■■ Разходи на служител за обучение на година
■■ Разнообразна трудова заетост
▶▶ Заетост по вид
▶▶ Дял на жените на управленски позиции
■■ Защита на правото на труд
▶▶ Дял на служителите, обхванати от колективни трудови
договори
■■ Ефективни партньорства
▶▶ Инвестиции в общността (стажове)
■■ Среден брой часове за обучение по въпроси, свързани с
борбата с корупцията

SP40L – SP45L

■■ Инвестиции в общността
■■ Процент местни поръчки

EP18L-EP22L
EP34L-EP37L

■■ Специфични емисии на въглероден двуокис
■■ Темп на заместване с алтернативни горива
■■ Специфична консумация на електрическа енергия

EP01L-EP05L
EP-10L-EP12L
EP27L
EP28L
EP07L-EP09L
EP29

■■ Потребление на вода
■■ Потребление на алтернативни суровини
■■ Разработване и прилагане на Планове за управление на
биоразнообразието

SP39L
SP40L – SP42L

■■ Обучение за „Съответствие“
▶▶ Среден брой часове обучение по въпроси, свързани с
борбата с корупцията, на година (KPI SP39L)
■■ Предоставяне на равни възможности и приобщаваща среда
■■ Осигуряване на обществен достъп до информация
и защитени основни свободи в съответствие с
националното законодателство и международните
договори (отчет)
■■ Отговорно и прозрачно отчитане на даренията на бизнес
звеното към местната общност в брой и в натура
■■ Отговорно и прозрачно отчитане на всякакви размери на
глоби, платени или дължими поради присъди

ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД

УПРАВЛЕНИЕ

ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ

СОЦИАЛНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

Приложение 3 и Приложение 4
(Индекс за социално
представяне и Индекс за
екологично представяне)
8
Определенията за
Основните показатели за
създаване на стойност са
съгласно Речника на Групата
ТИТАН (Приложение 1)
9
Приходи минус разходи за
закупени материали, стоки и
услуги, и минус амортизация
на материални активи (нетна
добавена стойност (NVA)
според UNCTAD)
10
Приходи минус разходи за
закупени материали, стоки
и услуги (брутна добавена
стойност (GVA) според
UNCTAD)
7

ЕКОЛОГИЧНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ГЛОБАЛНА МРЕЖА ОТ
СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПОДКРЕПА
Ние посрещаме нарастващите предизвикателства пред устойчивостта.
Устойчивостта е неразделна част от нашия бизнес и ние я постигаме със
съдействието на нашите заинтересовани страни. Чрез участието си в
глобални партньорства и организации Групата ТИТАН се стреми да посрещне
предизвикателствата на Целите за устойчиво развитие на ООН за 2030 г. Групата
ТИТАН е част от Глобалния договор на ООН, член на Европейската бизнес мрежа за
корпоративна устойчивост и отговорност (CSR Europe), на Глобалната асоциация за
цимент и бетон (GCCA) и Световният бизнес съвет за устойчиво развитие (WBCSD).
Нашата отдаденост към социално отговорните политики ни позволява да подобрим
корпоративната си стратегия и да наблюдаваме добри примери за устойчиво развитие,
тъй като искаме да участваме в създаването на благосъстояние за всички наши
заинтересовани страни.
По този път ние сме насърчавани от нашите най-важни партньори, които
демонстрираха изграждане на международни връзки, експертиза и завидни постижения в
областта на устойчивото развитие. Списъкът с тези партньори включва:
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„Златна Панега“ е една от първите компании в България,
която се присъединява към Глобалния договор на ООН
(през 2003 г.) и въвежда в практиката си 10-те универсални
принципа в сферите на човешките права, правото
на труд, опазването на околната среда и борбата с
корупцията.
Групата ТИТАН подкрепя и координира инициативи и
действия в контекста на инициативите на ООН за
правата на човека и борбата с корупцията.*
https://www.unglobalcompact.org/
ТИТАН е един от ключовите членове на Световния
бизнес съвет за устойчиво развитие (WBCSD) от 2003 г.,
като участва активно в следните работни групи: (i)
Промени в климата; (ii) Горива и суровини; (iii) Здраве и
безопасност; (iv) Въздушни емисии; (v) Биоразнообразие; (vi)
Устойчивост в циментовата промишленост; (vii) Водни
ресурси; (viii) Устойчива вeрига на доставки.
https://www.wbcsd.org/

* Потвърждаваме, че нашата
компания майка участва в
Глобалния договор на ООН и
подкрепяме Десетте принципа
на ООН и напредъка при целите
за устойчиво развитие, както и
други, по-обширни цели на ООН.
Консолидираме подкрепата си
на тази инициатива напълно
съгласно поетия от нас
ангажимент. Не участваме
обаче в дейността на Глобалния
договор на ООН, нито в
дейности на местната мрежа
на Глобалния договор на ООН.

От 2003 г. ТИТАН привежда в съответствие
собствените си насоки и политики със секторните
насоки, създадени от WBCSD и Инициативата за
устойчиво развитие на циментовата индустрия
(Cement Sustainability Initiative – CSI), секторен проект
на Световния бизнес съвет за устойчиво развитие
(WBCSD). Работата и дейностите, проведени от CSI,
бяха прехвърлени от WBCSD на GCCA на 1 януари 2019 г.,
следвайки стратегическото партньорство между
двете страни (GCCA и WBCSD). Партньорството имаше
за цел да улесни устойчивото развитие на секторите
за производство на цимент и бетон и техните вериги
на стойността. Новото партньорство също създаде
синергии между секторните работни програми в полза
както на членовете на GCCA, така и на WBCSD. ТИТАН,
също член на WBCSD, стана пълноправен член на GCCA
през 2018 г. и одобри своята Харта и рамкови насоки,
които определят пет ключови стълба в целия спектър
на устойчивост на секторите цимен и бетон. Съгласно
изискванията, определени за пълноправните членове в
Хартата на GCCA, ТИТАН се ангажира да постави цели за
подобряване на резултатите и прилагане на инициативи
за устойчивост на всичките пет стълба. Като
използваме международните стандарти и методологии,
както в случая с „Ръководство за основните показатели
за отчитане на приноса на субектите към постигане
целите на устойчиво развитие“, публикувано от
UNCTAD, ние свързваме значимите въпроси с целите за
устойчивост с ключови показатели за ефективност и
Целите за устойчиво развитие за 203011.
https://gccassociation.org/
Европейската бизнес мрежа за корпоративна
устойчивост и отговорност (CSR Europe) е водеща
бизнес мрежа, чрез която Групата ТИТАН се свързва със
заинтересовани страни по въпроси като прозрачност,
корпоративна отговорност и устойчиво развитие.
https://www.csreurope.org/
През 2015 г. ТИТАН решава да подкрепи постигането
на най-важните Цели за устойчиво развитие на
ООН до 2030 г. – в своя бизнес, на ниво Група ТИТАН, и
посредством мрежата си от местни представители.
https://sdgs.un.org/#goal_section
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ТИТАН България непрекъснато подкрепя политиките и действията на ГРУПАТА ТИТАН в това отношение.
ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД

УПРАВЛЕНИЕ

ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ

СОЦИАЛНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ЕКОЛОГИЧНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ
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ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД

УПРАВЛЕНИЕ

ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ

СОЦИАЛНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ЕКОЛОГИЧНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВЕНО
ОБРАЗОВАНИЕ

ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

СИГУРНА РАБОТА
И ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ

Доброто корпоративно управление се основава на прозрачност и
спазване на етични принципи. Създава дългосрочна стойност за
нашия бизнес и за нашите заинтересовани страни. Придържаме се
към международните и европейски стандарти в тази област.

УПРАВЛЕНИЕ, ПРОЗРАЧНОСТ И ЕТИКА

За ТИТАН България доброто корпоративно управление означава етични бизнес
практики, прозрачност, открита комуникация, отчетност и устойчиво развитие. За
да гарантираме спазването на тези принципи в нашето управление, ние се придържаме
стриктно към всички Политики на Групата ТИТАН. Те са свързани с управление,
прозрачност и етика, защита правата на човека, борба с подкупите и корупцията и
спазване на международните санкции, закона за защита на конкуренцията и др.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА,
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ И КОМИТЕТИ

Следните структури гарантират, че ТИТАН България следва Политиките на Групата,
надлежно формулирани от Изпълнителния комитет на Групата ТИТАН:

Съвет на директорите
на Групата ТИТАН
Съвет на директорите
на ТИТАН България
Регионален директор
за България и Турция
Генерален директор
ТИТАН България

Дирекция
Търговска
„Финанси и
Дирекция
администрация“

Дирекция
„Човешки
ресурси“

Дирекция
„Завод“

Дирекция
Дирекция
„Производство“ „Поддръжка“
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Отдел
Дирекция
„Опазване на
„Бетонови
околната среда“ операции“

Отдел
Отдел
„Управление
„Здраве и
на качеството“ безопасност“

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
ТИТАН България е акционерно търговско дружество, регистрирано съгласно българското
законодателство, с едностепенна система на корпоративно управление и петчленен Съвет
на директорите. Четирима от членовете са неизпълнителни. Генералният Директор е
изпълнителен член на Съвета на директорите. Съветът на директорите на ТИТАН България
управлява дейността на компанията, определя цялостната стратегия за устойчивост,
контролира нейното изпълнение, следи представянето на компанията съгласно поставените
цели и решава дали трябва да се предприемат някакви коригиращи действия. Съветът на
директорите преглежда Оценката на значимите за заинтересованите страни въпроси и теми
и предприема всички действия за постигане целите на компанията, с изключение на тези, които
са в компетенцията на Общото събрание на акционерите, както е предвидено в закона.
През 2019 г. Съветът на директорите на ТИТАН България се състои от следните членове:
Александър Чакмаков

Председател на Съвета на директорите

Адамантиос Францис

Генерален директор

Христос Панагопулос

Регионален директор за България и Турция

Лукас Петкидис

Регионален финансов директор за Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие

Константинос Дердемезис Регионален директор за Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие

КОМИТЕТИ
За да подобрим устойчивото управление на ТИТАН България, създадохме четири комитета
в различни области. Те са свързани със Структурата за устойчиво управление на Групата
ТИТАН. Комитетите получават насоки относно стратегията и политиките от страна
на Регионалния директор за България и Турция, който е член на Изпълнителния комитет на
Групата ТИТАН.

КОМИТЕТИТЕ В ТИТАН БЪЛГАРИЯ
Комитет по оперативно управление (КОУ)

Комитетът по оперативно управление наблюдава представянето на компанията във всички аспекти – икономически, социални,
здраве и безопасност, опазване на околната среда. Комитетът заседава всеки месец, за да обсъжда и решава въпроси, свързани със
стратегията и управлението на риска. Този комитет отговаря за директната комуникация на информация към служителите,
както и за вземането на ефективни решения по важни въпроси. Председател на Комитета е Генералният директор на ТИТАН
България, а негови членове са: Директорът на завода, Търговският директор, Директор „Финанси и администрация“ и Директор
„Бетонови операции“.

Комитет по корпоративна социална отговорност Централен комитет по безопасност
Този комитет е създаден, за да гарантира
(КСО) и корпоративни комуникации

здравето и безопасността на пряко наетите
служители на ТИТАН България и на служителите на
подизпълнители като основно човешко право на
работното място. Той е ключов за управлението
на компанията и има за цел да създаде ефективни
бизнес процеси и цялостно прилагане политиките
на Групата ТИТАН за професионално здраве и
безопасност. Централният комитет по безопасност
се председателства от Генералния директор на
ТИТАН България. На заседанията на този комитет
присъстват: Директорът на завода, Началник
отдел „Здраве и безопасност“, членовете на КОУ,
Директор „Производство“, Директор „Поддръжка“,
ръководителите в отделите за производство и
поддръжка, Директор „Човешки ресурси", както
и представители на отделите „Снабдяване“ и
Комитет за кредитен контрол
„Логистика“. Заседанията се провеждат веднъж
Отговорността на комитета е да осъществява мониторинг и
месечно, за да се обсъдят ключовите показатели за
контрол на кредитите и дефиниране на параметри, свързани с
ефективност и да се вземат решения за възможни
кредитни рискове, вземания и дългове, оценка и одобрение за кредит,
подобрения. Централният комитет по безопасност
формуляри за оценка на клиентите, гаранции за дългове и др. Членове
на ТИТАН България подкрепя проект за номиниране,
на този комитет са: Генералният директор, Директор „Финанси и
избор и присъждане на награда „Служител по здраве
администрация“, Търговски директор, Директор „Бетонови операции“, и безопасност на месеца“. Така допълнително се
Мениджър „Продажби на бетон“, Експерт кредитен контрол,
стреми да подобри здравето и безопасността
Юрисконсулт. Кредитният комитет заседава веднъж месечно.
на работното място като основен показател за
устойчивост.
Учреден през 2012 г. и оглавяван от Генералния директор на
компанията, този комитет отговаря за интегрирането, прилагането
и координирането на стратегията за устойчивост и политиките
на Групата ТИТАН на местно ниво. КСО комитетът координира
дейностите по корпоративна социална отговорност в сферата на
здравето и безопасността, социалната отговорност, опазването
на околната среда и „кръговата икономика“. Членовете на Комитета
се избират в зависимост от отговорностите си в компанията:
Генерален директор, Директор на завода, Мениджър „Човешки ресурси“,
Началник отдел „Опазване на околната среда“, Началник отдел „Здраве
и безопасност“ и специалист по КСО на ТИТАН България, който е и КСО
делегат в Групата ТИТАН. Заседанията на Комитета са веднъж на
тримесечие или по-често (в зависимост от бизнес потребностите).
КСО комитетът прави преглед и отчет на представянето и
предприема действия за подобряване и развитие.

ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД

УПРАВЛЕНИЕ

ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ

СОЦИАЛНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ЕКОЛОГИЧНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ НА ГРУПАТА В ТИТАН
БЪЛГАРИЯ
EТИЧЕН КОДЕКС НА ТИТАН
Прилагаме принципите на нашия Етичен кодекс при постигането на бизнес целите
си. Документът определя изискванията и очакванията към ръководството и всички
служители по отношение на етично поведение и отговорност, свързани с нашите
принципи на бизнес дейност. В същото време той гарантира, че служителите ни са
запознати с най-високите стандарти, прилагани от компанията. Това включва стриктно
спазване на законите, правата на човека и международните конвенции за борба с
корупцията, защита на поверителна информация, насърчаване устойчивото развитие и
изграждане на здрави взаимоотношения с нашите основни заинтересовани страни. Всяко
нарушение може да третира с дисциплинарна процедура в съответствие с естеството
и може да доведе до прекратяване на трудови правоотношения.
През 2019 г. в ТИТАН България не бяха регистрирани никакви нарушения на Етичния кодекс.
През 2019 г. в рамките на Групата ТИТАН беше приета специална Политика за подаване
на сигнали за нередности. За ТИТАН България тя се прилага от началото на 2020
г., с цел управление на бизнеса съгласно най-високите стандарти за прозрачност и
почтеност. Политиката насърчава служителите да докладват за всички инциденти,
свързани с работата, които могат да представляват нарушение на Етичния кодекс
на Групата ТИТАН, корпоративните ценности или някоя от политиките на Групата.
Ние се отнасяме отговорно към всяко поведение, което не отговаря на принципите на
управление на ТИТАН, независимо дали е свързано с човешки права, труд, околна среда,
корупция и т.н. Политиката насърчава всички бизнес партньори, които имат дългосрочни
отношения с Групата ТИТАН, да докладват за неправомерно поведение, в случай че има
такова. Политиката използва многоканален метод за докладване, който гарантира
поверителност и анонимност, и се стреми да защити всяко лице, което подава сигнал.
Проследяването на всеки доклад се извършва чрез специален процес на разглеждане,
основан на принципи на безпристрастност, справедливост и поверителност.

ПРАВА НА ЧОВЕКА
Политиката на Групата ТИТАН за правата на човека очертава принципите за защита
правата на човека както в нашата работа, така и в нашата сфера на влияние.
Зачитането на правата на човека е една от основните ценности на ТИТАН, залегнала
и в Етичния ни кодекс. Нашата политика се ръководи от принципите на Всеобщата
декларация за правата на човека, Международния пакт за граждански и политически
права и Международния пакт за икономически, социални и културни права.
Тази политика се отнася до всички служители на Групата ТИТАН, като целта е да се
повиши информираността им по въпросите, свързани с човешките права и да се
гарантира ангажираност на всички служители на ТИТАН в цялата Група към защитата
на човешките права.
В ТИТАН България имаме ангажимент да защитаваме всички човешки права, които
включват следните и не само: правото на живот; правото на свобода и сигурност;
правото да не се допуска никаква форма на дискриминация; правото на баланс между
професионалния и личния живот; зачитане свободата на сдружаване и т.н. При
нарушения, на дисциплинарни санкции подлежат както служителите, така и техните
мениджъри.
През 2019 г. не регистрирахме нито един случай на нарушаване правата на човека.
Въпреки това, имаме механизъм за директно докладване в случай на нарушение. Ако има
регистрирано нарушение на правата на човека, започва вътрешна процедура на ниво
бизнес/юридическа единица, която се прилага от ръководството на компанията. Тази
процедура регулира начина за вземане на решение по съответния случай и проследява
предоставянето на адекватен отговор (моля, вижте „Управление“, стр. 32, както и стр.
38-39 от „Вътрешен одит“ и „Външен одит“ в тази глава на Доклада). Допълнително, има
поставени специални кутии за сигнали в различни зони от помещенията на компанията.
Новата Политика за подаване на сигнали за нередности, разработена през 2019 г. от
Групата ТИТАН, и разпространена във всички бизнес единици, включително България,
предоставя още една възможност на всички служители и подизпълнители да докладват
за нарушения на правата на човека. Такива могат да бъдат безопасни условия на
труд, дискриминация или други етични проблеми. От началото на 2020 г. се използва
централизирана система за докладване, управлявана от независима външна платформа
(„ЕтиксПойнт/ EthicsPoint“), която приема онлайн или по телефон всички сигнали на
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местен език. Докладваните проблеми се управляват само вътрешно и се превеждат на
английски език. Уведомленията се изпращат едновременно до регионалния и корпоративния
Надзорен комитет за разследване на инциденти и по-нататъшни действия. И двата
комитета се състоят от представители на отдел „Човешки ресурси“, Правния отдел и
Отдела за вътрешен одит на регионално и групово ниво. Те се ангажират да обработват
всички сигнали въз основа на принципите на безпристрастност, справедливост и
поверителност.
На местно ниво в България Генералният директор отговаря за отговорност на
работодателя, съгласно Кодекса на труда. Администрирането и комуникацията на
процедурите са отговорност на Директор „Човешки ресурси“. Като част от прегледа на
ключовите за компанията въпроси, Комитетът по оперативно управление (моля, вижте
повече за Комитета по оперативно управление на стр. 35) също участва в процеса на защита
на правата на човека, като наблюдава изпълнението на разпределените отговорности в
цялата компания. Този процес гарантира, че ако възникне нарушение, то ще бъде надлежно
разгледано от различни нива на управление и съответните действия ще бъдат предприети
в компанията.
Насърчаването на доставчиците на компанията също да осигуряват подходящи трудови
принципи и да гарантират спазване правата на човека се осъществява чрез взаимно
договорно разбирателство. Наред с взаимно договореното спазване на специфичните
изисквания за здраве и безопасност, определени за конкретното на работно място и
длъжността, и с осигуряването на всички необходими лични предпазни средства, всички
доставчици, които извършват дългосрочни или редовни дейности за юридическите лица на
ТИТАН България, се задължават да осигуряват застраховка „Трудова злополука“. Задължени са
и стриктно да спазват всички приложими данъчни и осигурителни задължения по време на
срока на професионалните им взаимоотношения с ТИТАН.

НАШИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА БОРБА С ПОДКУПИТЕ И КОРУПЦИЯТА
Политиката на Групата ТИТАН за борба с подкупите и корупцията, към която се придържаме
стриктно, има за цел да гарантира спазването на съответните правила, които забраняват
подкупи и корупция. Тези правила се прилагат спрямо всички служители на Групата ТИТАН,
представители и сътрудници. От тях се очаква да спазват винаги най-високите стандарти
на професионално и лично поведение. Политиката ни спазва изискванията на всички
приложими закони и следва световните стандарти на Групата ТИТАН, като обхваща редица
въпроси, свързани с подкупите и корупцията. ТИТАН България спазва всички закони против
подкупи, включително американския Закон срещу корупционните практики в чужбина, Законът
на Великобритания срещу подкупите, както и местните закони във всяка страна, в която
развива бизнес.
В ТИТАН България както служителите, така и техните мениджъри, при никакви
обстоятелства не предлагат, обещават, дават или приемат какъвто и да е подкуп
или каквато и да е друга форма на плащане, включително такава „за сътрудничество“.
Съгласно политиките на Групата ТИТАН, служителите и мениджърите са осведомени, че
при нарушение, освен наказателно преследване или завеждане на гражданско дело съгласно
законите в България, те може и да са обект на дисциплинарни мерки от страна на
компанията.
Групата ТИТАН е въвела и Политика за спазване на законодателството в областта на
конкуренцията – във всички страни, в които развива своята дейност. В ТИТАН България
не влизаме в никакви форми на договорни отношения и не участваме в практики, които
ограничават свободната пазарна конкуренция. Всички наши служители и мениджъри носят
отговорност за прилагането на тези принципи в ежедневната си дейност.

НАШИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ,
ПРОЗРАЧНОСТ И ЕТИКА
Всички нови служители на ТИТАН България се запознават подробно с принципите на управление,
прозрачност и етика, като част от своята програма за въвеждане в работа. През 2019 г.
петдесет и седем човекочаса са посветени на обучение на новите служители в политиките на
ТИТАН. През декември 2019 г. проведохме обучение на 18 мениджъри и ключови служители по теми
като „Защита на конкуренцията“, „Борба с подкупите и корупцията“, „Санкции и конфликт на
интереси“. Целта ни беше да увеличим компетентността в съответните области. През 2019
г. 126 обучителни часа бяха посветени на тези важни политики. Освен това, бяха разработени
и онлайн обучителни курсове. Чрез Системата на Групата ТИТАН за управление на човешки
ресурси (СъксесФакторс/ SuccessFactors) материалите станаха достъпни онлайн и за всички
служители на ключови позиции. В новия интранет портал на Групата ТИТАН – (Кънекшънс/
Connections) е отделено специално място за всички подобни политики.
ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД

УПРАВЛЕНИЕ

ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ

СОЦИАЛНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ЕКОЛОГИЧНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Вярваме, че доброто корпоративно управление създава дългосрочни устойчиви
ценности за клиенти, служители, доставчици и за местната общност. Нашата цел е
да управляваме бизнеса си така, че да създаваме стойност за всички заинтересовани
страни.
Корпоративните ни политики са нашето основно ръководство за поддържане на
здравословен бизнес процес. ТИТАН България прилага политиките на Групата във всички
свои бизнес дейности, за да осигури съгласуваност с принципите, етиката и вярванията
на Групата ТИТАН.
Таблицата по-долу показва степента на внедряване на всяка политика на Групата
ТИТАН в ТИТАН България през 2019 г.
Политика на Групата / Ниво на внедряване в ТИТАН
България

Начално ниво
в ТИТАН
България*

Изпълнявана
от ТИТАН
България**

Оценена
от ТИТАН
България***

Групова политика за управление на човешките ресурси
Групова политика за здраве и безопасност
Групова политика по корпоративна социална
отговорност
Групова политика за правата на човека
Групова политика за опазване на околната среда и
смекчаване влиянието на климатичните промени
Групова политика за борба с подкупите и корупцията
Етичен кодекс на Групата ТИТАН
*Начално ниво в ТИТАН България: Политиката е преведена на български език и
комуникирана чрез корпоративните комуникационни канали.
**Изпълнявана от ТИТАН България: Изпълнението на политиката се подкрепя с курсове и
официални обучителни сесии, насочени към мениджъри и служители.
***Оценена от ТИТАН България: Политиката е включена в редовните одитни дейности,
извършвани от трети лица или от корпоративни експерти. Резултатите се използват за
подобряване на ефективността и обмен на най-добри практики в страната или в Групата.

НАШАТА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И
ОТЧИТАНЕ
През годините след приватизацията на компанията, поетапно въвеждаме системи за
управление, които отговарят на международните стандарти:
■■ Система за управление на качеството по стандарт ISO 9001 (сертифицирана през
2001 г.)
■■ Система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001 (сертифицирана
през 2003 г.)
■■ Система за здраве и безопасност по BS OHSAS 18001 (сертифицирана през 2009 г.)
През 2009 г. трите системи – за управление на качеството, на околната среда и за
здраве и безопасност, са обединени в единна интегрирана система, която подпомага
прилагането на добрите практики в дейността на компанията.

НАШИЯТ ИНТЕГРИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД
Интегрираният годишен доклад на ТИТАН България следва рамката, зададена от
Групата ТИТАН, по отношение на съдържанието (свързано със значимите теми и
въпроси на конкретното бизнес звено) и стандартите за отчитане на Групата ТИТАН,
които включват Глобалния секторен подход за отчитане на ТИТАН. Този подход е в
съответствие с Десетте принципа на Глобалния договор на ООН и критериите и
принципите за Комуникиране на напредъка по изпълнението на Глобалния договор на ООН
(Communication on Progress) и секторните ангажименти на ТИТАН съгласно Хартата за
устойчивост на Световната асоциация за цимент и бетон (GCCA) и рамковите насоки.
Изисквания към процеса на подготовка на Доклада: Всички функционални звена в ТИТАН
България се ангажират да участват в изготвянето на Доклада, като предоставят
данни по съответните теми за устойчивост. Събраните данни се разработват в
конкретни раздели на доклада. След като първият проект на съответната глава е
готов, той се разпространява отново до отговорните мениджъри на ниво бизнес
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единица (ТИТАН България). Те го верифицират или правят необходимите корекции, така
че всички показатели за устойчивост да бъдат надлежно и изчерпателно описани. Освен
това, всички данни се потвърждават и проверяват от съответните функции на групово
ниво чрез Интегрираните системи за отчитане на Групата ТИТАН, които се прилагат в
цялата група. Нефинансовите оповестявания в рамките на Интегрирания годишен доклад
на Групата ТИТАН получават потвърждение от независим одитор.
Редактираният „предфинален проект“ се предоставя на Генералния директор на ТИТАН
България за преглед и, при необходимост, допълнения, като съдържанието и прегледът
на изпълнението се обвързват с Индекса на основни показатели за ефективност на
устойчивото развитие (част от Доклада). След като Генералният директор одобри
доклада, следва фаза на дизайн и предпечат. Този „предфинален проект“ се споделя и с
отдела на Групата ТИТАН за социална отговорност (Корпоративния център на Групата
ТИТАН), който има ролята да формира стандартите за отчитане, да съветва и подкрепя
бизнес звеното за съдържанието и да напътства бизнес звеното във всички стъпки.
Окончателният контрол на качеството се извършва съвместно от екипа на ТИТАН
България и отдела на Групата ТИТАН за социална отговорност.
През 2015 г., следвайки принципите на Групата за прозрачност, открита комуникация
и отчетност, ТИТАН България започна доброволно да издава и публикува Интегриран
годишен доклад. От 2017 г. Докладът се проверява от независима трета страна. През
последните три години (2016 г., 2017 г. и 2018 г.) Докладът се предоставя в електронен и
печатен вариант на всички наши заинтересовани страни заедно с въпросник за обратна
връзка.

СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВИЛАТА И НАДЛЕЖНИ ПРОВЕРКИ
Устойчивото развитие е приоритет за ТИТАН България. То е неизменна част от
нашата стратегия. ТИТАН България редовно прави преглед на всички значими за
нашите заинтересовани страни теми, определя подходящи цели и действия, и прилага
на практика съответните социални политики, както и политики за опазване на
околната среда.
Съобразно политиката на Групата ТИТАН за борба с подкупите и корупцията, е въведен
принцип за работа с доставчици, подизпълнители или други свързани лица. Съгласно
този принцип, те следва да се съобразяват с всички приложими закони, доброволно да
поемат договорно задължение, където това е приложимо и да засвидетелстват, че
спазват съответните правила за подкупи и антикорупция. В договорни отношения,
където се вземе решение за наличие на висок риск от корупция или подкуп (например
при международен внос), ТИТАН България включва съответни клаузи в договорите, които
гарантират поемането на ангажимента от страна на контрагента да спазва всички
закони и да гарантира, че няма да има никакви прояви на подкуп или корупционни практики
в обхвата на договорните отношения.
Прилагането и спазването на принципите за добро управление и груповите политики на
местно ниво е придружено и от паралелно гарантиране спазването на механизмите за
одит на Групата ТИТАН. Освен това, всяко бизнес звено на Групата ТИТАН се проверява
редовно от компетентните национални органи (напр. Инспекцията по труда).

ВЪТРЕШНИ ОДИТИ
За да гарантира задълбочено спазване на всички нива и като допълнение към дейността
на Изпълнителния комитет на Групата ТИТАН, Съвета на директорите и Комитетите,
Отделът за вътрешен одит на ТИТАН контролира всички процеси на съответствие. Това
е независим отдел, който се отчита пряко пред Комитета за одит и риск. Отделът за
вътрешен одит на Групата ТИТАН следи за прилагането и спазването на Етичния кодекс,
вътрешните разпоредби и приложимите закони на ниво бизнес единица, консултира бизнес
единиците относно новите процедури както в процеса на тяхното изпълнение, така и след
изпълнението им. Този отдел работи и по специални задания, напр. разследвания за измами.
ТИТАН България редовно се одитира от Отдела за вътрешен одит на Групата. Последните
одити бяха извършени през 2019 г. в отделите Човешки ресурси и Опаковка и експедиция на
ТИТАН България. Те получиха оценка, равна на очакваното ниво на съответствие.
Вътрешните одити в областта на опазването на околната среда и здравето и
безопасността (вкл. права на човека като безопасни и здравословни условия на труд) се
извършват редовно от отдела за инженеринг и технологии на Групата ТИТАН. През 2019
г. бяха извършени един екологичен одит и два одита за здраве и безопасност. Общият
ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЯ

резултат за производствените обекти (циментовата инсталация и свързаните с нея
кариери) от екологичния одит достигна 85.7%, което се счита за добро представяне.
Общият резултат от вътрешния 360 ° одит за здраве и безопасност, извършен от
Групата ТИТАН, беше удовлетворителен.
Допълнителен елемент от интегрирания подход на Групата ТИТАН и установените
практики в ТИТАН България са непрекъснатите усилия за записване, оценка и докладване на
по-широка аудитория на инциденти и свързаните с тях наказания и глоби по отношение
на:
■■ Закони и наредби, свързани с правата на човека (включително нарушаване на правилата за
здраве и безопасност, както и други права на човека; борба с корупцията)
■■ Закони и наредби, свързани с околната среда
■■ Закон и разпоредби, свързани с доставките на продукти и услуги.
В началото на всяка година нашият правен отдел, след консултация с всички съответни
отдели в компанията, представя на Групата информация за всички дружества на ТИТАН
в България, за да изпълни ангажимента си да докладва ежегодно изпълнението на нашата
корпоративна отговорност. Попълва се Индекс с основни показатели за управление,
където се отчита паричната стойност на значителни глоби и общ брой непарични
санкции за неспазване на законите и разпоредбите. През 2019 г. стойността на тези
показатели беше нула.
През 2019 г. в ТИТАН България не са регистрирани никакви инциденти и не са
наложени никакви глоби или други наказания, свързани с правата на човека и борбата
с корупцията. Не са предприети и никакви правно регламентирани действия за
антиконкурентно поведение или нарушаване на антимонополните практики.
Излагането на риск от корупция също се проследява систематично в ТИТАН България,
като се следват политиките и практиките на Групата.
Приложими доклади, предоставени от независими организации, като Transparency
International, се разглеждат редовно.
След публикуването на Индекса за възприятие на корупцията на Transparency International
за 2019 г. (вж. Таблица 5 в раздел „Доклад за управление; нефинансови отчети“, ИГД 2019),
възприемането на корупцията в България следва положителна тенденция.
Въпреки това, в ТИТАН България, като следваме стриктно политиката за борба с
подкупите и корупцията, ние оставаме ангажирани с най-високите стандарти на
професионално и лично поведение. Не допускаме възникване на случаи на корупция или
подкуп нито от нашите директни служители, нито от нашите бизнес партньори.
Внимателно извършваме оценка на риска за възможни области на корупция.
ТИТАН България е сертифицирана по стандартите ISO 14001, ISO 9001 и OHSAS 18001 (както
е споменато по-горе в НАШАТА ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ
в настоящата глава). Интегрираната система за управление (ИСУ), разработена в
съответствие с тези три стандарта, предвижда редовно спазване, проверки и одити.
Освен годишен вътрешен одит, ръководството на ТИТАН България провежда подробен
годишен преглед на съответствието на дейността на компанията със законовите
изисквания и правилата, предвидени в ИСУ.

ВЪНШНИ ОДИТИ
Важна част от подхода на ГРУПАТА ТИТАН е да осигурява допълнително съответствие
чрез външни одити. През 2019 г. ТИТАН България беше сред трите бизнес звена,
където външният одит за устойчивост беше извършен от ERM Сертифициране
и удостоверяване (CVS). Признанието на ТИТАН България от ERM CVS за 2019 г. беше в
следните области:
■■
■■
■■
■■
■■

Цялата поискана документация е достъпна и лесна за намиране;
Оперативни и технически знания и разбиране;
Постижения в областта на околната среда и безопасността;
Широка гама от инициативи за корпоративна социална отговорност и устойчивост;
Дългосрочна ангажираност към дейностите на общността, в която е нашето
производство и устойчиви взаимоотношения с местната община.

Не на последно място, компетентните органи извършват редовни одити на ниво
държава. През 2019 г. на ТИТАН България не са наложени никакви глоби, които произтичат
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от неспазване на законите в сферата на труда, околната среда или конкуренцията. През
2019 г. „Дирекция по инспекция на труда“ направи три посещения на производствените
ни обекти. Инспекциите бяха фокусирани върху проверката на спазването на
националното законодателство в областта на Здравето и безопасността и трудовото
законодателство от страна на ТИТАН България и някои избрани подизпълнители. Одитите
приключиха без значителни констатации. Препоръките за подобрения бяха незабавно взети
под внимание и изпълнени впоследствие.

ИСТОРИЯ НА УСПЕХА

ТИТАН БЪЛГАРИЯ ПОДКРЕПЯ „ИНИЦИАТИВА
ЗА КОРПОРАТИВНА ПРОЗРАЧНОСТ“
През 2019 г. ТИТАН България подкрепи „Инициативата за корпоративна прозрачност“,
както и първото проучване за това по какъв начин се отчитат българските компании
при прилагане на Европейска директива 2014/95 за оповестяване на нефинансови данни и
информация за многообразието при наемането на служители. Инициативата се проведе
на Международния ден за борба с корупцията и се организира от Германо-българската
индустриално-търговска камара.
Събитието имаше за цел да повиши информираността относно корпоративната
прозрачност и отчетност. Ние участвахме в панела „Добри практики за интегрирано
отчитане“ и представихме нашия Интегриран годишен доклад за 2018 г. Мария Алексиу,
Директор по корпоративна социална отговорност в Групата ТИТАН, беше един от
основните говорители. В своето представяне тя поясни: „Законът не ни задължава да
публикуваме подобен доклад в България. Ние обаче правим това, защото искаме да запознаем
заинтересованите страни с развитието на нашата компания по прозрачен, достъпен
и изчерпателен начин.“ „Вярваме, че чрез ежегоден мониторинг, споделяне на знания и
добри практики, капацитетът на всички компании, които искат да отчитат своето
въздействие върху икономиката, обществото и околната среда, ще става все по-добър и
по-добър “, обобщи Корпоративният координатор на социалната отговорност на ТИТАН
България.

ФИНАНСОВИ И НЕФИНАНСОВИ РИСКОВЕ
Развивайки своята дейност, ТИТАН България се изправя пред различни финансови и
нефинансови рискове, които ръководството се стреми да предотврати или намали.
Ефективното управление на риска е от изключителна важност за постигането
на стратегическите цели и дългосрочното устойчиво развитие. Компанията има
разработени гъвкави системи за проследяване, предотвратяване или намаляване на
различни потенциално-значими рискове.
ВИД РИСК

ВАЖНОСТ НА РИСКА

ДЕЙСТВИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА

ПАЗАРНИ
УСЛОВИЯ И РИСК
ОТ ИЗТИЧАНЕ НА
ВЪГЛЕРОД

Компанията развива своята дейност
в много конкурентна среда, с няколко
местни и международни конкуренти.
Пазарът е податлив на изтичане на
въглерод от вноса, като в същото
време търсенето на местно ниво
зависи силно от общите икономически
условия в страната.

Компанията се стреми да подобри своята
ефективност на оперативно ниво, въвежда в
практиката различни методи и инвестира в
технологии за намаляване на зависимостта от
изкопаеми горива и намаляване на въглеродния
отпечатък, като по този начин съкращава и
разходите.

ЛИКВИДЕН РИСК

Компанията не е изложена на значим
ликвиден риск.

Компанията има много малък дълг и достатъчно
револвиращи кредитни линии за покриване на
колебанията в паричните потоци през различните
сезони. Към 31 декември 2019 г. компанията има
отпуснати заеми от 7 милиона евро, които почти
не са използвани.

КРЕДИТЕН РИСК

Компанията не е изправена пред
съществен кредитен риск. Вземанията
са от клиентска база, състояща се от
много на брой клиенти.

Компанията внимателно следи финансовото
състояние на клиентите си и на тази основа
определя кредитен лимит. Изискваме и
допълнителни обезпечения от клиентите за
осигуряване на плащане. До обезценка на вземанията
се прибягва при неспособност на клиента да
изплати дължимите към нас суми.
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ВИД РИСК

ВАЖНОСТ НА РИСКА

ДЕЙСТВИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА

ВАЛУТЕН РИСК

Компанията е изправена пред валутен
риск във връзка с плащанията към
доставчици от чужбина и в случай на
използване на кредити в чуждестранна
валута.

Всички кредитни линии са в местна валута, както и
повечето от оперативните разходи, с изключение
на твърдите горива. Така се хеджират по
естествен път вземанията от клиенти, тъй като
те също са почти винаги само в местна валута.

РИСК НА
ПРОМЕНЛИВИТЕ
РАЗХОДИ ЗА
ПРОИЗВОДСТВО

Разходите за горива, електрическа
енергия и суровини са най-големият
сегмент в производствените разходи
на компанията. Измененията в цените
на конвенционалните изкопаеми горива
водят до риск от голямо изменение и в
производствените разходи.

За да намалим значимостта на този риск, ще
продължим да инвестираме в оборудване, което
води до намаляване използването на конвенционални
горива и заместването им с алтернативни.

РИСК ЗА
ЗДРАВЕТО И
БЕЗОПАСНОСТТА

Компаниите за производство на
цимент са част от тежката
индустрия, което носи рискове,
свързани с професионални заболявания.
Пандемията от COVID-19 изложи на
допълнителен здравен риск нашите
дейности. Успяхме да овладеем този
риск на оперативно ниво. Втора
вълна на заболяването обаче е много
вероятна.

Здравето и безопасността са най-значимият
приоритет на нашата компания.
За да осигурим здравословни условия на труд, ние
наемаме специалисти по здраве и безопасност, които
имат необходимия опит. Компанията разработва
програми, провежда обучения на служителите и
въвежда системи и процедури за безопасни условия
на труд.Липса на всякакви инциденти, свързани с
работния процес, е наша основна цел.

Високото ниво на безработица в района,
в който компанията извършва своята
дейност, води до обезлюдяване. В
резултат на това става все по-трудно
да се наемат служители на оперативно
ниво.

Едно от възможните решения на този въпрос в
близко бъдеще, е да се създадат партньорства с
професионалните училища в района, както и да се
потърсят нови места в района, откъдето да се
наемат служители.

Преходът към нисковъглеродна
икономика в Европейския съюз, обвързан
с подходящата политика и регулаторни
промени, и последван от въвеждането
на нови технологии, е основният риск,
свързан с промените в климата, пред
който ТИТАН България се изправя.
Той може да доведе до съществено
увеличение на капиталовите и
оперативни разходи и да намали
конкурентоспособността ни на фона на
вноса на строителни и други продукти,
които не са обременени с разходи за
намаляване емисиите на парниковите
газове. В момента ТИТАН България не
произвежда продукти с нулеви нетни
въглеродни емисии, затова излагането
на компанията на риска от прехода към
нисковъглеродна икономика е висок.
Материалният риск от промените
в климата за бизнес дейността на
компанията се оценява като нисък.

ТИТАН България намалява рисковете, свързани с
промените в климата, като насочва инвестициите
си към проекти, които намаляват въглеродния
отпечатък от нашата дейност.

ТИТАН България работи в карстов
район, който снабдява с вода съседните
населени места.

Компанията полага изключителни усилия за
намаляване на риска от замърсяване на водата и е
изградила съоръжения за пречистване и филтриране
на отпадните води.

РИСК НА ПАЗАРА
НА ТРУДА

РИСК ОТ
КЛИМАТИЧНИ
ПРОМЕНИ,
ЕМИСИИ НА
ПАРНИКОВИ
ГАЗОВЕ И
ТЪРГОВИЯ С
ЕМИСИИ

РИСК ПРИ
ОПАЗВАНЕ НА
ВОДНИЯ РЕСУРС
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Оценихме риска от разпространение на Ковид-19 и
приложихме навреме подходящите предпазни мерки.
Опитваме се да намалим този риск чрез ограничаване
и проследяване на контактите на служителите.

Компанията си сътрудничи ефективно с двата
синдиката - КНСБ и „Подкрепа“. Представителите
на синдикатите са включени в Комитетите,
занимаващи се с условията на труд в компанията,
и имат възможност да изразят мнението си и
направят предложения.

Освен това, използваме и вътрешна система
за дългосрочно и краткосрочно ценообразуване
относно въглерода, където продуктовият микс,
модификациите в оборудването и логистиката
на доставките се оценяват от гледна точка на
консумацията на въглероден двуокис.
Ние спазваме екологичните политики и
стратегията на Групата ТИТАН за смекчаване на
последиците от климатичните промени, в която
са поставени цели за специфични емисии въглероден
двуокис. Въпросите, свързани със Системата на ЕС
за търговия с емисии, се разглеждат от Комитета
по оперативно управление, който се състои от
Регионалния изпълнителен директор, Генералния
директор за страната, Финансовия директор,
Търговския директор и Директора на завода.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...?

Първият Доклад на ТИТАН България е публикуван през 2014 г., за да
предостави на заинтересованите страни всеобхватна информация
за нашето икономическо, екологично и социално представяне. През
2018 г. главите от Доклада с нефинансова информация, включително
„Бизнес стратегия и цели на ООН за устойчиво развитие“, бяха
включени в първия учебник по корпоративна социална отговорност
и устойчиво развитие в България. Учебникът се използва от студенти
в магистърска програма по бизнес администрация. Той съдържа
35 добри бизнес практики на 28 компании, които развиват дейност в
12 индустрии в страната.

ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
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ФИНАНСОВО ПРЕДСТАВЯНЕ
СИГУРНА РАБОТА
И ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ

ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

ИНОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

За да оценим бизнес представянето си и напредъка в сравнение с нашите стратегически приоритети, използваме
различни финансови и нефинансови индикатори. През 2019 г. добавихме стойност към развитието на нашите
заинтересовани страни като реализирахме печалба и свободен паричен поток. Всички важни за финансовото ни
представяне показатели отбелязаха подобрение през 2019 г.: отбелязахме ръст в обема на продажбите, ръст в
приходите от продажби, ръст в нетната печалба и в печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA),
като същевременно нетният ни дълг намаля. И макар финансовите резултати през 2019 г. да бяха подпомогнати
от един растящ пазар (12% ръст спрямо 2018), те отразяват и усилията на ръководството да контролира
постоянните и променливи разходи, и да подобри ефективността на бизнес дейността ни.
Показател

Изчисления (формула)12

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Възвръщаемост на
инвестирания капитал

Печалба след данъци / средно инвестиран
капитал

-4.35%

1.58%

5.2%

Възвръщаемост на
капитала

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

-4.2%

1.6%

4.9%

Съотношение нетен
дълг / EBITDA

Нетен дълг / EBITDA

3.7

0.9

-0.1

Печалба на акция

Нетна печалба на акция в евро

-0.11

0.04

0.12

ОБЗОР НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В
БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2019 г.
През 2019 г. реалният растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) достигна 3.4%, като
за това допринесе увеличеното крайно потребление в страната.
През 2019 г. безработицата спадна за поредна година, като достигна 4.3%, а средната
работна заплата нарасна с 11% спрямо 2018 г.
През декември 2019 г. годишната инфлация достигна 3.8%. Очакваме инфлацията да
запази приблизително същите нива и през 2020 г.
Изпълнението на държавния бюджет за 2019 г. се отличава с по-висок ръст на приходите
спрямо разходите. Към края на годината бюджетният дефицит на България достигна
0.59 млрд. евро или 0.96% от БВП. Причината за това е покупката на хеликоптерите F-16,
която не беше заложена в бюджета предварително. Ръстът на приходите в бюджета
спрямо 2018 г. е 11%, а на разходите – 14%.
В края на 2019 г. публичният дълг е 20.4% и е по-нисък отколкото през 2018 г. (22.3%), като
намаляването на публичния дълг е факт за трета поредна година.

ОБЗОР НА ПАЗАРА НА ЦИМЕНТ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2019 г.
Търсенето на цимент през 2019 г. надхвърли очакванията, като отбеляза ръст от 12%,
движен основно от инвестициите в жилищно строителство в по-големите градове
на страната. За трета поредна година България демонстрира значителен годишен
пазарен ръст, като кумулативният ръст на този пазар е 33% за периода 2017-2019 г. Макар
секторът на жилищното строителство да започна да проявява признаци на насищане,
в края на 2019 г. пазарът все още изглеждаше обещаващ, тъй като значителна част от
инфраструктурните проекти, финансирани от държавния бюджет и ЕС, се очакваше да
достигнат фазата на строителство.

Финансовите данни в тази
част на Доклада, Финансово
представяне, са в хиляди евро и
са отнасят до „Златна Панега
Цимент“ АД.
12

Пандемията COVID-19 драстично преобърна очакванията ни и увеличи несигурността
и възможностите за изправяне на строителния сектор пред криза. Какъв ще бъде
отговорът на икономиката и на строителния сектор предстои да се разбере, но ще
зависи категорично от реакцията на Европейския съюз и ефикасността на мерките за
възстановяване.
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АКЦЕНТИ В ПРЕДСТАВЯНЕТО:
АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
РЪСТ В ОБЕМА НА ПРОДАЖБИ
През 2019 г. ТИТАН България отбеляза ръст в обема на продажби в България и в чужбина с
около 8.5%.
РЪСТ В ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ
През 2019 г. ТИТАН България отбелязва
ръст от 5% в приходите от
продажби спрямо 2018 г. .

Приходи от продажби
в млн. евро
48.6
46.3
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РЪСТ В EBITDA
През 2019 г. ТИТАН България отчита
значителен ръст в печалбата в
сравнение с предходната година. В
резултат от увеличените продажби
и оптимизираните разходи през 2019
г., компанията е с печалба преди лихви,
данъци и амортизации (EBITDA) в
размер на 10 199 хил. евро, в сравнение
с 7 247 хил. евро през 2018 г. Ръстът на
EBITDA е 41% (2018 г. спрямо 2019 г.) .
Печалба преди лихви,
данъци и амортизации
(EBITDA) в млн. евро

10 199
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НЕТНИЯТ ДЪЛГ НАМАЛЯВА
В резултат на печалбата през
годината и оптимизирането на
оборотния капитал през 2019 г.,
нетният дълг на ТИТАН България
намалява до 807 хил. евро, в сравнение
с 6 886 хил. евро през 2018 г.

Нетен дълг в млн.евро

7 247
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СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА
В края на 2019 г. новини за COVID-19 („коронавирус“) се оповестяват за първи път. Към края
на годината Световната здравна организация отчита само ограничен брой случаи на
неизвестен вирус. През първите няколко месеца на 2020 г. вирусът се разпространява
в целия свят и негативните последствия от него започват да набират все по-голяма
скорост. Ръководството на ТИТАН България разглежда настоящата ситуация като
събитие, което не налага корекции в Годишния финансов отчет за 2019 г., тъй като
„събитието“ настъпва след края на финансовата и календарна година. Важно е да се
отбележи обаче, че въпреки това, ние разработихме план за управление на влиянието
на кризата и предприехме мерки за подсигуряване на бизнес дейността си, опазване на
здравето на нашите служители, подобряване безопасността на техните работните
места и запазване на финансовите ресурси. Финансовото положение на ТИТАН България е
стабилно; компанията разполага с достатъчно ликвидни ресурси, осигурени чрез банково
финансиране.
Реализирахме на практика и планове за непрекъснатост на бизнес дейността, и всичките
ни обекти за производство на цимент и свързаните с тях бизнес дейности продължават
да работят. Макар че тепърва ще видим какви са значимите последствия от COVID-19
върху нашата дейност и въпреки че обемите на продажбите ни през първите три месеца
на 2020 г. запазиха обичайните си нива, неизбежно е с разрастването на COVID-19 кризата
и ние да бъдем засегнати в краткосрочен план. Строителният сектор и строителните
материали в краткосрочен аспект са в по-малка степен изложени на риск от подобна криза
(според Moody's те са „нискорискови“ сектори), но въпреки това, очакванията ни са, че и ние
ще пострадаме от намалени обеми на продажбите, най-вече и по-сериозно през второто
тримесечие на годината.
В този смисъл, ръководството на ТИТАН България наблюдава от близо развитията и
работи в тясно сътрудничество с финансовия отдел на Групата ТИТАН, както и с други
важни функционални отдели на корпоративно ниво, за намиране на най-добрите стратегии
за намаляване на отрицателните последствия от COVID-19.
ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД

УПРАВЛЕНИЕ

ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ

СОЦИАЛНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ЕКОЛОГИЧНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

СОЦИАЛНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

48

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ
УСТОЙЧИВИ ОБЩНОСТИ
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СОЦИАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ
УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ
РЕСУРСИ
Ние вярваме, че хората имат ключово значение за нашия успех, затова се стараем
да изградим дългосрочни отношения с нашите директно наети служители, с
нашите подизпълнители и с местните общности. Грижата за тяхното развитие
е наш приоритет и ние предоставяме равни възможности за професионално и
личностно развитие. Убедени сме, че знанията, уменията, компетентността и
отдадеността в ТИТАН България са ключът към просперитета на компанията.
КАЧЕСТВЕНО
ОБРАЗОВАНИЕ

РАВЕНСТВО
МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

СИГУРНА РАБОТА
И ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ

НАМАЛЯВАНЕ НА
НЕРАВЕНСТВАТА

ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

ПРАВА НА ЧОВЕКА И ТРУДОВИ ПРАВА ПРИ
УПРАВЛЕНИЕТО И АНГАЖИРАНОСТТА НА ХОРАТА
Спазването на правата на човека е от първостепенна важност за ТИТАН България. Това
е посочено и в Етичния кодекс на Групата ТИТАН, и в свързаните с него Политики, като
Политика за правата на човека. Нашият ангажимент следва ангажимента, поет от
Групата ТИТАН, към принципите на Глобалния договор на ООН.
ТИТАН България строго спазва ангажимента на Групата ТИТАН в областта на
човешките права, както и Политиката на Групата ТИТАН за защита правата на
човека, Етичния кодекс на Групата ТИТАН и наскоро разработената Политика
на Групата ТИТАН за подаване на сигнали, които следват Насоките на ООН за
правата на човека и на бизнеса и които покриват въпроси като права и условия на
труд, предоставяне на равни възможности и недопускане на дискриминация, както и
разпоредби за съобщаване на потенциални нарушения.
В ТИТАН България следим различни показатели, свързани с човешките права, като
равенство на половете и участие в професионални сдружения и съюзи.
Съотносимите ключови показатели за ефективност (KPIs) са представени накратко в
тази част от Доклада и разгледани по-подробно в Приложение 03, Индекс за социално
представяне на ТИТАН България.
Политики: Групата ТИТАН е разработила редица политики, които покриват всички
стратегически области и значими теми, и които се отнасят до всички държави с
производствени бази на Групата. Една от най-важните за ТИТАН България политики на
Групата е тази за правата на човека, правото на труд и условията на труд: https://www.
titan-cement.com/about-us/corporate-governance/group-policies/.
Всички служители на ТИТАН България имат достъп до политиките на Групата, част
от които са на уебсайта на компанията, други – на интранет портала „Връзки“,
както и в отдел „Човешки ресурси“. В Системата на Групата ТИТАН за управление на
човешките ресурси (СГТУЧР) е въведена учебна програма, в която всички политики са
разработени под формата на онлайн обучение, до което имат достъп всички ключови
служители. За всеки нов служител запознаването с политиките на Групата ТИТАН е
част от въвеждащото обучение, а в Системата за управление на човешките ресурси
се добавя и в обучителния план на служителя. Всички нови служители получават копие
от политиките на Групата при подписването на договор за постъпване на работа и
от тях се изисква да потвърдят, че са се запознали с тези политики. През последните
няколко години за новите служители има въвеждащо в темата „Политики на Групата
ТИТАН“ обучение, в което основен фокус е Политиката за правата на човека и Етичният
кодекс на Групата ТИТАН. Всички служители на ТИТАН са задължени да се запознаят, да
потвърдят разбирането си и да се уверяват, че действията им са съобразени с тези
политики.
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Непреките ни служители (тези на нашите подизпълнители) също имат достъп до политиките
на ТИТАН, свързани с човешките права – чрез информационните табла в нашите помещения.
В договорите с подизпълнители си ние изрично изискваме да подписват трудови договори със
своите служители. През 2020 г. планираме информационна кампания, в рамките на която всички
служители на нашите подизпълнители ще бъдат обстойно обучени в Политиките на Групата
ТИТАН за защита на човешките права и свързаните с нея въпроси.
По-подробна информация за правата на човека е представена в глава „Управление“ на Доклада.
Информация за Детския Труд:
Ръководството на компанията има ангажимент към опазването на живота, свободата и
сигурността на служителите чрез осигуряване на здравословна и безопасна работна среда, без
насилие, тормоз или заплахи, в съответствие с всички приложими закони и разпоредби. Затова и
детският труд е неприемлив за нас; ние не наемаме на работа нито едно лице, ненавършило 18
години.
Робството и принудителният труд са забранени, докато многообразието е високо ценено, а
правото на служителите на балансиран семеен живот се зачита и подкрепя. Всеки един от нашите
служители има равни възможности за заетост и развитие. Както показва и Индексът за социално
представяне, в ТИТАН България има голям брой наети жени, нещо повече – висок процент от
жените са на ръководни позиции.
Информация за Многообразието сред служителите и Приобщаването на служителите към
компанията:
Групата ТИТАН се ангажира да предлага равни възможности и насърчава многообразието и
приобщаването на служителите от всяко ниво. Многообразието включва различни аспекти: пол,
възраст, националност, хора със специални потребности, с различен етнически произход, сексуална
ориентация, култура, образование и професионален опит. Групата ТИТАН изключително внимателно
следи цялостното прилагане на Политиката за правата на човека, за да гарантира постоянно
подобрение за всички в организацията. Включването на хора от различен пол на всички нива винаги
е било в нашия фокус. Друга важна за нас цел е създаването на работна среда, която максимално
да развива потенциала на всички служители. ТИТАН България измерва, следи и систематично
отчита чрез своя Доклад ключовите показатели за ефективност (Индекс на KPIs за социално
предствяне SP19L - SP21L, SP24L - SP27L), които са посветени на многообразието и приобщаването
на служителите и имат едни от най-високите нива сред другите държави на Групата ТИТАН.
Ние сме ангажирани да разграничаваме възнагражденията и придобивките според резултатите.
Във всички свои дейности защитаваме правата на всяко човешко същество (липса на
дискриминация по всякакви критерии) и стриктно следваме трудовото законодателство (Кодекс
на труда, Кодекс за социално осигуряване).
Свобода на сдружаване:
Свободата на членство в различни сдружения също се зачита от компанията като право на
служителя. В ТИТАН България периодично организираме съвместни срещи с представители на
синдикални организации, за да обсъждаме теми, свързани с персонала и условията на труд. На тези
срещи компанията споделя дейности и инициативи, планирани за служителите. В този Доклад
специално отчитаме процента от нашите служители, които членуват в синдикални организации
(KPI SP29L, Индекс за социално представяне).
Други дейности и програми в полза на нашите служители:
За да подсили допълнително значението на опазването на здравето като основно човешко
право, през 2019 г. ТИТАН България въведе нова здравна застраховка за всички свои служители и
им предложи възможността да застраховат и членове на семействата си при преференциални
условия. През отчетния период беше поставен на фокус и важният въпрос за профилактиката на
здравето. За първи път организирахме прегледи за социално значими заболявания в допълнение към
задължителните прегледи за нашите колеги.
Подаване на сигнал при съмнение за нередност:
През 2019 г. Групата ТИТАН завърши своята нова Политика за подаване на сигнали, за да даде
възможност на служителите да докладват директно всяко нарушение на Етичния кодекс, както
и Политика за правата на човека, в независима външна платформа, наречена Етикс Поинт
(EthicsPoint). В първите месеци на 2020 г. новата политика беше въведена в Групата ТИТАН и
комуникирана във всяка държава, в която Групата присъства. Всички служители на ТИТАН България
имат достъп до новата платформа.
Всички докладвани случаи се превеждат на английски език; известията за тях се изпращат
едновременно до регионалните и корпоративните надзорни комитети за разследване на
инциденти и по-нататъшни действия.
ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД

УПРАВЛЕНИЕ

ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ

СОЦИАЛНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ЕКОЛОГИЧНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИОРИТЕТИ И АКЦЕНТИ
МНЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ИМА ЗНАЧЕНИЕ ЗА
НАС

Проучване мнението на
служителите

■■Проведено от Групата ТИТАН сред служителите
във всички страни
■■92% от служителите са участвали в проучването
■■83% са отговорили на анкетата по електронен
път
■■Като силни страни са определени „Качество и
фокус върху клиента“, „Ясна посока и перспектива“,
„Ресурси“, „Обучение“
■■Планът за действие ще бъде въведен през 2020 г.
ИНТЕГРИРАН ПОДХОД КЪМ ПРОЦЕСИТЕ
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ХОРА

unITe

people
Система на Групата ТИТАН
за управление на човешките
ресурси (СГТУЧР)

■■Дигитализирани процеси за управление на хора в
Групата ТИТАН
■■По-достъпна информация за служителите и подобра видимост върху процесите, свързани с
управление на хора, за мениджърите
■■Повишена ефективност и ефикасност
■■Достъп до над 7 500 онлайн курса в модул
„Обучение“.
НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ
ЗА ПОСТОЯННО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

Постоянно
усъвършенстване/
Обучение и развитие

■■Приблизително 60 000 евро са инвестирани в
обучение
■■Средно 48 човекочаса обучение на служител
■■Средно 217 евро инвестиция в обучение на
служител.
НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ КЪМ МЛАДЕЖКИТЕ
ИНИЦИАТИВИ

Младежки инициативи

■■Стажантска програма от един до три месеца
■■Предварително разработени и персонализирани
програми
■■Постоянна подкрепа от посветен ментор.
ГРИЖА ЗА ЗДРАВЕТО

Грижа за здравето на
служителите
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■■Всички служители имат здравни осигуровки
с възможност да включат в тях и членове на
семейството си
■■Достъп до над 300 здравни заведения
■■Нова инициатива за превенция на социално значими
заболявания – 46% от служителите са изследвани.

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, АНГАЖИМЕНТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
ТИТАН България осигурява постоянна, дългосрочна и стабилна заетост в съответствие с
местното законодателство, законодателството на ЕС и политиките на Глобалния договор на ООН.
Към края на 2019 г. 275 души са пряко наети от ТИТАН България.
Пряко наети
служители в
ТИТАН България
2015 г. – 2019 г.

290

287

282
275

273
2015

2016

2017

2018

2019

Нашият ангажимент е да осигурим дългосрочна заетост на своите служители и да създадем
условия за тяхното задържане, тъй като инвестираме време и ресурси в тях и тяхната
експертиза отговаря на бизнес потребностите на ТИТАН.
За много от нашите служители ТИТАН България е първи и единствен работодател.
Тази тенденция се запазва във времето, което се доказва от трудовия стаж, натрупан
в компанията. До края на 2019 г. общо 58.55% от служителите имат над 10 години
професионален опит във фирмата, 31% – между 10 и 20 години стаж при нас, 28% – над 20
години стаж, а 10% – над 30 години.
Години трудов стаж в
ТИТАН България, 2019 г.

27

над 30 г.

84

до 5 години

49

от 20
до 30 г.

30
85

от 10
до 30 г.

от 5
до 10 г.

Текучеството във фирмата, в което се включват и излизащите в пенсия служители, е 10.55%,
като средното текучество за България през 2019 г. е 18% по данни на Българската търговскопромишлена палата.
Наемането на служители от региона на Златна Панега става все по-голямо
предизвикателство с всяка година поради обезлюдяването на региона и нарастващия дял на
хора без необходимата квалификация.
Въпреки това, ние успяхме да подпомогнем и да развием допълнително експертизата на
служителите си от различните отдели и екипи чрез наемането на професионалисти със
съответната компетентност. С тяхна помощ ние успяхме да:
■■ Укрепим инженерния екип;
■■ Подобрим административния капацитет на компанията;
■■ Покрием нуждите от персонал за новоразкритите или свободни позиции, свързани с
производствения процес.
Ние се ангажираме да предоставяме равни възможности за приобщаване на различни групи
хора в ежедневните и стратегически дейности. Важни за нас са експертизата, мотивацията
и приносът на нашите колеги. Ние наемаме, развиваме и задържаме хора на различна възраст,
независимо от техния пол или социални и демографски характеристики.
В ТИТАН България се гордеем, че 25.82% от служителите ни са жени (въпреки факта,
че работим в тежката индустрия). Дамите, част от нашия екип, участват във всяка
функционална област на компанията, а присъствието им е най-значимо при инженерните
позиции (35% или 25 жени).
ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД

УПРАВЛЕНИЕ

ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ

СОЦИАЛНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ЕКОЛОГИЧНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Разпределение на
служителите в
ТИТАН България
по пол, 2019 г.

Жени
Златна Панега Цимент

29.33%

70.67%

15.69%

84.31%

ГАЕА Зелена
13.33%
алтернативна енергия

86.67%

Дирекция „Бетонови
операции“

0.00%

Дубъл Ве Ко
Разпределение на жените
по различни отдели в
ТИТАН България, 2019 г.
ИТ и верига на
доставките

13%
25%
35%

Инженеринг
и бизнес
развитие

Разпределение на
служителите на
ръководни позиции
в ТИТАН България по
пол, 2019

69%
Мъже

Мъже

31%
Жени

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ...?
ТИТАН България има найвисокият дял на жени сред
служителите в Групата
ТИТАН за пета поредна
година. Нещо повече, ТИТАН
България е сред компаниите
в Групата с най-голям дял на
жени в управлението.

100.00%

Мениджмът

13% Финанси и счетоводство
8%
6%

Администрация
Човешки ресурси

Интересно наблюдение е, че 31.03% от ръководния екип на компанията е представен
от жени – факт, който потвърждава, че ТИТАН България е не само компания с традиции
и ценности, но и модерна компания, която зачита многообразието и приобщаването.

ТИТАН БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ЖЕНИТЕ НА
РЪКОВОДНИ ПОЗИЦИИ:
Харесвам компанията, първо, защото ни дава сигурност – тук няма производствени
инциденти и фатални случаи. На второ място, компанията се грижи за природата:
организират се много екологични кампании; всяка година например почистваме и
засаждаме различни дървета на територията на завода. Трето, компанията се
грижи не само за служителите си, но и за техните семейства: осигурява стипендии,
ваучери за деца, хранителни продукти за празниците. Постъпих в ТИТАН България
преди 22 години. Производството на цимент е тежка индустрия като жена се
чувствам винаги напълно интегрирана в екипа, където перспективите пред жените
и мъжете са еднакво важни.
И.С., Началник отдел “Опаковка, експедиция и циментови мелници” в ТИТАН България
ТИТАН България е голяма компания, която предлага много възможности за
професионално и личностно израстване, както на хора с опит, така и на младежи,
които току-що започват кариерата си, но имат големи амбиции. Компанията
осигурява здравословни и безопасни условия на труд. Тук се чувствам значима –
колегите ми ценят моите умения на мениджър и уважават моето мнение и
компетентност по професионални теми. Това ми дава увереност, че идеите ми
се уважават, а решенията, които взимам, са правилните. Вярвам, че съм добър
посланик на жените в нашата компания.
С.А., Началник цех „Химическата лаборатория“ в ТИТАН България
Освен изграждането на добри взаимоотношения със своите служители, ТИТАН България
също подкрепя и региона чрез осигуряване на непряка трудова заетост (служителите на
наши подизпълнители).
Ние отделяме специално внимание на местните общности чрез участие и подкрепа
на проекти в различни сфери като екология и образование. Целта ни е да допринесем за
тяхното развитие и да утвърдим компанията като предпочитан работодател в региона.
В края на 2019, 89.82% от нашите служители са от местната общност.
Този ангажимент на ТИТАН България е много важен, тъй като регионът, където е
циментовият завод, се характеризира с високо ниво на безработица и бедност. По данни
на Агенцията по заетостта в Ябланица, официалната безработица в региона е 25.65% в
края на декември 2019 г. (за сравнение, през декември 2018 г., тя е била 23.33%).
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ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

Знаете ли, че...?
■■За трета поредна година

В ТИТАН България знаем, че като инвестираме в обучение, инвестираме в бъдеще. Затова делът на наетите от
обучението и развитието на нашите служители е наш стратегически приоритет.
местната общност
Знанията и уменията (ноу-хау) са наша корпоративна ценност, а показването на
служители в ТИТАН България
професионализъм във всяка дейност, непрестанното учене и усъвършенстване – наши
се увеличава
■■През 2019 г. България е една от
основни компетентности.
3-те страни от Групата ТИТАН
с най-голям брой служители
от местните общности.

Вярваме, че развитието и подобряването на експертизата на нашите колеги води до
стабилни и устойчиви бизнес резултати.
■■ 273 служители участваха в обучения
■■ 13 252 човекочаса инвестирани в обучения
■■ Средно по 51 човекочаса обучения за мъжете
■■ Средно 43 човекочаса обучения за жените
■■ Средно по 217 евро инвестиция в обучение на служител.
■■ 161 служители на доставчици на пълен работен ден – средно за 2019 г.
■■ 3 100 човекочаса на месец за доставчици – по краткосрочни проекти и
спомагателни дейности
■■ Услуги, предоставяни от доставчици:
▶▶ Услуги, свързани със служителите:
▷▷ Столова
▷▷ Превоз на служители
▷▷ Медицинско обслужване
▶▶ Услуги, свързани с поддръжката
▷▷ Ремонт на оборудването
▶▶ Услуги, свързани с производството
▷▷ Минно дело
▷▷ Съхранение на природните суровини.
Общ брой човекочасове обучения
за пряко наети служители на
ТИТАН България през 2019 г.

Знаете ли, че...?
Общо 59 362 евро са
инвестирани в обучения и
развитие през 2019.

Общо часове обучения по
Здраве и безопасност в
ТИТАН България през 2019 г.

11 192

1 904

Златна Панега
Цимент

Общ брой човекочасове
обучения за служителите
на доставчиците, 2019 г.

1 904

Здраве и
безопасност

Непряко наети
служители

5 584
1 409
9

642

Пряко наети
служители

Дирекция
„Бетонови
операции“;

12

Дубъл Ве Ко ГАЕА Зелена
алтернативна енергия

Съответствие

Основният фокус на обученията е отново в областта Здраве и безопасност. Това
е пряко свързано с отговорността на компанията да осигури безопасно място
за работа, както за директно наетите служители, така и за подизпълнителите
си. Обученията в тази категория представляват 42% от всички обучения за
служителите (5 584 човекочаса).
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Опазване на
околната
среда

Нашата компания продължава да се ангажира с обучението и на служителите на
подизпълнители. Общата годишна инвестиция в обучения е 2 001 човекочаса обучение
за служителите на подизпълнители ни, като фокусът е основно в областта Здраве и
безопасност (1 904 човекочаса) и Защита на околната среда (85 човекочаса).
Повече информация е предоставена в Индекса на социално представяне за ТИТАН
България (Приложение 03, по-конкретно SP KPIs 13L-38L).
Техническите обучения са категория, която е ключова за нашия бизнес поради своята
специфика. Тя представлява 24.69% от всички обучения през годината. Подкрепихме
наши колеги в бакалавърските им програми (специалност Електротехника и
машиностроене) в Технически колеж – Ловеч и магистърските им програми (специалност
Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността) в Технически
университет – Варна.
ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД

УПРАВЛЕНИЕ

ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ

СОЦИАЛНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ЕКОЛОГИЧНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Общо часове
обучения по
категории,
2019 г.

5 584
Здраве и
безопасност

710 Мениджърски обучения
676 Езикови обучения
274 Съответствие
1 041

Дигитални
обучения

770 Функционална компетентност
11 КСО и Устойчивост
3 272
Технически
обучения

345 Обща компетентност
496

51 Въвеждащи обучения
22 Други

Опазване на околната среда
Важна част от техническите обучения също беше специализираният тренинг на тема
„Използване на алтернативни горива и природни ресурси в европейската циментова
индустрия“, който се проведе в Будапеща, Унгария, и в който участваха трима ключови
мениджъри от производствената дейност в ТИТАН България.
■■ Организиран от Европейската академия за изследване на цимента
■■ С основен фокус алтернативните горива в циментовата индустрия
Вярваме в ученето през целия живот, в непрекъснатото повишаване и подобряване на
квалификацията. Ето защо през 2019 г. нашите усилия бяха насочени към дигитализиране
на програмите ни за обучение и разширяване на възможностите за онлайн курсове. Така
разширихме възможностите за обучение и традиционните методи, използвани преди. В
тази връзка, предоставихме достъп на ключовите си служители си до над 7 500 онлайн
курса в LinkedIn Learning, където преподават най-добрите експерти в областта си и
могат да се почерпят ценни знания и опит. Сред нашите цели за обучение и развитие са да
насърчим онлайн обучението на нашите служители през 2020 г. и да увеличим часовете на
онлайн обучения.
В категорията „Дигитални обучения“ организирахме поредица обучения по MS Excel за
подобряване компетентността на 2 групи потребители на програмата – начинаещи и
напреднали.
■■ 46 служители
■■ 3 сесии
■■ 888 човекочаса инвестиция
■■ Надграждане на дигиталната компетентност
Също така, продължихме да развиваме лидерския потенциал на мениджърите и ключовите
служители на ТИТАН България. Целта на различните модули на Лидерската програма беше
да се подкрепи мениджърския екип в овладяването на различни техники за ефективна
комуникация, изграждане на взаимоотношения в дух на сътрудничество, както и споделяне
целите на екипа.
■■ Лидерска програма – 2ра вълна след първата (2018)
■■ Участници – 18 мениджъри и 15 ключови служители
■■ 559 човекочаса
■■ Индивидуални коучинг сесии за всеки участник
Друг важен компонент от програмата за лидерство беше да се помогне на мениджърите да
обогатят своите знания и надградят уменията в менторството. По този начин улеснихме
интеграцията на нови членове в екипа.
Част от нашата визия за лидерство е да разглеждаме сътрудничеството като фактор
за успех. Затова организирахме и семинар за Ефективна комуникация, която обхвана теми
като работа в екип, подкрепа и сътрудничество.
■■ Дирекция „Финанси и администрация“
■■ 26 участници
■■ 31 човекочаса.
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СТАЖАНТСКИ ПРОГРАМИ
Ние знаем колко важен е стажът като начало на професионалната кариера. Затова поддържаме
постоянна комуникация с различни образователни институции и допринасяме за изграждането
на връзката между бизнеса и образованието. Ежегодните стажове, които организираме, са част
от нашия ангажимент към младежките инициативи. Те са и резултат от нашите усилия да
подпомогнем младите хора в изграждането на професионални умения и успешното им навлизане
на пазара на труда. Това добавя стойност и към бизнеса, тъй като предоставя възможност да се
наемат хора, които са квалифицирани и които в бъдеще могат да се адаптират към истински
професионални предизвикателства.
Нашата стажантска програма цели да подготви младите хора, които са в трети или четвърти
курс в университета и изучават специалности като силикатни технологии, електротехника,
машиностроене и технологии, строителство, финанси и др. За да стимулираме интерес към
стажантската ни програма, предлагаме трудов договор на стажантите и по-продължителен стаж
при нас. Опитът, който стажантите придобиват в голяма индустриална компания като ТИТАН
България, е предимство в бъдещите им кариерни начинания. Освен това, ако има свободни позиции,
на чийто профил да отговарят, те са предпочитани кандидати за наемане на работа при нас.
Разпределение на
стажантите в
Разпределение на стажантите в ТИТАН България по отдели, 2019 г.
ТИТАН България по
Стажантски позиции във всички основни отдели
отдели, 2019 г.
■■ Въвеждащо обучение и специфични проекти за младите хора, в които да участват
38%
■■ Сигурен наставник за подкрепа на напредъка и споделяне на знания и умения
Финанси и
■■ Осем стажанти от водещи университети:
администрация
▶▶ Технически университет в София
▶▶ Химикотехноголичен и металургичен университет (ХТМУ)
13%
▶▶ Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”
IT отдел
▶▶ Икономически университет “Димитър А. Ценов”
12%
▶▶ Висше военновъздушно училище “Георги Бенковски”
▶▶ Софийски университет “Св. Климент Охридски”
25%
▶▶ Американски университет в България ( Благоевград)
■■ Двама стажанти са наети на стартови позиции.
12%
Отдел

ТИТАН БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ОЧИТЕ НА СТАЖАНТИТЕ:

„Производство
и качество“

Компанията е сред малкото, които дават шанс за кариера на младите хора в тази
част на страната. За разлика от столицата или Черноморието, тук възможностите за
професионално развитие на младите са много малки. По време на стажа много ми харесаха
истинските задачи, свързани с етапите и организацията на производство на цимент,
реализацията на крайния продукт. Хората са отдадени на работата си и винаги са до
стажантите. Ако стажантът погледне назад във времето, ще бъде горд - заради знанията,
емоциите и прекараното време тук. Въпреки че бъдещето може да ме изправи пред различни
предизвикателства, смятам да остана в ТИТАН България и да дам всичко на компанията. Бих
искал да продължа да се развивам в тази среда, заобиколен от приятни колеги.
К.М., на 27 години, бивш стажант, в момента специалист по планиране и контрол в отдел
„Планиране и отчетност“ в ТИТАН България

Отдел
„Поддръжка“
Отдел
„Здраве и
безопасност“

Имам бакалавърска степен по счетоводство и контрол и сега уча за магистър.
Кандидатствах в два отдела в ТИТАН България като стажант: счетоводство, и транспорт
и логистика. Работил съм и в двата. Научих много за обработката на счетоводни
документи, комуникацията с фирмите за външен транспорт, GPS проследяването на
камиони, издаването на разрешителни за работа и др. Най-интересното, което научих, е как
се произвежда цимент - от суровината до крайния продукт. Много ми хареса разходката из
циментовия завод и различните му съоръжения; ролята на всеки човек в производството на
цимент. Моят ментор в ТИТАН България и колегите ми направиха прехода от университета
към работата доста лесен. ТИТАН Българя е отлично място за първи стъпки в кариерата.
Н. Г., на 24 години, живее в град Червен бряг. Стажант в транспортна логистика на ТИТАН
България през 2019 г.
Кандидатствах за стаж за позицията Техник по автоматизация в отдел „Автоматизация”
на ТИТАН България. Първоначално това беше едномесечен стаж; впоследствие беше удължен
до пет месеца. Бях назначен да работя по конкретен практически проект. Все още работя
върху него и ми харесва много! Бил съм на стаж и в други компании, но ТИТАН България
предлага най-добрите възможности за стаж. Всички стажанти бяха интелигентни хора с
ясни цели. ТИТАН дава шанс да разбереш кой си, какво искаш да правиш и къде е силата ти –
дава ти възможност да откриеш себе си. Циментовият завод в село Златна Панега е добър
старт на кариерата за всеки, решил да се развива в технически и икономически аспект,
както и в много други области.
С.С., на 22 години, студент и стажант в ТИТАН България, живее в град Плевен.
ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД

УПРАВЛЕНИЕ

ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ

СОЦИАЛНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ЕКОЛОГИЧНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

СОЦИАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
ДОБРО
ЗДРАВЕ

ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

КАЧЕСТВЕНО
ОБРАЗОВАНИЕ

Здравето и безопасността са важни въпроси, които засягат
ежедневието на нашите служители, подизпълнители и доставчици,
техните семейства, както и общностите, в които живеем и работим.
ТИТАН България се ангажира да поддържа най-добрата работна среда,
която благоприятства развитието на служителите, повишаване на
ефективността и производителността, и осигуряване на физическо
и психическо благосъстояние. Насърчаваме и подизпълнителите ни да
прилагат политики в тази насока.

НАШАТА ВИЗИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ
УСЛОВИЯ НА ТРУД
Ние спазваме стриктно визията и политиките на Групата ТИТАН, които
предвиждат здравословни и безопасни условия на труд, осведоменост на
служителите, подизпълнителите и партньорите, изграждане на култура за
предотвратяване на инциденти и подкрепа на здравето. Съгласно политиките
на Групата ТИТАН, ние сме ангажирани със следното:
■■ Непрекъснато да подобряваме здравословните и безопасни условия
на работа – на нашия персонал, подизпълнители и посетители, като
идентифицираме опасностите и намаляваме рисковете на работното
място;
■■ Насърчаваме доверието и сътрудничеството при решаване на въпроси,
свързани със здравето и безопасността, и подкрепяме безопасното
поведение във всички свои дейности;
■■ Консултираме се с нашите служители, подизпълнители и други
заинтересовани страни, като ги поощряваме да участват в
подобряването на здравето и безопасността при работа;
■■ Управляваме здравословните и безопасни условия на труд чрез единна
Система за управление на здравето и безопасността (СУЗБ), в която са
заложени цели и желани резултати и която способства непрекъснатото
усъвършенстване;
■■ Спазваме местното законодателство, нормативни и други изисквания,
свързани със здравословните и безопасни условия на труд;
■■ Осигуряваме непрекъснато подобрение на нашата СУЗБ;
■■ Спазваме прилагането на основните правила, процедури и инструкции за
безопасност;
■■ Определяме ясни отговорности и отчетност за изпълнението на всички
изисквания на процедурите ни.
Разчитаме на служителите, подизпълнителите и другите заинтересовани
страни за подкрепа на компанията ни при прилагането на визията ни за
здравословни и безопасни условия на труд. Очакваме от тях да следват
правилата за безопасност и да работят по начин, който да подкрепя високите
стандарти в тази област, разработени и прилагани от Групата ТИТАН.
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АКЦЕНТИТЕ
ПРЕЗ 2019 г.
Нито една фатална или сериозна
злополука в завода на ТИТАН
България;

Нито една трудова злополука за
бетоновите операции на ТИТАН
България и за ГАЕА;

100% изпълнение на плановете
за действие от одитите по
безопасност;

Ресертифициране по стандарт
BS OHSAS 18001:2007;

Приключване на програмата за
подобряване безопасността на
остарелите, но структурно
важни съоръжения, чрез тяхната
реконструкция (инвестиция от
близо два милиона евро);

ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД

УПРАВЛЕНИЕ

95% от постоянно наетите
служители на подизпълнителите
ни участваха в обученията по
здраве и безопасност на ТИТАН
България;

През 2019 г. организирахме
специално разработено за
нашите служители обучение
по пътна безопасност за
повишаване осведомеността
им в тази област. За да сведем
до минимум вероятността от
пътни инциденти, организирахме
и обучение за транспортните
компании, ангажирани с превоз на
наш цимент за превоз на цимент,
на тема „Защитно шофиране“.

ТИТАН България продължава
да се възприема като модел
за подражание в областта на
здравето и безопасността
от заинтересованите страни
(държавни институции, компании
от различни индустрии,
доставчици, партньори и др.),
както и от нашите служители.

ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ

СОЦИАЛНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ЕКОЛОГИЧНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ КЪМ БЕЗОПАСНОСТТА
Целите за 2019 г. на Златна Панега Цимент по отношение на безопасността

ЦЕЛ

РЕЗУЛТАТ

Нито една фатална или сериозна злополука

Постигнато

100% изпълнение на плановете за действие след
одитите по безопасност

Изпълнихме всички мерки със срок до края на 2019 г.
Взехме под внимание всички констатации и
разработихме планове за действие.

Преразглеждане на „пътната карта“ на завода
и въвеждане на препоръки за подобрението ѝ
до края на годината

Независим експерт разработи нова „пътна карта“ на
завода, която въведохме

Разработване и въвеждане на електронна
нарядна система (Permit-to-Work)14

Ще бъде въведена в целия си обхват през 2020 г. поради
организационни промени и необходимост преди това
самата нарядна процедура да се осъвремени

Поддържане на водещите показатели* в
„зелената зона“ 15

Цялостният сумарен резултат през годината е в
„зелена зона“. Отклоненията в отделни параметри са
заложени в целите за Здраве и безопасност през 2020 г.

Да се проучат и отчетат всички инциденти
и да се предприемат коригиращи действия
спрямо всички констатации

Постигнато

95% участие на персонала на постоянните
ни подизпълнители в обучения по Здраве и
безопасност

Всички постоянно наети служители на
подизпълнителите ни участват в ежемесечните ни
срещи по Здраве и безопасност

Целите за 2019 г. на Златна Панега Цимент – бетонови операции, по отношение на
безопасността

ЦЕЛ

РЕЗУЛТАТ

Нито една трудова злополука (Zero lost time injury)

16

Постигнато

Целите за 2019 г. на „ГАЕА“ по отношение на безопасността

ЦЕЛ

РЕЗУЛТАТ

Нито една трудова злополука (Zero lost time injury)

Постигнато

Проверка на противопожарната система и
повишаване на знанията по пожарна безопасност

Направено

Повишаване познанията на операторите

Постигнато

Редовна проверка на съоръженията и
осъвременяване на документацията на
лабораторията

Направено

Ресертификация по стандарт BS OHSAS 18001:2007

Постигната

16

За да гарантираме нашата ангажираност към безопасността на работното място,
прилагаме ефективни програми, които покриват различни теми и засягат всички
аспекти на условията на труд.
През 2019 г. Златна Панега Циментов завод, Златна Панега - бетонови операции и
„ГАЕА“ се ресертифицираха по стандарта BS OHSAS 18001:2007.
Ние управляваме систематично всички дейности по безопасност. Всяка година
разработваме програми за въвеждане на конкретни мерки и планове за подобряване
условията на труд, които се основават на нашите цели по безопасност. Всяка година
оценяваме рисковете, свързани с работните места, длъжности, дейности и съоръжения.
Систематично оценяваме работната среда и ефикасността на процедурите за нашия
персонал и приложените практики.
14

Процедурата „Нарядна система“ (Permit to Work) гарантира, че упълномощени, квалифицирани и добре
обучени лица са предвидили рисковете и че тези рискове са намалени чрез използавне на подходящите
изисквания за безопасност, механизми и мерки за контрол
15
Зелена зона – отговаря на очакванията; Жълта зона – нуждае се от подобрения; Червена зона – нуждае се
от сериозни подобрения
16
Трудова злополука (Lost Time Injury) – всяко нараняване на работното място, поради което един служител
отсъства от работа за един или повече дни, с изключение на деня на нараняването, което е определено в
„Ръководство за измерване и отчитане на здравето и безопасността“ на Иницативата за устойчивост на
циментовата индустрия
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Преди извършването на определена дейност, изготвяме оценка на опасностите и риска
в работните условия, и анализ на безопасността. През 2019 г. издадохме 4 701 наряда. В
тях уточнихме рисковете и мерките за всяка дейност.
Освен това, издадохме и 1 959 LOTOTO17 наряда, за да обезопасим конкретни съоръжения
и овладеем източниците на енергия, свързани с тях. През 2019 г. изпълнихме безопасно
общо 6 660 рискови дейности.
За сравнение, през 2018 г. бяха издадени 6 697 наряда, от които 2 238 бяха LOTOTO
Приоритет през следващата година ще бъде да преразгледаме процедурата LOTOTO
и да намалим административната й тежест, като предоставим възможности за
нейната дигитализация и преразпределение на задълженията на персонала за по-голяма
осведоменост и поемане на отговорност.
За да измерваме ефективността на системата ни за безопасност, всяка година
разглеждаме и залагаме конкретни ключови показатели (KPIs). Те могат да се променят
в годините, тъй като се определят на базата на приоритетите на компанията в
областта на безопасността за следващата година.
Най-важните ни показатели за ефективност през 2018 и 2019 г. бяха:
■■ Брой обиколки за проверка на безопасността на завода на ТИТАН България от
Директора на завода;
■■ Брой документирани одити за безопасност;
■■ Процент на комуникираните към служителите инциденти, възникнали не само в
Групата ТИТАН, но и в други компании от циментовата индустрия;
■■ Брой докладвани констатации, свързани с безопасността;
■■ Учебни часове на наш служител на месец;
■■ Учебни часове на служител на наш подизпълнител на месец;
■■ Процент на „затворените“ констатации (както стари, така и нови) в общия брой
докладвани констатации за месеца.

Знаете ли, че...?

Според Световната
организация по труда
всяка година 250 милиона
инцидента стават причина
за отсъствие от работа,
което е равностойно на
685 000 инцидента всеки
ден, 475 всяка минута,
8 всяка секунда

През 2019 г. цялостният резултат е 4 пункта по-добър отколкото през 2018 г.
Гордеем се, че за 96.55% от докладваните констатации по време на одитите за
безопасни условия на труд, предприехме мерки и ги коригирахме до края на 2019 г.
Забележителният ръст от 62.87% до 96.55% се дължи главно на усилията на екипа
на завода да „затвори“ не само констатациите от текущата година, но и тези от
предишната.
През 2020 г. един от нашите приоритети ще бъде да осъвременим системата си за
управление на безопасността, така че да отговаря на изискванията на новия стандарт
ISO 45001:2018.
Трудови злополуки:
През 2019 г. не е регистрирана нито една трудова злополука на наши служители по
време на изпълнение на производствена или ремонтна дейност.
2019 г.

Часове без
Максимален брой
трудови
дни без трудови
злополуки / наши злополуки / наши
служители
служители

Часове без трудови
злополуки /
служители на наши
изпълнители

Дни без трудови
злополуки /
служители на наши
изпълнители

Общо за ТИТАН България 244 931

165

278 344

259

Златна Панега,
циментов завод

185 909

165

269 134

259

Златна Панега,
бетонови операции

92 489

365

7 103

365

ГАЕА

23 712

365

5 454

365

Дубъл Ве Ко

1 776

365

n.a.

n.a.

LOTOTO е система, която осигурява идентифициране на всички възможни източници на енергия за всяко съоръжение или технологична зона. По време на работа, всички идентифицирани източници на захранване се изключват,
маркират и заключват от дежурния ръководител и от служителите на конкретната работна станция
17

ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД

УПРАВЛЕНИЕ

ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ

СОЦИАЛНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ЕКОЛОГИЧНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

През 2019 г. Златна Панега - бетонови операции и „ГАЕА“ постигат 365 дни без трудови
злополуки със собствен персонал или персонал на подизпълнители. „Дубъл Ве Ко“
постигна 365 дни без трудови злополуки със собствените си служители. Три трудови
злополуки със служители на циментовия завод на „ТИТАН България“ са регистрирани
през 2019 г. , но нито една от тях не е довела до трайна загуба на трудоспособност
или трудоустрояване – служителите се завръщат на работа до края на годината. Два
от тези инциденти са извън територията на завода и един – на територията, при
придвижване, вследствие на подхлъзване на служител по време на ходене.
Наблюдения, докладвани от нашите служители във връзка с безопасността
През 2019 г. нашите служители са докладвали общо 110 наблюдения, свързани с подобряване
на безопасните условия на труд. Предприехме мерки за разрешаването на тези случаи
и подобряване условията на работа. Четиридесет и шест от докладваните случаи са
класифицирани като инциденти без последствия (near misses). От тези 46 инцидента
без последствия, 43 са свързани с нашите служители, а 3 – с външни изпълнители.
Останалите 64 докладвани случая са свързани с възможни опасности.
През 2020 г. ще въведем системата за класификация на събития, наблюдения и
инциденти по безопасност на две групи – „Със потенциал за сериозно нараняване или
фатален случай“ и „Без потенциал за сериозно нараняване или фатален случай“.

ВЪТРЕШЕН МОНИТОРИНГ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Двеста петдесет и девет одита по безопасност са проведени в ТИТАН България през
2019 г. Техните цели са: да дадат увереност, че политиките, процедурите и практиките
по безопасност се следват и прилагат от служителите, външните подизпълнители и
посетителите; да се установи състоянието на работните места и оборудването; да
се покаже, че безопасността е необходимо условие да се изпълни всяка една задача.
Златна Панега – циментов завод
Общ брой одити през 2019 г.: 142. Одитите се провеждат на отделни зони от
различни екипи, като всеки месец всяка зона се одитира от отделен екип. 96.55 % от
докладваните събития по време на тези одити са отстранени в рамките на същата
година.
Лично директорът на циментовия завод на ТИТАН България провежда поне два пъти
в месеца обиколка на цялата територия. Мениджърите от звена „Производство“ и
„Поддръжка“ участват в одитните екипи и поне веднъж в месеца провеждат по график
одити на определени зони. Ръководителите на Златна Панега - бетонови операции и на
„ГАЕА“ също лично провеждат одити по безопасност: 2.33 средно обиколки по безопасност
на месец; 12 документирани одита за 2019 г. – за „ГАЕА“; „Златна Панега – бетонови
операции: 6.42 средно обиколки по безопасност на месец; 105 документирани одита за 2019 г.
Ежемесечно се провеждат срещи на Комитета по безопасност, за да се обсъдят
актуалните теми и въпроси, да се прегледат ключовите показатели по безопасност и
техния статус, да се предложат и одобрят мерки за коригиране в случай на отклонение
от планираното представяне, и да се отличат постиженията на екипи или отделни
служители в сферата на безопасността. През 2019 г. Комитетът по одит отличи и
награди четирима служители на ТИТАН България.

ВЪНШЕН МОНИТОРИНГ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Всяка година се провеждат два одита по безопасност от Групата ТИТАН, за да се
установи степента на ефективност и ефикасност на Системата за управление на
здравето и безопасността (СУЗБ). Единият от тях, 360-градусовият одит, беше
ръководен лично от Директора по безопасност на цялата Група ТИТАН, а другият – от
Регионалния директор по безопасност на Групата ТИТАН. Проведените през 2019 г.
одити по безопасност са с положителна оценка. За всяка констатация от тези одити
направихме обстойно проучване, въз основа на което изготвихме план за действие за
предотвратяване на повторно отклонение.
През 2019 г. СУЗБ, съгласно стандарта OHSAS 18001:2007, беше оценена от „ТЮФ Рейнланд“.
Това беше първият интегриран одит на СУЗБ в съответствие със стандартите ISO
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9001:2015 ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007. Докладът не съдържаше никакви критични
констатации. Сертифицирането на всички компании беше потвърдено – още едно
доказателство за ефективността на СУЗБ и признание за усилията на нашите
служители.
Допълнителна информация е предоставена в Индекса за социално представяне на
ТИТАН България (Приложение 3, по-конкретно SP KPIs 01L-12L).

БЕЗОПАСНА РАБОТНА СРЕДА
През 2019 г. изпълнихме следните проекти, свързани с безопасността на работното
място:
■■ Започнахме да използваме системата CARDOX18 в пещите, за да намалим риска от
сериозни изгаряния при почистване на технологичните линии от натрупвания и
наслагвания и да защитим операторите на топлообменните кули от директен
контакт с горещ материал.
■■ През 2018 г. започнахме програма за възстановяване и подобряване на
конструктивните параметри на съоръженията, за да намалим опасностите и
рисковете при тяхната експлоатация. През 2019 г. разширихме обхвата на тази
програма: значително подобрихме условията на труд и намалихме рисковете от
изгаряния и пропадане на съоръжения чрез пълна подмяна на комина на четвърта
линия; пълна подмяна на газохода на четвърта пещ; започнахме подмяна на метални
стълби и парапети, както и фундаменти и площадки за безопасен достъп до
съоръженията в производствените зони.
■■ В една от зоните с висока концентрация на прах пуснахме в експлоатация нова
система за контрол и подтискане на праха с цел подобряване на условията на труд;
■■ Изградихме нов асансьор-силоз за суровини, за да улесним достъпа на служителите
и намалим физическото им натоварване. Изградихме и ново аварийно стълбище за
безопасна евакуация при извънредни ситуации.
■■ С цел подобряване управлението на риска, проведохме проучване на опасността от
пожари и експлозии на оборудването в Лабораторията за качество по изискванията на
директивата ATEX19.
■■ Рискът от пътнотранспортни произшествия изисква постоянно овладяване. С тази
цел въведохме нова организация на движението и подновихме пътната маркировка.
Направихме нова „пътна карта“ в циментовия завод. Този проект беше разработен
и изпълнен с помощта на авторитетен експерт от Българската агенция за
управление на транспорта. Независим външен експерт провери и техническата
изправност на всички МПС на компанията.
■■ През 2019 г. ТИТАН България постави и специални предпазни табла на цялата
производствена площадка, за да помогне на подизпълнители и посетителите
да се ориентират по-лесно в извънредни ситуации. На тях бяха посочени хората,
които отговарят за определен район, техните телефони, точките на евакуация,
телефоните на началниците на смени, както и действията, които трябва да се
предприемат.
■■ За да повишим осведомеността по безопасност на подизпълнителите, доставчиците
и посетителите, въведохме нова практика: всеки посетител преминава специален
инструктаж и получава листовка с най-важните правила за безопасност при
работа и посещения на производствените зони. Разработихме допълнителни
брошури за шофьорите и за доставчици.
■■ За да гарантираме безопасността на нашите служители и на всички посетители,
проведохме инспекция на всички циментовози, използвани за превоз на наши
продукти, инспектирахме и камионите на изпълнителите ни;
■■ Монтирахме телфери в суровинни мелници и пещи, за да намалим физическото
натоварване на персонала вследствие на ръчната работа с тежести.
■■ Дирекция „Бетонови операции“ въведе нова процедура, според която, преди да
бъде предоставена услуга на клиент, експерт по здраве и безопасност от страна на
клиента посещава предварително обекта или предварително се обучава по темата
здраве и безопасност съгласно нашите изисквания.
■■ За да подобрим осветеността на работното място, инсталирахме нови и
допълнителни осветителни тела в Топлообменна кула.

Знаете ли че...?

Първото професионално
звено за противопожарна
помощ е основано в древен
Рим, преди около 2 000
години. То се е състояло
от хора, които буквално
обикаляли улиците, за да
контролират избухването
на пожари. Те наказвали
физически виновниците
за избухналия пожар. Тези
първи огнеборци не били
на заплата; те били роби.
Днес професионалните
противопожарни отдели
се състоят както
от професионалисти,
така и от доброволци.
Но и доброволците, и
професионалистите в тях
се обучават по много строги
стандарти.

CARDOX система – използва се в циментовата индустрия за изчистване на натрупвания и запушвания в предварително нагрети кули, циклони, входове на пещи и др. https://cardox.co.uk/
19
Директивата ATEX 2014/34 / ЕС обхваща оборудване и защитни системи, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера. Директивата определя основните изисквания за здраве и безопасност и процедури
за оценка на съответствието, които трябва да се прилагат преди пускането на продукти на пазара на ЕС. Тя е
съобразена с новата законодателна рамкова политика и е приложима от 20 април 2016 г.
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ПОДГОТОВКА ЗА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ
Развиването на умения за реагиране при извънредни ситуации е неразделна част от нашата
Политика за здраве и безопасност. Най-важното за нас е да продължим да осигуряваме безопасни
условия на труд, особено при динамично променяща се работна обстановка, неочаквани ситуации
и криза.
През 2019 г. актуализирахме аварийния си план с действия за непредвидени ситуации като
бедствия, катастрофи и други ситуации с потенциал да прекъснат производствения процес,
които биха могли да застрашат здравето и безопасността на персонала, подизпълнителите ни,
партньорите и посетителите. През 2019 г. всички наши служители бяха обучени за това какви
мерки да вземат в непредвидени случаи. За да се реагира по-добре при различни заплахи и кризи,
разработихме различни сценарии, за различните производствени зони, и включихме тези сценарии
в практическата част на обученията. След всяка „тренировка“ изготвихме анализ и план с мерки за
подобрение.
През 2019 г. проведохме 5 практически обучителни сесии с подготовка за действие при
извънредни ситуации: две занятия – пожар в отдел „Пещи“ и въглищната линия; третото, по
време на 360-градусовия одит – пожар на помощното задвижване на пещ за клинкер ; четвъртото
– пожар в зоната за съхранение на гуми; петото – пожар в химическата лаборатория на
административната сграда, съчетано с повреда на пожароизвестителната система.
През 2020 г. ще преразгледаме плана за действие при извънредни ситуации и ще включим в него
новата организация за провеждане на тренировки, както и изискванията на новия стандарт ISO
45001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа“.

ОБУЧЕНИЯ ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ
През 2019 г. променихме подхода си към обученията по здраве и безопасност. Продължихме да
изготвяме и следваме годишна програма на база рисковете за персонала при работа, като се
взимат под внимание изискванията на Групата ТИТАН и законовите изисквания в България.
Преди всяко обучение правим подбор на квалифициран и компетентен обучител. Изискваме
избраният обучител да посети завода предварително, най-малкото за един ден, за да се запознае
с производствения процес, рисковете и опасностите за персонала и посетителите на завода, и
след това да разработи практическо обучение, основано на нашите потребности.
През 2019 г. общо 5 583.5 човекочаса бяха посветени на обучение на директно наети ключови
мениджъри, ръководители на отдели и служители на ТИТАН България по темата Здраве и
безопасност на работното място, а 1 904 човекочаса – на обучения, в които участват служители
на нашите подизпълнители. Учебните часове за директно наети от ТИТАН България през 2019 г.
служители са 20.12 ч/човек, а за служители на изпълнители – 8.89 ч/човек.
За да повишим осведомеността по въпроса за безопасността сред подизпълнители и
служители, проведохме още две обучения през 2019 г.: „Защитно шофиране“ (44 изпълнители
бяха обучени, 88 часа бяха посветени на тази тема) и „Пътна безопасност“ (143 служители и 33
изпълнители бяха обучени, 143 часа бяха посветени на служителите ни, а 33 – на обучението на
нашите подизпълнители).
През 2019 г. обученията по безопасност на нашите служители и подизпълнители включваха:
(i) Професионално обучение по Наредба №16-116 за работа с електрическо оборудване за
електротехници; (ii) Обучение по безопасност на пътя, проведено от експерти от Институт
за пътна безопасност – за шофьорите на нашите доставчици; (iii) Новите водачи на превозни
средства бяха обучени във връзка с изискванията на проект „Автомагистрали“; (iv) Електрическа
безопасност – квалификационна група по безопасност; (v) Безопасност на съдовете с високо
налягане; (vi) Безопасност на съоръженията с опасни газове; (vii) Безопасност при работа с
повдигателни съоръжения и машини (кранове); (viii) Координатор Здраве и безопасност на
строителната площадка; (ix) Оказване на първа помощ; (x) Методът „стъпка по стъпка“; свързани
опасности и рискове със дейности и управления на опасностите; (xi) Обучение за безопасна работа
с опасни химикали; (xii) Поддържане на правоспособността при работа с повдигателни съоръжения,
съоръжения и съдове под налягане и съоръжения, работещи с природен газ; (xiii) Управление на
работните процеси и провеждане на обучения по здраве и безопасност, и др.
Традицията за повишаване осведомеността за безопасността и здравето на работното място и
подобряване комуникацията между отделните звена се запази и през 2019 г. Проведохме 12 месечни
срещи с производствения персонал. За да повишим ефикасността и интерактивността на
тези срещи, намалихме големината на групите и увеличихме броя на срещите по определени
теми. Подборът на теми и на служители, които да вземат участие в тези срещи, беше направен
в зависимост от спецификата и рисковете на работното място. Възприехме подобен подход и
към подизпълнителите си. Темите на нашите месечни срещи по здраве и безопасност през 2019 г.
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бяха: (i) Работа в експлозивна атмосфера (два последователни месеца); (ii) Как да разпознаваме
опасностите (няколко поредни месеца за различни групи); (iii) Ръчно управление (два
последователни месеца); (iv) Как да работим с повдигателни съоръжения: добрата и лошата
практика; (v) Как да действаме по време на криза; (vi) Шумът и как да се предпазим от него; (vii)
Безопасност на пътя; (viii) Най-новата, 13-та, версия на LOTOTO; (ix) Злополуки и инциденти без
последствия на територията на завода и в Групата ТИТАН.

КАК ПОПУЛЯРИЗИРАМЕ НАШАТА КУЛТУРА ПО ЗДРАВЕ И
БЕЗОПАСНОСТ СРЕД ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
Сътрудничество с външни организации
През 2019 г. продължихме да споделяме най-добрите си практики в областта на здравето
и безопасността с външни организации, като затвърдихме позицията си на доверен и
предпочитан от нашите заинтересовани страни партньор.
■■ Четиридесет новоназначени специалисти от Изпълнителна агенция „Главна инспекция
по труда“ посетиха нашия завод и се запознаха с организацията на производството, найдобрите ни практики на работа с външни изпълнители, както и с целите и дейността
на Комитета по условия на труд. По време на двудневното си посещение държавните
експерти посетиха основната част от нашето производство, както и новоизградените
инфраструктурни обекти.
■■ Работна група от Aurubis България посети производството ни, за да научи как осигуряваме
безопасни и здравословни условия на труд на нашите служители и подизпълнители, какви
са най-добрите начини за прилагане на процедурата LOTOTO и как тя би могла да се
дигитализира.
■■ Студенти от Медицински университет Плевен от факултет Опазване и контрол на
общественото здраве се запознаха с технологията на производство на цимент, видовете
професионални рискове (прах, шум, микроклимат) и добрите примери за превенция на
риска и опазване на здравето. Показахме на бъдещите професионалисти новаторските си
практики в осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.
■■ Като част от обучителната им програма, група експерти от Национално сдружение за
здравословни и безопасни условия на труд и „ТЮФ Рейнланд“ България посетиха в рамките
на един ден производствените обекти на ТИТАН България и се запознаха с успешните ни
практики в сферата на здравето и безопасността.
■■ Експерти от отдел „Здраве и безопасност при работа“ на ТИТАН България участваха в
обучение по здравословни и безопасни условия на труд, организирано за специалисти от
Групата ТИТАН от Югоизточна Европа и Източно средиземноморския район.
■■ Служители от отдел „Здраве и безопасност при работа“ в ТИТАН България участваха в
дейността на Клуб на специалистите по здраве и безопасност в Плевен, София и Пловдив.
През 2019 г. те бяха обучени по теми, свързани с промените в законодателството в
областта, обменяха идеи и споделяха най-добрите примери от практиката си.
■■ ТИТАН България участва активно и в дейността на Асоциацията по здраве и безопасност.
■■ Представител на отдел „Здраве и безопасност“ в ТИТАН България е член на Българската
минно-геоложка камара, която работи в сферата на регулациите за безопасност в
минната индустрия.
■■ През 2019 възложихме на преподавател от специализираната катедра по безопасност на
труда към Минно-геоложкия университет да проведе обучение на персонала на тема
“Рискове, свързани с производствения шум”. Сътрудничеството ни с този преподавател ще
продължи и през 2020 г.

ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА НАШИТЕ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
ТИТАН България е компания с разнообразна корпоративна култура и
традиции, стандарт, съчетаващ добри производствени практики
с добри грижи за своите служители. Нашият съвместен проект
доказа, че бизнесът и науката могат да вървят ръка за ръка, за да
постигнат полезни за двете страни резултати. Надявам се, че нашето
партньорство ще продължи в бъдеще и ще постигне още по-големи
резултати.
Гл.ас. д-р Благовеста Владкова, Минно-геоложки университет
Св. „Иван Рилски“, Миннотехнологичен факултет

ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД

УПРАВЛЕНИЕ

ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ

СОЦИАЛНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ЕКОЛОГИЧНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

СОЦИАЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ
УСТОЙЧИВИ ОБЩНОСТИ
КАЧЕСТВЕНО
ОБРАЗОВАНИЕ

ИНОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ
И ОБЩНОСТИ

ЖИВОТ
НА ЗЕМЯТА

ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

Нашите служители, доставчици и партньори живеят в близост до завода ни. Ние сме
съсредоточени върху това как можем да подобрим стандарта им на живот и да смекчим
въздействието на производствената ни дейност. Постоянно се опитваме да разберем
потребностите на нашите местни заинтересовани страни и техните очаквания от
нас и да допринасяме за устойчивия растеж на общностите, в които развиваме своята
дейност или с които сме свързани.

COVID-19: ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ В ПОДКРЕПА
УСТОЙЧИВОСТТА НА ОБЩНОСТИТЕ
В началото на 2020 г. ситуацията с COVID-19 ни изправи пред необходимостта да
управляваме няколко предизвикателства едновременно – да запазим здравето на своите
служители и доставчици, следователно и здравето на техните семейства и общности,
като сведем до минимум и проследим контактите им до и на работното място.
В същото време трябваше да подсигурим непрекъснатост на всички наши бизнес
дейности.
ТИТАН България има над 200 служители, които пътуват до работа от над 30 места в
региона. Ние осъзнаваме риска, оценяваме и идентифицираме потенциалните точки
на контакт, за да предприемем навреме подходящи мерки. Полагането на грижи за
защита на служителите и доставчиците, както и на техните семейства, допринесе
много за предпазването на местните общности от разпространението на вируса. Тази
солидарност и ежедневни грижи бяха най-ценното предимство, което ТИТАН България
предостави на горепосочените заинтересовани страни в настоящата ситуация.
Сред най-значимите мерки, които предприехме през 2019 г., бяха:
■■ Осигурихме лични предпазни средства на всички служители и доставчици,
подизпълнители за затворените помещения на ТИТАН България;
■■ Достъпът на външни посетители беше забранен;
■■ Достъпът до критични места беше разрешен само за упълномощен персонал;
■■ Беше организирана редовна дезинфекция и завишена честота на почистване;
■■ Организирахме отдалечена работа;
■■ За всеки екип бяха направени цветни кодове и на тази основа бяха определени
графиците за работа;
■■ Всички командировки бяха отменени – както в страната, така и извън нея;
■■ Служителите имат право да използват собствени превозни средства. Разходите им
се възстановяват, така че да могат да пътуват до работа и обратно. Другата цел
беше да се намали броят на пътуващите в транспорта, осигурен от компанията;
■■ Съгласно Колективния трудов договор, ТИТАН България осигурява превоз на своите
служители. Това включва 31 локации и над 200 служители. След извънредното
положение, обявено на 13 март 2020 г., и анализа, който направихме, установихме, че
придвижването на служители с транспортни средства е една от най-интензивните
контактни точки, с висок потенциал за заразяване с коронавирус. Наред с регулярната
дезинфекция на превозните средства и предоставянето на комплекти за лична
защита за шофьори и пътници, планирането и контрола на контактните точки
бяха също инструменти за намаляване на риска от инфекция и за проследяване на
всички контакти в автобусите на компанията и намаляване риска от заразяване.
В случай на заразяване, с всички хора, които са били в контакт помежду си, може
незабавно да се установи връзка и да бъдат поставени под карантина, за да спрат
разпространението на вируса. Събираната информация за пътниците се използва
за вземане на решения за защита на служителите и подизпълнителите, както и
на техните семейства. По-късно разработихме и софтуер за автоматизиране на
процеса.
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■■ Анестезиологично оборудване, което може да се използва и като респиратор
от пациенти с респираторни проблеми или белодробни заболявания, беше
дарено на Университетската болница в Плевен. Дарението беше оповестено
от национална телевизия с покритие в цялата страна и определено от
Изпълнителния директор на болницата като „необходимо в подходящия момент“.
■■ По инициатива на екипа на нашата Химическа лаборатория беше създаден
дезинфектант – във време на недостиг на доставките на дезинфектанти и
законови разпоредби за наличие на такива като предпоставка за непрекъснатост
на бизнес дейността.
Ние разглеждаме устойчивостта на общностите като значим въпрос. За да се
гарантира, че оказваме положително въздействие върху устойчивото развитие на
местните общности, участваме не само в съвместни проекти с тях, но също така
разработваме проекти и сами.

ИНВЕСТИЦИИ В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ПО ПЕРА
СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

%

69.46%

Образование и училища
Развиване и насърчаване осведомеността за опазването на
околната среда

9.30%
7.31%

Инфраструктурно развитие в местната общност
Спорт

3.66%

Здраве и безопасност

1.25%

Културни институции и събития

0.50%

Други

8.53%

АНГАЖИМЕНТ КЪМ МЕСТНАТА ОБЩНОСТ: ЕДНА
ИСТОРИЯ НА УСПЕХА

Знаете ли, че...?

През 2019 г. ТИТАН
България инвестира
74 000 евро в
устойчивото развитие
на местната общност.
От присъединяването на
Церемонията по награждаването беше част от празничните дни за петдесетата
завода в Златна Панега
годишнина на Ябланица като град. Наградата беше връчена от кмета на община
към Групата ТИТАН
Ябланица г-н Иван Цаков на г-н Адамантиос Францис, Генерален директор на ТИТАН
досега сме инвестирали
България. Празненствата включваха шест спортни събития, концерти и фотоизложба. общо 1.3 милиона евро
В тях участваха представители на местната общност, областната управа, нашите в устойчивостта на
служители и техните семейства.
местните общности.
ТИТАН България с награда от Община Ябланица за най-голям корпоративен дарител
През 2019 г. бяхме удостоени с престижната награда за най-голям корпоративен
дарител на община Ябланица (нашите производствени дейности в България са в
рамките на тази община).

ТИТАН България подпомага години наред местните училища и читалища, техните
театрални постановки, фестивали, спортни дейности и културни събития за ученици и
преподаватели. Участваме и в календара със събития на местната власт.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩНОСТТА: ИСТОРИЯ НА УСПЕХА
Добрите практики на ТИТАН България представени на европейски форум за
устойчиво развитие
През 2019 г. представихме свои добри практики на международния форум „Устойчиво
развитие и бизнес в България и Европа“. Събитието, организирано от Българската
търговско-промишлена палата и Балканския институт за устойчиво развитие, събра
над 60 представители на бизнеса, институциите и медиите. Участниците във форума
споделиха различни гледни точки и своя опит в устойчивото развитие в контекста на
изменението на климата, замърсяването на въздуха и изчерпването на ресурсите, Плана
за 2030 г., значението на Балканите за развитието на Европа и др. Някои от акцентите
бяха Целите на ООН за устойчиво развитие и ангажиментът на бизнеса да се справи с
изменението на климата. Интегрираният годишен доклад за 2018 г. на ТИТАН България
беше представен като добра практика на този форум.

ДОСТЪП ПО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ: УСПЕШНИ ИСТОРИИ
Даването на възможност на младите хора да развиват умения за работа е определено
като значим въпрос от нашите местни заинтересовани страни. Като подкрепяме
правото на достъп до качествено образование на младежите, ние допринасяме
за укрепване на местната общност и помагаме за справяне с проблеми като
безработицата и високия процент хора, които живееят под прага на бедността в
региона на нашата бизнес дейност.

ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ТИТАН БЪЛГАРИЯ И НА ФОНДАЦИЯ
„ЗАЕДНО В ЧАС“ ВЪРХУ ОБРАЗОВАНИЕТО В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ
Устойчивостта на близките общности е основният фокус на плановете ни за
ангажирането им във всички наши ключови дейности. Нашият циментов завод и
съседните кариери се намират в Златна Панега, селски район и един от най-бедните
в Европейския съюз. Процентът на децата, които напускат училище, дори преди да
завършат основно образование, е много висок. Ние се фокусираме върху качественото
образование като най-важния начин за насърчаване на децата да останат в училище
и да продължат обучението си, да изграждат умения за професионално и личностно
развитие. В продължение на седем поредни години ТИТАН България подкрепя както
финансово, така и чрез сътрудничество представителството на фондация „Заедно
в час България” и местните директори по програмата „Заедно в час”. Програмата
обхваща четири основни училища в община Ябланица, в селата Орешене, Брестница,
Златна Панега и Дерманци, и едно основно училище в община Троян, в село Черни Осъм. В
края на 2019 г. над 20 нови учители бяха ангажирани с над 700 ученици от семейства с
нисък социално-икономически статус.
Програмата за въздействие на децата в училища в област Ловеч има следните
постижения: Резултатите на учениците са се увеличили с 23% за 4-ти клас (математика
и литература), 31% по литература за 7-ми клас и 9% за математика в 7-ми клас за периода
2016-2019 г.; Уменията за четене и грамотността на учениците са се повишили чрез
интригуващи игри и състезания, които дават възможност на учениците да наваксат
пропуснатия материал; Средно резултатите на учениците се увеличават между
10% и 15% през учебната година, както показват диагностичните оценки в началото
и в края на учебната година; Все повече и повече ученици от региона продължават
образованието си в гимназии, включително престижни гимназии в близките градове.
Например в село Дерманци, 27 от 28-те ученици продължават образованието си в
гимназиите. За много семейства, това са първите представители със завършен 7-ми
клас.
Извънкласните дейности в област Ловеч също се увеличиха поради програмата на
ТИТАН България: Учениците от село Дерманци заснеха първия си късометражен филм
„9+1“ и той дебютира в Париж; Сформирани бяха екипи „Маговете по математика и
роботика“ от с. Орешене; Проектът „Грамотко“ в училището в Брестница, стартирал
през 2017 г., отбеляза увеличение на посещаемостта със 100% през 2019 г., със средно
подобрение на грамотността – 30% на индивидуална основа; Беше организирано лятно
училище за ученици от 1-ви до 7-ми клас от селата Брестница, Орешене и Дерманци, които
трябваше да запълнят пропуските в учебния материал и да се подготвят за новата
учебна година; Регионалната инициатива „Училищни чудеса“, с две подпрограми –
„Лидерска програма“ и „Кариерно начало“, предостави на учениците в региона
възможности за развиване на лидерски умения, включително определяне на цели, работа
в екип, комуникация и организационни умения.
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Проектът на ТИТАН България и „Заедно в час“ успешно подкрепя усилията на местните
власти да увеличават посещаемостта в училище и да подобряват грамотността на
учениците, емоционалната им интелигентност, уменията за работа в екип и решаването
на сложни казуси. За разлика от предходните поколения, по-голямата част от учениците
от селата сега продължават образованието си в гимназията – благодарение на нашата
програма.
Проектът през очите на нашите партньори от „Заедно в час“:
Образователната система е толкова ефективна, колкото и хората, които я
ръководят – учителите. Благодарни сме, че споделяме това мнение с нашите
партньори от ТИТАН България, чиято финансова подкрепа ни дава възможност да
набираме, подбираме, обучаваме и подкрепяме начинаещи учители в общности около
градовете Ябланица и Луковит, които имат най-сериозни потребности. Благодарение
на подкрепата на ТИТАН, „Заедно в час“ успя да изгради връзки с регионалните органи
на образованието и през 2019 г. ние бяхме домакин на първия регионален форум на
учителите, който включваше интерактивни семинари за най-добрите практики на
учителите от местните общности. Над 120 учители участваха в първия форум и
положителните отзиви породиха ентусиазъм за последващо събитие през следващата
учебна година. Никоя от тези инициативи не би била възможна без щедростта и
ангажираността към общността на ТИТАН България.
Анжела Деянска, ръководител на отдел „Развитие и набиране на средства”, „Заедно в час”

СТРАТЕГИЧЕСКО ПАРТНЬОРСТВО ЗА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Във връзка с ангажимента ни към младежките инициативи, ние се присъединихме към
асоциацията „Образование България 2030“, която обединява усилията на организации от
публичния, частния и гражданския сектор. Заедно разработваме дългосрочна стратегия за
качествено образование в България, като фокусът е в три области:
■■ Мониторинг на развитието на ключовите показатели в образованието и публикуване на
годишен доклад;
■■ Предоставяне на информация за предизвикателствата и развитието в българската
образователна система и популяризиране на добрите практики в нея;
■■ Застъпничество за ефективна политика и устойчива промяна в образователната
система.
През 2019 г. участвахме в годишния доклад за мониторинг за България, озаглавен „Ключови
компетенции и умения за успех: от закона към практиката“. Докладът проследява
развитието на образователната система през 2019 г. и анализира четири приоритетни
параметъра: достъп до образование, оценки на учениците в училище, приложимост на
образованието, образователна макро среда. При подготовката на доклада се вземат
предвид гледните точки на всички заинтересовани от образованието страни. Освен
аналитична част, докладът има и част с ценни препоръки за всеки от четирите
приоритетни за образованието в България параметри.

НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ
НИЕ ПОДКРЕПЯМЕ ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ
В съответствие с нашата политика за корпоративна социална отговорност към
местните общности и местния бизнес, ние се стремим да каним в тръжните ни
процедури всички местни доставчици, които могат да ни предоставят необходимия
продукт или услуга – главно дейности, свързани с поддръжката и ремонтите,
почистването и кетъринга. Като всеки отговорен бизнес, ние се опитваме да
гарантираме, че тези дейности са навременни и справедливо заплатени. Когато избираме
най-приемливото предложение, даваме предимство на местните доставчици, ако техните
оферти са със цена, сходна на цената на доставчик, който не работи в района на завода в
Златна Панега.
ТИТАН България поддържа добре организирана верига за доставки. Методите за подбор,
контрол и оценка на доставчиците се уреждат в Етичния кодекс при възлагане на
обществени поръчки на Групата ТИТАН, в който категориите за качество, надеждност,
адаптивност и бизнес местоположение са ключови критерии за оценка. За да гарантираме
избора и работата с доставчици, които отговарят на ценностите и стандартите на
ТИТАН, изискваме партньорите ни във веригата на доставки да спазват нашите политики
за здраве и безопасност, трудови и човешки права, екологични стандарти и законови
разпоредби.
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СЪТРУДНИЧЕСТВО С МЕСТНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ
Години наред компанията следва практиката за подписване на споразумения за
гарантиране опазването на околната среда от всички изпълнители, извършващи
дейности на площадките на циментовия завод или неговите кариери. Тези споразумения
включват условията, свързани с управление на отпадъците, опазване на въздуха, водата
и почвата, управление на химическите вещества, действия в случай на екологични
инциденти и обучение на служителите на изпълнителя.
ТИТАН България извършва редовни одити за мониторинг и подобряване на екологичните
показатели на компаниите от веригата на доставки. През 2019 г. от експерти на ТИТАН
България бяха извършени петнадесет подробни екологични одита на компаниите, които
предоставят услуги за циментовия завод. Дадени им бяха препоръки по отношение на
управлението на отпадъците и управлението на химичните вещества.
ТИТАН България работи и с международни доставчици, които предоставят стоки като
горива, специализирани резервни части и циментови хартиени торби.
ДЯЛ НА НАШИТЕ МЕСТНИ ДОСТАВЧИЦИ
Брой основни
доставчици

Брой основни местни
доставчици

Местни
доставчици %

49

16

32.65%

ОБЩ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДОСТАВЧИЦИ ПРЕЗ 2019 г.
Общо разходи 2019 г.

Евро

%

Златна Панега, циментови
операции – разходи за
местни доставчици

27.4 милиона

77.14%

Златна Панега, циментови
операции – разходи за
международни доставчици

8.02 милиона

22.63%

ГАЕА общо разходи

80 863 милиона

0.23%

ОБЩО

35.4 милиона

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДОСТАВЧИЦИ
За да подчертаем влиянието на компанията върху вътрешната икономика, въведохме
нов показател – “местни разходи”. В съответствие с него, делът на местните
доставчици в общите ни поръчки през 2019 г. възлиза на 77.14%.
■■ 77.14% от всички разходи са за местни доставчици
■■ 22.63% от всички разходи са за международни доставчици
■■ 0.23% от договорите с доставчиците са за алтернативни горива, произведени от
ГАЕА.

ТИТАН БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДОСТАВЧИЦИТЕ:
Това, което най-много ценя в ТИТАН България,
е професионализма на отдел „Здраве и
безопасност“, грижата за безопасността
на персонала и социалната политика,
коректните отношения както в бизнес, така и
в личен аспект, отговорността за опазването
на околната среда.
Чавдар Савов, Генерален мениджър, Kopeks & Co.
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ЕКОЛОГИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ
ЧИСТА ВОДА И
САНИТАРНОХИГИЕННИ УСЛОВИЯ

ОТГОВОРНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ

ВЪЗОБНОВЯЕМА
ЕНЕРГИЯ

БОРБА С
КЛИМАТИЧНИТЕ
ПРОМЕНИ

ЖИВОТ
НА ЗЕМЯТА

ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

ЕНЕРГИЯ И КЛИМАТ
ВОДА
ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
БИОРАЗНООБРАЗИЕ

ЕКОЛОГИЧНИТЕ
АКЦЕНТИ
ПРЕЗ 2019 г.
Знаете ли, че...?

Кариерата “Златна Панега”
е част от карстовия
регион Панега в централния
Предбалкан. Варовикът
в този район се използва
за производство на
цимент от 1907 г. Там
извършваме различни видове
измервания и наблюдения на
геосистемата. В рамките
на нашата програма за
мониторинг проследяваме
и контролираме
въздействието на
дейностите ни върху
подземните води,
карстовите образувания
(извор Глава Панега,
пещерата Съева дупка),
качеството на въздуха
и биоразнообразието.
След това използваме
резултатите, за да
планираме дейностите по
добив и рекултивация и да
гарантираме, че защитаваме
карстовата геосистема
и постигаме дългосрочен
положителен ефект върху
биоразнообразието.

Заместихме до 60% от
топлината (на дневна
база), произвеждана от
конвенционални горива
в горивната смес, с
такава от алтернативни
източници;
Специфичните нетни
емисии на въглероден
двуокис (CO2) се понижиха с
повече от 2%, достигайки
667 кг на тон циментов
продукт през 2019 г. (EP19L);

Заместването на
конвенционалните горива с
алтернативни се увеличи
с 16% на топлинна база, в
сравнение с 2018 г. (EP21L);
89% е увеличението
в заместването
на природните
ресурси, използвани за
производството на клинкер
и цимент, с алтернативни
суровини (EP27L);

Други емисии във въздуха,
като прах, NOx, SO2, са
значително по-ниски от
целите на завода за 2020 г.
и от разрешените норми
за допустими емисии (EP31L,
EP32L, EP33L);
1.5% намаление
в специфичната
консумацията на вода (л/т
цимент) в циментовия
завод в сравнение с 2018 г.;
Двадесет процента
увеличение на разходите
за управление на околната
среда (EP40L);

Някои от най-успешните инициативи за устойчивост, ангажиращи служителите,
местните общности, експертите в индустрията и др., бяха надградени през 2019 г.
Биомониторингът на река Златна Панега, заедно с ученици от местните училища,
наблюдението на диви птици от експерт по орнитология и деца, обучението на
местната общност по теми за опазване на околната среда, свързаните с карста
инициативи и партньорството с Българската академия на науките са само няколко
успешни примера в програмите ни за опазване на околната среда през 2019 г.
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ПРИРОДНИ РЕСУРСИ/ ЕНЕРГИЯ
ПЪЛНИ С ЕНЕРГИЯ

Използването на природните ресурси е в основата на днешния икономически
модел. Количественият и качественият недостиг на тези ресурси обаче
„проправи пътя“ на „кръговата икономика“: практики като повторна
употреба на продукти, рециклиране и възстановяване на материалите
заместват традицията „произвеждай-консумирай-изхвърляй“.
За да посрещне нуждата от намаляване използването на природни суровини, ограничаване
образуването на отпадъци, увеличаване дела на биомасата и съответно намаляване на
емисиите на CO2, ТИТАН България продължава на полага усилия за увеличаване количеството
алтернативни горива, използвани в производството на клинкер.
Шестнадесет процента увеличение в използването на алтернативни горива
През 2019 г. обемът на подаваното инженерно гориво (PEF) се увеличи с около 7 000 т в
сравнение с 2018 г., а топлината, генерирана от използването на алтернативни вместо
конвенционални горива, достигна 29% от общата генерирана топлина, което е увеличение
с 16% в сравнение с предходната година (EP21L). Това се дължи на увеличеното количество
високоенергийни отпадъци, захранването на производствената инсталация на пълен
капацитет, назначението на допълнителен персонал в производствения екип, както и на
стриктното спазване на всички законови изисквания и най-добри практики в индустрията.

Използване на алтернативни горива
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Един от приоритетите на ТИТАН България е да намери решение за оползотворяване на
отпадъците, генерирани на местния пазар. През 2019 г. делът на отпадъците от България
достигна 85% от общото количество. Компанията има дългосрочна програма за увеличаване
използването на алтернативни горива вместо конвенционални, и за намаляване на
емисиите. Затова една от нашите основни цели е да изградим дългосрочно партньорство
с местни компании.
Често отпадъците, използвани за заместване на конвенционални горива, освен източник
на енергия, осигуряват и допълнителни материали, необходими за производството на
клинкер. Такъв пример са старите автомобилни гуми. Първо, има огромно количество от
тях. Второ, те са добър източник на топлинна енергия. Трето, те са богати на желязо и
силиций – ценни елементи за производството на циментов клинкер.
Струва си да се спомене, че отпадъците в циментовата промишленост, по една или
друга причина, не са подходящи за рециклиране или повторно използване в други отрасли:
рециклирането може да бъде невъзможно, икономически необосновано или вредно за
околната среда. Освен това, този вид отпадъци, толкова ценни за производството на
цимент, биха били насочени към регионалните депа.
Взимайки всичко това предвид, анализирахме капацитета на клетката за неопасни
производствени отпадъци в най-близкото общинско депо (в град Луковит). Количеството
отпадъци, използвани от нас през 2019 г., би запълнило тази клетка за девет години, без да
донесе никакви ползи за хората или за заобикалящата ни среда, а пластмасовите отпадъци
в нея ще се разлагат около 400 години.
Инженерно гориво (PEF) – гориво с определени качествени характеристики, съставено от различни видове
нерециклируеми отпадъци като хартия, пластмаса, текстил, каучук и др.
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Над 2% намаляване на нетните емисии на въглероден двуокис
Увеличението на дела на алтернативните горива и приблизително постоянният
процент на биомаса в тях доведоха до намаляване на нетните емисии на CO2 с повече
от 2%, достигайки 667 кг/т циментов продукт през 2019 г., в сравнение с 682 кг/т през
2018 г. (EP19L).

Знаете ли, че...?

През 2019 г., в резултат
на алтернативните
горива, които използвахме,
спестихме около 25 000 тона
CO2, за “поглъщането” на
Емисии CO2
които са нужни около 1 250
000 възрастни дървета,
които да „работят“ в
продължение на цяла 1
година.
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Специфични нетни
директни емисии CO2
(кг/т циментов
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През 2019 г. продължихме да работим по проекта за реконструкция на комплекса за
хомогенизиране и съхранение на суровинно брашно, като инвестирахме в него
650 000 евро. Планираме да завършим проекта през 2020 г. Предвиждаме намаляване
със 77% на специфичния разход на електроенергия при хомогенизиране, съхранение
и транспортиране на суровинно брашно в резултат на този проект. През 2019 г.
реализирахме няколко по-малки проекта за осигуряване на алтернативни горива за пещите
ни, като така постигнахме увеличение на дела на заместване на изкопаеми горива.
Емисиите на прах, NOx, SO2 са значително по-ниски от поставените лимити за
завода (EP31L, EP32L, EP33L).
Ние контролираме праха и другите емисии във въздуха с най-добрите налични техники,
като инвестираме сериозно през последните петнадесет години. През 2019 г. останахме
под целите, които си бяхме поставили за 2020 г., и много под ограниченията, поставени
в законодателството (EP31L, EP32L, EP33L).

Емисии на прах

25

Емисии на азотни оксиди
600

20

20

10

500

500

15

450

10

0.68 0.24

0.75 0.24

2.36 0.28

2017

2018

2019

■ Прах пещ №4 mg/Nm
■ Прах пещ №5 mg/Nm

0

338

272

mg/Nm3

5

255

200
0

2018

■ NOx пещ №4 mg/Nm
■ NOx пещ №5 mg/Nm3

3

300
100

2017

2019

3

3

на прах mg/Nm
-Норма
-Цел на компанията mg/Nm

за NOx mg/Nm
-Норма
-Цел на компанията mg/Nm

3

3

3

3

Емисии на серен диоксид

450

400

400
350
300
250
200
150
100

mg/Nm3

mg/Nm3

290

400

408

398

50

20

76

14 3

14 3

2017

2018

73

2019

0

■ SO
■ SO

пещ №4 mg/Nm3
пещ №5 mg/Nm3
2
Норма за SO2 mg/Nm3
Цел на компанията
mg/Nm3

-

2

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ/ ВОДА

Знаете ли, че...?

ЗАОБИКОЛЕНИ ОТ ВОДА
Устойчивото използване на природните ресурси изисква съсредоточаване върху
всички компоненти на околната среда. Районът, в който работи ТИТАН България, е в
непосредствена близост до един от най-големите карстови извори на Балканите. Той е
не само защитена територия, но и източник на питейна вода за населените места.

През 2019 г. за механично
охлаждане е използвана
85% рециклирана вода и
само
15% – свежа вода.

Голяма част от нашите усилия са насочени към управлението на водните ресурси.
Запазването на качеството на водата и гарантирането на нейното ефективно
използване са сред основните приоритети на ТИТАН България. Поддържаме система за
пречистване и рециклиране на водата, използвана в производството, като прилагаме найдобрите налични техники.
Специфичната консумация на вода през 2019 г. намаля с 1.5% в сравнение с 2018 г. Голяма
част от свежата вода, постъпваща в циментовия завод, се използва за напояване и
поддържане на зелените площи.
Консумацията на вода от езеро Златна Панега се задържа под 300 000 куб.м / година за
три последователни години (EP29L). Този факт показва огромно подобрение в сравнение с
данните за потребление през 2007 г. в размер на 3 261 000 куб.м. Така, на годишна база, се Знаете ли, че...?
Река Златна Панега води
спестява толкова вода, че да задоволи 6-месечните нужди на град като Плевен.
Ние извършваме редовен мониторинг на качеството на заустваните отпадни води.
Гарантираме качество чрез тристепенна пречиствателна станция за битови отпадни
води, флотатор за промишлена охлаждаща вода и система от маслени и кални колектори
за дъждовна вода от производствения обект. През 2019 г. всички наблюдавани параметри
отговарят на индивидуалните емисиионни ограничения, заложени в разрешителните на
компанията.
През 2019 г. продължихме да следим качеството на подземните води през трите
кладенеца, изградени в кариерата "Златна Панега" предишната година.
По химичен състав и свойства водата от извора Глава Панега отговаря на изискванията
за питейна вода и битово водоснабдяване.

началото си от карстов
извор. Това е най-голямата
карстова река в България,
която преминава през
четири населени места.
Един ледник в Антарктида
носи името на този
воден обект, за да почете
неговата уникалност. Това
е ледникът „Панега“ на
остров „Ливингстън“.

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ/ СУРОВИНИ
СУРОВИНИ ОТ ПРИРОДАТА

Производството на цимент включва използване на големи количества природни ресурси.
И тук ТИТАН България се придържа към принципите на устойчивото развитие и на
„кръговата икономика“.

Заместване на природни
суровни с алтернативни
материали в клинкера и
цимента
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Използване на алтернативни материали (за
производство на клинкер и цимент) в тонове
Замяната на част от природните ресурси с отпадъци от други отрасли е норма в
циментовата промишленост. Независимо от факта, че търсенето на видове цимент с
голям дял на клинкер в него, се увеличава на българския пазар през последните две-три
години, успяхме да регистрираме увеличение на заместването на невъзобновяемите
суровини с алтернативни материали и добавки за производството на клинкер и цимент:
от 5.7% през 2018 г. до 10.7% през 2019 г. (EP27L).
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Знаете ли, че...?

В България има около 30
карстови извора. Глава
Панега се счита за найголемия в страната със
среден годишен дебит от
3.9 куб.м/сек, сочат данните
на Българската академия
на науките за последните
40 години. Водата от
него се влива в две езера:
горно и долно (по-голямото
от двете). Водата се
влива в горното езеро
през подземен коридор,
изследван до 52-ия метър от
повърхността. До езерото
се вижда входът на две
древни водни пещери.
Този регион се изследва
от над 150 години. През
1873 г. френският консул
Г. Лежиан съобщава, че
карстовият извор Глава
Панега е пресъхнал. Река
Вит осигурява две трети
от водата на карстовия
извор чрез подземни канали.
Водата от долното езеро
се използва като питейна
вода от няколко села и
град Луковит, както и
за производствените
дейности на ТИТАН
България. Хората от
местните общности все
още използват водите на
долното езеро, за да перат
килимите си.

През 2019 г. около 105 000 тона отпадъци от други индустриални производсттва бяха
рециклирани под формата на добавки за производството на клинкер и цимент (EP27L).
Консумацията на фаялит се увеличи с 55%, на пепелина – с 87%, на индустриален гипс
– с 52%. Всъщност, през 2019 г. 100% от гипса, използван за производство на цимент, е с
индустриален произход.
Повече данни и информация са предоставени в Индекса за екологична ефективност на
ТИТАН България (Приложение 4)

ЗАЕДНО С ПРИРОДАТА
ПРОВЕДОХМЕ ПЪРВОТО МЕЖДУНАРОДНО УЧЕНИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА КАРСТА И
СТАНАХМЕ МЕНТОРИ НА ОТБОРИТЕ
ТИТАН България подкрепи първото по рода си международно ученическо състезание по
проект на ЮНЕСКО и международната образователна стратегия ProKarsTerra-Edu:
„Карст – последното бяло петно на планетата Земя“. Състезанието беше организирано
от експерименталната лаборатория по карстология към Българската академия на
науките (БАН) в Брестнишката карстова геосистема, в партньорство с две от
общините, в които работим и които са близки до нашата дейност – Ябланица и Тетевен.
Състезанието беше съобразено с особеностите на карста и изискваше сериозна работа
в екип. То включваше теоретическа част за развиване на умения, полеви проучвания, в
които се правеха замервания и проби с професионално оборудване. Данните от тях пък
бяха използвани за решаване на практически казуси в последния кръг на съревнованието.
Ние не само подпомогнахме финансово състезанието и бяхме домакин, но и
предоставихме ментор от нашия екип, който подготви участниците. Като
подкрепихме тази образователна инициатива, помогнахме на младите хора в региона да
разширят познанията си за феномена „карст“ и да развият по-нататък своите умения
за опазване на околната среда.
НАШИТЕ НАЙ-ДОБРИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРАКТИКИ В ЗАЩИТЕНИТЕ КАРСТОВИ ТЕРИТОРИИ
БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
През 2019 г. на международната конференция „Защитени карстови територии –
законодателство, туризъм, мониторинг“ представихме добрите си практики в
мониторинга на карстовата зона около циментовия завод. Форумът беше организиран
от Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН, отново в
рамките на международната платформа ProKARSTerra.
Един от акцентите беше кръгла маса за глобалните промени и необходимостта
от нова стратегия за устойчиво развитие на карстовите територии. Форумът
очерта важността на мониторинговите изследвания за разработването на
стратегията и ролята на бизнеса в устойчивото развитие на карстовите територии.
Презентацията, която изнесохме на форума, ще бъде оценена от международно жури и
включена в специално научно издание.
ТИТАН БЪЛГАРИЯ ПОДКРЕПИ МЕЖДУНАРОДЕН АРТКОНКУРС ЗА КАРСТА И НАГРАДИ
ПОБЕДИТЕЛИТЕ СЪС СКУЛПТУРИ, ИЗРАБОТЕНИ ОТ МАТЕРИАЛИ ОТ НАШАТА КАРИЕРА
През 2019 г. подкрепихме международния конкурс за изкуство „Карст под закрила: дар за
следващите поколения“. Авторитетно жури прегледа свързани с карста произведения
на изкуството: картини, художествена литература, филми, дори мултимедийни
презентации и компютърни игри. Инициативата през 2019 г. се организира от
Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН и Фондация
“Карстов център” (а преди това – от ЮНЕСКО). Двеста петдесет и седем произведения
на изкуството бяха подадени на конкурса от 205 автори (студенти, учители, любители
на природата) от 14 държави. Победителите бяха наградени с новаторски скулптури,
направени от изтъкнат български скулптор, а в част от скулптурите бяха използвани
камъни от нашата кариера. Директорът на циментовия завод в Златна Панега
лично награди победителите и подчерта, че компанията ще продължи да подкрепя
инициативите на общността за придобиване на умения и разширяване на знанията в
областта на карста и подпомагане обучението на днешните и бъдещи експерти по
карстология.
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ
Заводът за производство на цимент е разположен в красив карстов район, в
непосредствена близост до един от най-големите карстови извори на Балканите и в
съседство с местообитание, защитено от „Натура 2000“. Нашето производство се
намира в уникална, но изключително чувствителна среда. Районът в близост до завода и
кариерата е определен за обект с висока стойност на биоразнообразието. Въпреки това
успяваме да съчетаваме ежедневните си производствени дейности с принципите на
устойчивото развитие. В Групата ТИТАН има стандартни практики за рехабилитация на
кариери и управление на екологичното многообразие в обекти с голямо биоразнообразие
като нашия.
ТИТАН България успешно съчетава производствените дейности със защитата
и възстановяването на биоразнообразието около площадката на завода. Всички
инициативи и мерки, предприети от ТИТАН България, са в съответствие с Плана за
управление на биоразнообразието (ПУБ) и Насоките за управление на биоразнообразието
на Световния бизнес съвет за устойчиво развитие / Инициативата за устойчивост в
циментовата индустрия.
Оперативните звена на ТИТАН България ще бъдат част от проект на Групата
ТИТАН през 2020 г. за оценка на състоянието и стойността на биоразнообразието
във всички кариери на Групата, с помощта на Интегрирания инструмент за оценка
на биоразнообразието (ИИОБ). Резултатите от тази оценка ще помогнат на ТИТАН
България да актуализира състоянието на биологичното разнообразие и да допринесе като
цяло за надграждането на Плана за управление на биоразнообразието и съответните
действия.

ПЛАН НА ТИТАН БЪЛГАРИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
БИОРАЗНООБРАЗИЕТО
Основната цел на Плана за управление на биоразнообразието (ПУБ), приет през 2014 г.,
е опазването на природната среда около кариерата Златна Панега. ПУБ включва
преместване на защитени растителни видове, събиране на семена от местни видове,
засаждането им в създаден на територията на заводската площадка разсадник и
използването им за рекултивация. ПУБ също така предвижда контрол на популацията
на инвазивни чужди видове, наблюдение и оценка на орнитофауната на територията и
създаване на информационна база данни от местни растителни видове. Дейностите по
мониторинг спомагат за опазването на естествената среда на кариерата за в бъдеще.
Поради успеха си в опазването на екосистемите и биоразнообразието в кариерата, ПУБ
на кариерата Златна Панега беше включен като добър пример в Насоките за плановете
за управление на биоразнообразието на Инициативата за устойчивост в циментовата
индустрия. Тези насоки представляват практическо ръководство за всяка компания,
която има за цел да създаде ПУБ за защита на биологичното разнообразие в средата, в
която работи.

УСПЕШНИ ПРИМЕРИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА
БИОРАЗНООБРАЗИЕТО ПРЕЗ 2019 г.
СЛУЖИТЕЛИ И НАШИ ПАРТНЬОРИ ЗАСАДИХА ДЪРВЕТА В КАРИЕРАТА НА ЗЛАТНА ПАНЕГА
През 2019 г. служители на ТИТАН България и на фирми, които предоставят услуги на
територията на циментовия завод, рекултивираха част от кариера „Златна Панега“,
като засадиха 385 дъба и 80 ясена. Дърветата са засадени в района на кариерата, където
няма да се извършват никакви минни дейности. В бъдеще тези дървета ще осигурят
кислорода, необходим на 4 550 души.
СЛУЖИТЕЛИ НА ТИТАН БЪЛГАРИЯ И МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ИЗВЪРШВАТ МОНИТОРИНГ НА
РЕКА ЗЛАТНА ПАНЕГА
Всяка година ученици и учители от училищата в региона, служители на нашата
компания и експерти от отдел „Природа“ на Регионалния исторически музей в гр. Плевен
извършват дейности по биомониторинг, участват в теренни обиколки за инспекция
на река Златна Панега, измерват качеството на водата там, посещават лекции за
местната флора и фауна. Проектът, озаглавен „Осинови река“, който първоначално беше
финансиран по финансовите механизми на Европейското икономическо пространство,
се провежда от 2015 г. и цели повишаване на екологичната осведоменост на местната
общност.
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НАБЛЮДЕНИЕ НА ДИВИТЕ ПТИЦИ В РАЙОНА НА ЗЛАТНА ПАНЕГА И КАРЛУКОВСКИЯ
КАРСТ: РАЗНООБРАЗИЕТО И ХАБИТАТЪТ НА ВИДОВЕТЕ СА ОТЛИЧНО ЗАПАЗЕНИ
През 2019 г. ученици от четири местни училища, заедно с известен орнитолог
от Българската академия на науките (БАН), извършиха отново наблюдение на
орнитологичната фауна в района. Експертът на БАН направи няколко проверки,
внимателно наблюдава промените в местните видове, тяхното гнездене и
размножаване, отглеждането на млади птици и др. Експертният анализ показа, че
дейността на компанията не застрашава многообразието и местообитанието на
местните видове на територията на завода, прилежащите кариери (Златна Панега
и Коритна), както и близката защитена зона на екологичната мрежа „Натура 2000“,
Карлуковския карст. През последните няколко години в района на Златна Панега са
открити общо двадесет вида птици, вписани в Българската червена книга, двадесет
и два вида са обект на закрила в Карлуковския карст и са защитени от „Натура 2000“,
осемдесет и един – защитени съгласно разпоредбите на Закона за биологичното
разнообразие в България.
УРОК ПО РИБОЛОВ
За четвърта поредна година нашите партньори от риболовен клуб „Старите видри“
изнесоха лекция пред служителите и децата от две местни училища за това как да
обръщат внимание на елементите от обкръжаващата ги среда, да възпитат уважение
към обитателите на реката и...как да ловят местната пъстърва с изкуствена муха
и корда. Забавни факти за пъстървата, как да я „хванем“, без да я нараняваме и защо
е важно да я върнем обратно в реката бяха част от новите „уроци“, които нашите
заинтересовани страни от местната общност научиха през 2019 г. Предишната година
бяхме зарибили река Златна Панега с балканска пъстърва – отново, заедно с местните
ученици и партньорите ни от неправителствения сектор.

ПРОЕКТИТЕ НИ ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕ ПРЕЗ ОЧИТЕ НА НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ
Работя с отдела по опазване на околната среда в ТИТАН България от 2015 г. по
проекта “Осинови река“, както и по няколко други доброволчески инициативи с
ученици от местните училища с изявен интерес към природата. Чрез работа
на терен и интерактивни игри учениците опознават и съхраняват уникалната
природна среда, в която живеят. Едно от основните постижения на проектите ни
е повишаването на чувствителността на децата към опазването на околната
среда. С удоволствие ще продължа да работя в тази област заедно с нашите
партньори от ТИТАН България.
Румянка Балева, биолог, Регионален исторически музей, гр. Плевен
През 2013 г. бях поканен от ТИТАН България да работя по проект за „осиновяването“
на река Златна Панега, заедно с Фондация „Регионален екологичен център за
Централна и Източна Европа“ и неправителствената организация “Фабрика
за идеи”. Заводът нямаше нищо общо с този, който познавах от времето на
социализма: бяха въведени нови екологични политики, някои растения, като орхидеи,
бяха извадени от района на кариерата, и засадени извън нея. През 2013 г. и 2014 г.
заедно с учениците от училището в Златна Панега наблюдавахме птици в
Карлуковския карстов район и регистрирахме четиридесет и седем вида птици!
През периода 2015-2019 г. отчетохме, че деветдесет и четири вида птици, или 22.4%
от общата популация на птици в България, обитават територията на завода и
двете кариери. Какво считам за постижения? Първо, птиците са станали доста
популярни сред служителите на завода; дори спасихме един млад сокол. Второ,
участието на ученици от местното училище в дейности по наблюдение на птици и
опазване на природата. Запазването на биоразнообразието става все по-популярен
и отличителен фактор за бизнеса, образованието и населението.
Любомир Профиров, орнитолог

УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Устойчивото развитие и по-конкретно – гарантирането на високи екологични
стандарти за нашите заинтересовани страни, е един от стожерите на
корпоративното управление на ТИТАН България. Ние се придържаме към стратегията
на Групата ТИТАН за опазване на околната среда и смекчаване въздействието върху
климата и я прилагаме в нашата местна политика, дейности и стратегическо
планиране.
Комитетът по оперативно управление на ТИТАН България редовно прави преглед на
резултатите на компанията по значими за заинтересованите страни теми, в т.ч.
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енергия, климатични промени и природни суровини. Мониторингът и подобряването
на ключови показатели, като специфична консумация на енергия, темп на заместване
с алтернативни горива и съдържание на клинкер в цимента (всички те имат пряко
влияние върху въглеродния отпечатък на нашите продукти) винаги са били в радара на
ръководния екип на ТИТАН България и се обсъждат на заседанията на нашия Комитет по
оперативно управление и на регионалните заседания за бюджет и напредък на Групата
ТИТАН.
По време на Прегледа от ръководството на Интегрираната система за управление се
извършва цялостна оценка на екологичните показатели (както се изисква по стандарт
ISO 14001).
Отделът за инженеринг и технологии на на Групата ТИТАН извършват периодични
вътрешни екологични одити на циментовите заводи и свързаните с тях кариери.
Такъв одит беше извършен в ТИТАН България на 8-10 юли и на 18-19 септември 2019 г.
Сред различните области на интерес, които бяха разгледани, бяха оперативната
ефективност, управлението на водите, спазването на законодателството,
управлението на околната среда и риска, ландшафта и управлението на биологичното
разнообразие, стратегическото планиране на околната среда. Беше извършен анализ на
оценката на риска на площадката. Мениджърският екип формулира план за действие на
обекта за отстраняване на риска и подобряване на резултатите.
.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ
НА СТОЙНОСТ.
Речник на избрани показатели
Бележки за стандартите, насоките и използваната терминология
Повечето термини, използвани при Основните показатели за създаване на стойност, са възприети от „Ръководство
за основни показатели за дружествата, които отчитат приноса си към постигането на Целите на ООН за устойчиво
развитие“ (накратко: „Насоки на UNCTAD“ от 2019 г.) и са включени в стандартите на Групата ТИТАН.
Подробни финансови данни за „Инвестиции в обучение на директно наети служители, като общ разход“, „Зелени
инвестиции“, „Местни разходи“, „Подкрепа на проекти на общността, като дарения“, са предоставени в Индекса с
основни показатели за ефективност на социалното представяне, и в Индекса с основни показатели за ефективност на
екологичното представяне.
Заплати, пенсии и социални помощи, включително допълнителни обезщетения
Съгласно стандартите на Групата ТИТАН и прилагането на Международните стандарти за финансово
отчитане и/или националните счетоводни стандарти.
Инвестиции в обучение на директно наети служители, като общ разход
Общите разходи, включително преките и косвени разходи за обучение на директно наети служители
(включително разходи за възнаграждения на обучители, съоръжения за обучение, техническо обезпечаване на
обучението, свързани пътни разходи и т.н.), отчетени също на служител, на година, и разбити по категории
служители („Насоки на UNCTAD“ от 2019 г.). ТИТАН разкрива подробно съответните данни в Индекса с основни
показатели за ефективност на социалното представяне.
Зелени инвестиции
Общ размер на разходите (капиталови и оперативни) за тези инвестиции, чиято основна цел е
предотвратяване, намаляване или премахване на замърсяването и други форми на влошаване на околната
среда („Насоки на UNCTAD“ от 2019 г.). ТИТАН разкрива подробно съответните данни в Индекса с основни
показатели за ефективност на екологичното представяне.
Общи разходи за местни и международни доставчици на стоки и услуги
Съгласно стандартите на Групата ТИТАН и прилагането на Международните стандарти за финансово
отчитане и/или националните счетоводни стандарти.
Разходи за местни доставчици
Процентът на местните поръчки е делът на разходите на отчитащото се дружество към местните
доставчици. Разходите за местни обществени поръчки са общ показател за степента на свързаността на
дружеството с местната икономика („Насоки на UNCTAD“ от 2019 г.). ТИТАН използва подхода „отгоре-надолу“
за повишаване на осведомеността, насочване и подпомагане на местните бизнес звена в посока събиране – от
съответните източници на данни – на цялата тази информация и консолидирането й на ниво Група. ТИТАН
разкрива подробно съответните данни в Индекса с основни показатели за ефективност на социалното
представяне.
Данъци към националните и местни власти
Съгласно стандартите на Групата ТИТАН и прилагането на Международните стандарти за финансово
отчитане и/или националните счетоводни стандарти.
Други плащания към правителството
Размер на други плащания, различни от данъците върху доходите, и свързаните с налози и такси. ТИТАН
следва цялостен подход за ангажиране на местните бизнес звена при проследяването и записването на
съответните данни. ТИТАН разкрива подробно съответните данни за добивните дейности на всички бизнес
единици на Групата.
Подкрепа на проекти на общността, като дарения
Общ размер на благотворителни или доброволни дарения и инвестиции на средства (както капиталови,
така и оперативни) в по-широката общност, където целевите бенефициенти са външни за предприятието,
направени през отчетния период, в абсолютна стойност („Насоки на UNCTAD“ от 2019 г.). ТИТАН оповестява
тази сума като „Дарения“, което съответства на “благотворителни/доброволни дарения и инвестиции на
средства“, и предоставя подробни данни за нея в Индекса с основни показатели за ефективност на социалното
представяне, въз основа на проверените и оповестени финансови отчети за същия финансов период.
Плащания в брой, към акционерите и малцинствените групи
Съгласно стандартите на Групата ТИТАН и прилагането на Международните стандарти за финансово
отчитане и/или националните счетоводни стандарти.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
За годината, приключваща на 31 декември 2019 г.
Всички суми са в хиляди евро

Годината,
приключваща на
31 декември 2019 г.

Годината,
приключваща на
31 декември 2018 г.

Приходи от продажба на цимент

41 768

37 862

Приходи от продажба на клинкер

–

1 058

6 310

6 957

471

409

71

3

48 620

46 289

(40 036)

(39 579)

Брутна печалба

8 584

6 710

Други приходи

1 040

302

Разходи за продажби и дистрибуция

(453)

(503)

(4 713)

(4 529)

Нетни загуби от обезценяването на
финансови активи

(323)

(203)

Други разходи

(277)

(587)

3 858

1 190

Финансови приходи

768

932

Финансови разходи

(568)

(573)

4 058

1 549

(210)

(154)

3 848

1 395

Приходи от продажба на бетон
Приходи от услуга с бетон помпа
Други приходи
Приходи от договори с клиенти
Себестойност на продажбите

Административни разходи

Оперативна печалба

Печалба преди данъци
Разход за данък върху доходите
Печалба за годината

ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД

УПРАВЛЕНИЕ

ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ

СОЦИАЛНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ЕКОЛОГИЧНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

За годината, приключваща на 31 декември 2019 г.
Всички сумии са в хиляди евро

Годината,
приключваща на
31 декември 2019 г.

Годината,
приключваща на
31 декември 2018 г.

64 384

67 368

АКТИВИ
Нетекущи активи
Имоти, машини и съоръжения за завода
Активи с право на ползване

475

-

Инвестиционни имоти

660

719

Нематериални активи

58

93

Инвестиции в дъщерни предприятия

69

757

Финансови активи

24

24

Други финансови активи

245

172

65 915

69 133

Материални запаси

8 707

9 393

Търговски и други вземания

4 594

4 868

539

294

Текущи активи

Други вземания
Вземания от свързани лица

161

31

Заеми към свързани лица

46

49

Платени аванси

148

7

Вземане на данък върху дохода

102

–

Парични средства и парични еквиваленти
Нетекущи активи, държани за продажба
ОБЩО АКТИВИ
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
Основен капитал
Законови резерви

947

176

15 244

14 818

60

-

81 219

83 951

28 602

28 602

1 645

1 645

Неразпределена печалба

41 879

38 106

Общо собствен капитал

72 126

68 353

Нетекущи пасиви
Лихвоносни заеми

–

1 362

163

38

Провизии за рекултивация

881

1 001

Задължения за обезщетения на персонала
при пенсиониране

724

614

Отсрочени данъчни пасиви

814

612

2 559

3 627

Търговски задължения

4 256

4 617

Други задължения

1 343

1 169

Пасиви по финансов лизинг

Лихвоносни заеми

8

5 671

Пасиви по финансов лизинг

163

46

Търговски задължения към свързани лица

726

454

37

14

6 534

11 971

Общо пасиви

9 093

15 598

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

81 219

83 951

Заеми от свързани лица
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ИНДЕКС ЗА СОЦИАЛНO ПРЕДСТАВЯНЕ НА TИTAН БЪЛГАРИЯ		

Работна заетост

Здраве и безопасност (SG)

Ключови показатели за изпълнението

Бележки 2019

2018

2017

SDGs и
цели

Кодове

Глобален секторен
подход

Резултати от всички дейности по Глобалния
секторен подход на ТИТАН
Фатални инциденти на служители

0

0

0

SP01L

GCCA & UNCTAD 8.8.1

Коефициент на фатални инциденти на
служители

0.00

0.00

0.00

SP02L

GCCA & UNCTAD 8.8.1

Фатални инциденти на изпълнители

0

0

0

SP03L

GCCA & UNCTAD 8.8.1

Фатални инциденти на трети страни

0

0

0

SP04L

GCCA & UNCTAD 8.8.1

Инциденти със загубено време на служители (LTIs)

3

1

3

SP05L

GCCA & UNCTAD 8.8.1

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

6.14

2.03

5.88

SP06L

GCCA & UNCTAD 8.8.1

Загубени работни дни на служители

126

14

406

SP07L

GCCA

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

257.8

28

795.6

SP08L

GCCA & UNCTAD 8.8.1

Инциденти със загубено време на изпълнители (LTIs)

1

0

0

SP09L

GCCA & UNCTAD 8.8.1

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

2.37

0.00

0.00

SP10L

UNCTAD 8.8.1

SDG 3;
Цел 3.6
SDG 8;
Цел 8.8

Водещи показатели за резултата от всички
дейности
Злополуки без последствия (1)

1

46

26

10

SP11L

UNGC

Часове за обучения по здраве и безопасност на
служител

2

20.12

27.25

32.16

SP12L

UNGC

Брой служители към 31 декември

275

273

282

SP14L

UNGC

Текучество на персонала (%)

10.55%

15.02% 14.18%

SP15L

UNGC

Напуснали служители

29

41

SP16L

UNGC

Новоназначени служители (%)

15.27%

12.09% 11.35%

SP17L

UNGC

Новоназначени служители

42

33

32

SP18L

UNGC

SP19L

UNGC

Под 30 г.

9

19

20

Между 30 и 50 г.

19

14

10

Над 50 г.

14

0

2
SP20L

UNGC и D&I

SP21L

UNGC

SP22L

UNGC

SP23L

UNGC

SP24L

UNGC и D&I

40

Новоназначени служители по възрастови групи

Новоназначени служители по пол
Жени

19

12

14

Мъже

23

21

18

Под 30 г.

21

n/a

n/a

Между 30 и 50 г.

182

n/a

n/a

72

n/a

n/a

Пълно работно време

267

271

283

Непълно работно време

0

0

5

Временно

8

6

7

Мениджъри

26

30

30

Старши мениджъри

3

7

7

Администрация/технически служители

98

80

87

148

162

167

71

71

78

Заетост по възрастови групи

3

Над 50 г.
Заетост по тип

3

Заетост по категория

3

Полуквалифицирани/неквалифицирани служители
Заетост по пол

SDG 5;
Цели: 5.1,
5.4, и 5.5
SDG 8;
Цели: 8.5,
8.6, и 8.8
SDG 10;
Цел 10.3

3

Жени
Мъже

204

202

204

Дял заети жени (%)

3

25.82%

27%

27%

SP25L

UNGC и D&I

Дял заети жени мениджъри (%)

3

31.03%

30%

32%

SP26L

Дял заети жени старши мениджъри (%)

3

0.00%

29%

29%

SP27L

UNGC и D&I, и UNCTAD
5.5.2

Дял на служители от местната общност (%)

3,4

89.82%

88%

85%

SP28L

UNGC & Local

33.82%

32%

33%

SP29L

UNGC

СОЦИАЛНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ЕКОЛОГИЧНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

Дял на служители членове на синдикални
организации (%)
ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД

УПРАВЛЕНИЕ

ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Развитие на човешкия капитал

Ключови показатели за изпълнението

Бележки 2019

2018

2017

3,4,5

217

325

212

23 122

35 161

21 834

36 240

59 503 44 848

273

291

Дял обучени служители (% от общата работна 3,4
сила)

99%

Дял обучени жени служители (% от общия брой 3,4
жени служители)

Инвестиции за обучение на служител (eвро)

SDGs и
цели

Кодове
SP30L

Глобален секторен
подход
UNGC & UNCTAD 4.3.1

314

SP32L

UNGC

100%

100%

SP33L

UNGC

100.00% 100%

100%

SP34L

UNGC и D&I

SP35L

UNGC

SP36L

UNGC и D&I

SP37L

UNGC & UNCTAD 4.3.1

SP38L

UNGC и D&I, и UNCTAD
4.3.1

SP39L

UNGC

Инвестиции за обучение по пол (eвро)
Жени
Мъже
3

Обучени служители

Обучени служители по категория

3

Мениджъри

27

33

29

Старши мениджъри

2

6

7

Администрация/технически служители

107

95

103

Полуквалифицирани/неквалифицирани служители

137

157

175

Обучени служители по възрастова група
Под 30 г.

26

37

38

Между 30 и 50 г.

176

190

205

Над 50 г.

71

64

71

Учебни часове

4

Средно учебни часове на служител и разбивка
по пол

3,4

13 252
48

SDG 5;
14 166 18 379 Цели: 5.1,
и 5.5
51
62

Средно жени

43

49

77

Средно мъже

50

52

57

Учебни часове по предмет

4

Въвеждащи обучения

51

n/a

n/a

Съответствие (преди: Етичен кодекс на Групата
ТИТАН)

274

0

0

КСО и Устойчивост (преди: Човешки права)

11

0

0

Дигитални обучения

1 041

0

0

Околна среда (преди: Опазване на околната среда)

496

320

139

Езикови обучения

676

1 772

3 022

Функционална компетентност (преди:
Нетехнически умения и специализация)

770

1 282

1 125

Обща компетентност (преди: Нетехнически
умения и специализация)

345

n/a

n/a

Здраве и безопасност

5 584

7 587

9 400

Управленчески умения (преди: Управления и
управленчески умения)

710

1 119

687

Други

22

12

0

Сигурност

0

0

0

Техническо "ноу-хау" (преди: Техническо "ноу-хау" и
основна компетентност)

3 272

2 074

4 006

88

SDG 4;
Цели: 4.3,
4.4, и 4.5

SDG 8;
Цел 8.5
SDG 10;
Цели: 10.2,
и 10.3
SDG 16;
Цел 16.5

UNGC & UNCTAD 16.5.2

UNGC & UNCTAD 16.5.2

Ангажираност към
заинтересованите страни

Ключови показатели за изпълнението

Бележки 2019
5

Дарения (eвро)

2018

2017

81 802

Дарения в брой (eвро)

68 000

Дарения в натура (eвро)

13 802

Стажове

8

12

15

Новоназначени служители от стажантски
програми/обучения

2

0

2

77.14%

n/a

n/a

Разходи за местни доставчици (%)

Забележка

5

SDGs и
цели
SDG 2;
Цели 2.1,
и 2.3
SDG 4;
Цели: 4.3,
и 4.4
SDG 8;
Цели: 8.5,
и 8.6
SDG 9;
Цели: 9.1,
и 9.5
SDG 11;
Цел 11.4
SDG 16;
Цел 16.5
SDG 17;
Цел 17.17
SDG 9;
Цел 9.3

Кодове
SP40L

Глобален секторен
подход
UNGC & UNCTAD 17.17.1

SP41L

UNGC & UNCTAD 17.17.1

SP42L

UNGC & UNCTAD 17.17.1

SP43L

UNGC и EP4Y

SP44L

UNGC и EP4Y

SP45L

UNGC & UNCTAD 9.3.1

Публикуваните данни за "Нови служители" леко се различават от кореспондиращите ключови показатели за ефективността
(KPI) за Социално представяне в индекса на Интегрирания годишен доклад на Групата ТИТАН за 2019. Във връзка с яснотата и
последователността на оповестяванията на ТИТАН България, данните за конкретните ключови показатели за ефективността
(KPI) бяха коригирани в съответствие с възможностите за отчитане и инструментите за анализ на данните на ниво бизнес
единица в ТИТАН България. Кореспондиращите цифри ще бъдат отразени в годишния доклад на ниво бизнес единица за 2020 г. с
коригираща бележка: SP15L: 10.18%; SP16L: 28; SP17L: 10.55%, SP18L: 29; SP19L: 10, 15, 4; SP20L: съответно 9 и 20.			

БЕЛЕЖКИ

Бележки за външна проверка, използвани стандарти, насоки и терминология
(SG) Показателите за ефективност на здравето и безопасността за 2019 г. са докладвани в съответствие с Хартата за устойчивост на GCCA за
мониторинг и докладване на безопасността в производството на цимент (последно издание през октомври 2019 г.), които през 2019 г. са заменили
насоките на WBCSD/CSI. Този документ е съгласуван, в рамките на GCCA, да има разширено приложение за конкретни и други свързани дейности. За
секторните стандарти, вижте подробности в Таблица „Секторни стандарти за нефинансовите оповестявания“.		
Бележки за специфични показатели на социалното представяне
1. Публикуваните числа за "Злополуки без последствия" са общите цифри за преките служители и изпълнителите. Това трябва да бъде ясно за всички,
включени в резултатите от социалното представяне и във връзка с последното ревизирано и публикувано Ръководство от отдел "Здраве и безопасност"
на Групата ТИТАН.		
			
2. Ключовите показатели за ефективност (KPI) се изчисляват въз основа на „средния“ брой служители. Няма промяна в този индекс за данните за 2019 г. в
сравнение с предишни практики, нито на ниво Група, нито на ниво бизнес единица.					
3. Ключовите показатели за ефективността (KPI) са изчислени на базата на „среден брой служители" за 2017 и 2018 г. Към 2019 г. конкретните ключови
показатели за ефективността (KPI) се изчисляват въз основа на броя на заетите към 31 декември.					
4. Ключовите показатели за ефективността (KPI) са базирани на новата дефиниция/и на Групата ТИТАН (съгласно Речника за устойчиво развитие и насоките
за социално представяне, изд. 2019). Данните за дела на ключовите показатели за ефективност (KPI) на обучени жени служители и ключовите показатели
за ефективността (KPI) на учебни часове на служител бяха коригирани чрез преизчисляване за годините преди 2019 г., за да отразят резултатите в
съответствие с новата дефиниция.					
5. За дефиниции на "Инвестиции за обучение", "Дарения", и "Местни разходи" вижте Приложение 1 в Доклада, "Речник на избрани показатели за създаване на
стойност". Уточнение за "Местните разходи": ТИТАН стартира подобрена методология през 2019 г., следвайки подхода на UNCTAD (вж. "Речник" в Приложение
1) и надгражда устойчивост и технически капацитет на вътрешните системи (координирани от обществените поръчки на Групата). Подразбира се, че
сравними данни за местните разходи не са били налични през годините преди 2019 г.		

ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД

УПРАВЛЕНИЕ

ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ

СОЦИАЛНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ЕКОЛОГИЧНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ИНДЕКС ЗА ЕКОЛОГИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ		
Бележки

2019

2018

2017

SDGs
Кодове
и цели
1. Всички дейности - Екологично представяне (съгласно Секторния подход, възприет от Групата ТИТАН)		

Глобален секторен
подход

"Локални
въздействия
Въздействие
върху
природните
суровини"

EP01L

GCCA

Добив на суровини (общо, в мокро
състояние)

милион тона

0.9

1.0

0.9

Суровини, добити за производство на
клинкер и цимент

милион тона

0.9

1.0

0.9

EP02L

GCCA

Суровини, добити за инертни
материали

милион тона

0.0

0.0

0.0

EP03L

GCCA

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

милион тона

0.9

0.9

0.9

EP04L

GCCA

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

милион тона

0.3

0.3

0.3

EP05L

GCCA

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

t

725

879

293

Рециклирани

t

725

879

293

Повторно използвани

t

0

0

0

Оползотворени

t

0

0

0

млн. м3

0.3

0.3

0.3

млн. м3

0.4

0.3

0.4

Подземни води

млн. м3

0.1

0.1

0.1

GCCA

Градско водоснабдяване

млн. м3

0.0

0.0

0.0

GCCA

Дъждовни води

млн. м3

0.0

0.0

0.0

GCCA

Повърхностни води

млн. м3

0.2

0.2

0.3

GCCA

Използвани кариерни води (от
обезводняване на кариерата)

млн. м3

0.0

0.0

0.0

GCCA

Океански или морски води

млн. м3

0.0

0.0

0.0

GCCA

Отпадъчни води

млн. м3

0.0

0.0

0.0

Заустване (общо, по приемници)

млн. м3

0.1

0.1

0.1

Повърхностен воден обект (реки,
езера)

млн. м3

0.1

0.1

0.1

GCCA

Океански или морски води

млн. м3

0.0

0.0

0.0

GCCA

Пречистване извън площадката

млн. м3

0.0

0.0

0.0

1.3

1

1

1

2.3

1

1

1

%

100.0

100.0

SDG 12
Цел 12.2

Потребление на суровини (общо)

Въздействие Потребление на вода (общо)
върху водните Водоизточници (общо, по
ресурси
източници)

Въздействие Действащи кариери в райони с
върху биораз- богато биологично разнообразие
нообразието и Действащи кариери с планове за
управлението управление на биоразнообразието
на земите
Действащи кариери с планове за
управление на биоразнообразието

"Горива и
енергия
Въздействие
върху
енергийните
ресурси"

GCCA

0.00

SDG 12
EP06L
Цели 12.4 и 12.5

Стандартите на
ТИТАН и UNCTAD 12.5.1

SDG 6
Цели 6.3, 6.4
и 6.5

EP07L

GCCA

EP08L

GCCA

GCCA
EP09L

GCCA

GCCA
SDG 15
EP10L
Цели 15.3, 15.4,
15.5, 15.9 и 15.a EP11L

WBCSD/CSI

100.0

EP12L

WBCSD/CSI

WBCSD/CSI

Кариери с планове за ангажиране на
местните общности

4

%

100.0

100.0

100.0

EP13L

WBCSD/CSI

Кариери с планове за рекултивация

3

%

100.0

100.0

100.0

EP14L

WBCSD/CSI

Действащи кариери (изцяло
притежавани) със Система за
управление на околната среда
(стандарт ISO 14001 или сходен на
този стандарт)

%

100.0

100.0

100.0

EP15L

WBCSD/CSI

Потребление на топлинна енергия
(общо)

TJ

2.283

2.145

2.134

EP16L

GCCA & UNCTAD 7.3.1

Потребление на електроенергия
(общо)

TJ

317

295

279

EP17L

GCCA & UNCTAD 7.3.2

SDG 7
Цел 7.2

2. Циментови дейности - Екологично представяне (съгл. Секторния подход, възприет от Групата ТИТАН)		
Климатични Специфични брутни преки емисии
кг/т циментов
722.2
725.0
739.2 SDG 9
EP18L
промени
CO2
продукт
Цел 9.4
Въздействие Специфични нетни преки емисии CO2
кг/т циментов
666.6
682.4
710.1
EP19L
от
емисиите на
парниковите Непреки емисии CO2 (общо)
газове

90

5

продукт
милион тона

0.05

0.0

0.0

EP20L

GCCA
GCCA
GCCA & UNCTAD 9.4.1

Бележки
Алтернатив- Заместване с алтернативни
ни горива и
горива
материали
Биомаса в горивната смес

6

2019

2018

2017

% топлинна база 29.1

25.1

17.5

% топлинна база 9.5

Съотношение между клинкер и
цимент
Въздействие
върху енергийните
ресурси

9.9

7.2

0.854

0.869

0.860

Потребление на топлинна енергия

SDGs
и цели
SDG 7
Цели 7.2, 7.3
и 7.a
SDG 12
Цел 12.2

Кодове

Глобален секторен
подход

EP21L

GCCA & UNCTAD 7.2.1

EP22L

GCCA & UNCTAD 7.2.1

EP23L

GCCA

EP24L

GCCA

Циментови заводи, заводи за
смилане и прилежащите към тях
кариери

TJ

2.282

2.144

2.134

Циментови заводи, заводи за
смилане и прилежащите към тях
кариери

TJ

2.282

2.144

2.134

Потребление на алтернативни
горива (общо)

t

26.811

20.004

12.878

EP25L

GCCA

Циментови заводи и прилежащите
към тях кариери

GWh

84.4

78.3

74.9

EP26L

GCCA

Потребление на материали (общо,
сухи)

милион тона

1.0

0.9

0.9

EP27L

GCCA

Потребление на природни суровини
Въздействие (сухи)
върху приПотребление на алтернативни
родните
суровини (сухи)
суровини
Потребление на алтернативни
суровини (от общото
потребление на природни
суровини)

милион тона

0.9

0.9

0.9

милион тона

0.1

0.1

0.0

%сухо

10.7

5.7

5.1

Потребление на електроенергия
(общо)

Локални въздействия

Заместване с алтернативни
материали (базирано на
еквивалентното съотношение на
клинкер към цимент)

6.9

6.9

0.2

0.2

0.2

%

100.0

100.0

100.0

Специфични емисии на прах

g/tКлинкер

2.8

1.6

1.5

Специфични емисии на NОx

g/tКлинкер

998.0

1.043.3

921.3

Специфични емисии на SО2

g/tКлинкер

12.9

27.0

28.6

100.0

100.0

74.9

82.5

%сухо

млн. м3

3. Всички дейности – Оповестявания относно материали, горива и отпадъци		
Въздействие Горивна смес, потребление на
% топлинна база 100.0
върху горива- енергия за производство на
та и енергий- клинкер и цимент
ните ресурси Конвенционални изкопаеми горива
% топлинна база 70.9
Въглища, антрацитни и отпадъчни
въглища

66.7

71.3

77.3

Петролен кокс

0.0

0.0

0.0

Лигнитни въглища

0.2

0.0

0.0

Други твърди изкопаеми горива

0.0

0.0

0.0

3.9

3.5

5.2

Мазут

0.0

0.0

0.0

Дизелово гориво

0.1

0.1

0.1

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

0.0

0.0

0.0

Алтернативни горива на основата
на изкопаеми горива и смесени
алтернативни горива

29.1

25.1

17.5

6.4

10.7

8.8

14.5

8.7

0.0

0.0

% топлинна база

Природен газ

Гуми
RDF, включително пластмаса

% топлинна база 22.6
0.0

Импрегнирани дървесни
стърготини
Смесени промишлени отпадъци

0.0

0.0

0.0

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

0.0

0.0

0.0

Горива от биомаса

0.0

0.0

0.0

Изсушена утайка от
пречиствателни станции за
битови отпадъчни води

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Селскостопански, органични
отпадъци, дървесни въглища

0.0

0.0

0.0

Други

0.0

0.0

0.0

% топлинна база

Дървесина, неимпрегнирани
дървесни стърготини

ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД

УПРАВЛЕНИЕ

Стандартите на
ТИТАН

% ARM = (% алтернативни
суровини в произведен
клинкер x клинкер/цимент
(eq)) +а

13.0

Въздействие Потребление на вода (общо)
върху водните ресурси
Други емисии Непрекъснато измерване на
на въздуха
емисиите

SDG 12
Цел 12.2

ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ

СОЦИАЛНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

EP28L

GCCA

EP29L

GCCA

EP30L

GCCA

EP31L

GCCA

EP32L

GCCA

EP33L

GCCA

SDG 7
Цел 7.2

EP34L

GCCA

SDG 12
Цел 12.2

EP35L

GCCA

EP36L

GCCA

EP37L

GCCA

SDG 6
Цели 6.4 и
6.5
SDG 3
Цел 3.9
SDG 9
Цел 9.4

ЕКОЛОГИЧНО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Бележки

2019

2018

2017

t

5.639

911

374

Третиране на отпадъци, разбивка
по дейности (мокри)

%По маса

100.0

100.0

100.0

Повторно използване

%По маса

0.0

0.0

0.0

Рециклиране

%По маса

12.9

96.5

78.2

Оползотворяване (включително
оползотворяване на енергия)

%По маса

0.0

0.0

0.0

Изгаряне

%По маса

0.0

0.0

0.0

Депониране

%По маса

86.9

1.5

20.6

Други (вкл. съхранение)

%По маса

0.3

1.9

1.2

Управление Третиране на отпадъци (общо,
на отпадъ- мокри)
ците

SDGs
и цели

Кодове

Глобален секторен
подход

EP38L

Стандартите на
ТИТАН и UNCTAD 12.4.2
и 12.5
Стандартите на
ТИТАН и UNCTAD 12.5.1

SDG 12
Цели 12.4
и 12.5

EP39L

4. Всички дейности - Инвестиции в опазването на околната среда		
Разходи за околната среда по
всички дейности на компанията

7

милиона евро

2.1

3.0

1.3

Управление на околната среда

милиона евро

0.5

0.4

0.6

Залесяване

милиона евро

0.1

0.1

0.0

Рекултивация

милиона евро

0.0

0.0

0.1

Обучения за опазване на околната
среда и изграждане на екологични
съзнание

милиона евро

0.0

0.0

0.0

Прилагане на екологични технологии

милиона евро

1.4

2.4

0.6

Управление на отпадъците

милиона евро

0.1

0.1

0.1

SDG 7
Цел 7.b

EP40L

UNCTAD 7.b.1

SDG 9
Цел 9.4

БЕЛЕЖКИ
Пояснения за независимата верификация, стандартите, насоките и използваната терминология
(SG)SG) ТИТАН следва Рамковите насоки за устойчивост на Световната асоциация за цимент и бетон (GCCA) (последно издание през 2019 г.) и Насоките
за устойчивост на мониторинга и докладването на емисиите на въглероден диоксид от производството на цимент, съвместното използване на горива и
суровини, мониторинг и докладване на емисиите, както и мониторинг и докладване на използваната водата в производството на цимент (за всички документи
препратката е към последното издание през 2019 г.). Горните насоки замениха през 2019 г. предходните съответни насоки на Световния бизнес съвет за
устойчиво развитие (WBCSD) / Инициативата за устойчиво развитие на циментовата индустрия (CSI), които бяха насоки за измерване, докладване и проверка
на екологичните показатели до (и включително през) 2018 г. Освен това, ТИТАН използва през 2019 г. Насоките на (по-рано) WBCSD / CSI за мониторинг и
докладване на резултати в областите: рехабилитация на кариери, управление на биологичното разнообразие и оценка на въздействието върху околната
среда и социалното развитие. Това се наложи поради липсата на такива (заместващи или еквивалентни) документи на GCCA. Моля, вижте таблица „Секторни
стандарти за нефинансовите оповестявания“, за насоки, както и Насоките за докладване на Световната асоциация за цимент и бетон.
Пояснения за специфични показатели на екологичното представяне
11) Действащи кариери в рамките на, съдържащи или съседни на райони с богато биологичното разнообразие
22) Площадки с богато биологичното разнообразие, където плановете за управление на биологичното разнообразие се прилагат активно.
33) Застъпени са както кариери, свързани с циментовите заводи, така и кариери за инертни материали.
44) Показателят за „Обекти с план за ангажиране на общността“ се отнася само до кариери и се отчита за 2019 г.
55) Непреките емисии на въглероден диоксид са свързани с емисиите, отделяни за производството на електрическа енергия, която се консумира в
съоръженията на ТИТАН. За тяхното изчисляване използваме емисионни коефициенти, предоставени от доставчика на електрическа енергия или други
публично достъпни източници на данни.
66) Стойността на биомасата съответства на процента от общото потребление на топлинна енергия от възобновяеми енергийни източници.
77) Определението за екологични разходи за всички дейности е еквивалентно на определението за зелени инвестиции. Вижте „Речника“ в Приложение 1).

ТАБЛИЦА СЪС СЕКТОРНИ СТАНДАРТИ ЗА НЕФИНАНСОВИТЕ ОПОВЕСТЯВАНИЯ
Асоциация или
инициатива в сектора

Насоки и други справочни документи

GCCA

Харта за устойчивост на GCCA

Публикация

Насоки на рамката за устойчивост на GCCA
Указания за устойчивост на GCCA за мониторинг и докладване на безопасността
при производството на цимент. Този документ е съгласуван в рамките на GCCA, че
ще има разширено приложение за бетон и други свързани дейности [Стълб 1]
Указания за устойчивост на GCCA за мониторинг и докладване на емисиите
въглероден двуокис при производството на цимент [Стълб 2]
Указания за устойчивост на GCCA за мониторинг и докладване на използваната при
производството на цимент вода [Стълб 4]

Последно издание
през октомври
2019 г.

Указания за устойчивост на GCCA за мониторинг и докладване на емисиите при
производството на цимент [Стълб 4]
GCCA Указания за устойчивост при съвместната обработка на горива и суровини в
производството на цимент [Стълб 5]
(Преди) WBCSD/CSI

Насоки за оценката върху околната среда и социалното въздействие
(Environmental and Social Impact Assessment – ESIA)

2016 г.

Ръководство за план за управление на биологичното многообразие

2014 г.

Насоки за рехабилитация на кариери

2011 г.

Препоръчани добри практики за: (a) Безопасност на изпълнителите, и (б) Безопасно
шофиране.

2009 г.

БЕЛЕЖКИ
GCCA изгражда своята Харта за устойчивост върху пет (5) стълба на устойчивост:
Стълб 1: Здраве и безопасност; Стълб 2: Промени в климата и енергия; Стълб 3: Социална отговорност, Стълб 4: Околна среда и природа; и Стълб 5:
Кръгова икономика.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Област
на UNGC

Съответни принципи
на UNGC

Нашите ангажименти

Препратка към Доклада на ТИТАН България за 2019 г.

Права на човека

Принцип 1: Бизнесът трябва
да подкрепя и уважава
международно признатите
права на човека в обсега на
тяхното влияние

а. Корпоративни ценности на
Групата ТИТАН
б. Етичен кодекс на Групата
ТИТАН
в. Политика за КСО на Групата
ТИТАН
г. Етичен кодекс на
доставчиците на Групата
ТИТАН
д. Рамкова политика за
управление на персонала на
Групата ТИТАН
е. Политика за здравословни и
безопасни условия на труд на
Групата ТИТАН
ж. Политика за правата на
човека на Групата ТИТАН
з. Политика за борба с
подкупите и корупцията на
Групата ТИТАН
и. Политики на ТИТАН България

Стратегически преглед: Корпоративни ценности, Нашите
заинтересовани страни; Как създаваме стойност за нашите
заинтересовани страни, Глобална мрежа от сътрудничество и
подкрепа, Как свързваме прегледа на представянето си с Целите на
ООН за устойчиво развитие, Устойчиви общности: Етичeн кодекс на
доставчиците на Групата ТИТАН; КСО политика на Групата ТИТАН;
Индекс за социално представяне (SP39L-SP43L);
Здраве и безопасност на труда: Политика за трудова безопасност и
здраве на Групата ТИТАН и Индекс за социално представяне на ТИТАН
България (SP01L-SP12L)
Управление на човешките ресурси: Рамкова политика за управление
на пeрсонала на Групата ТИТАН, Етичен кодекс на Групата
ТИТАН; Проучване мнението на служителите; Индекс за социално
представяне, Здраве (SP29L-SP38L); Управление: Политика за правата на
човека на Групата ТИТАН, Управление, прозрачност и етика, Изпълнение
на политиките на Групата ТИТАН в ТИТАН България, Нашата
интегрирана система за управление и отчет;
Приложения: Индекс за социално представяне на ТИТАН България
(SP KPIs) вкл. ключови показатели за ефективност по здраве и
безопасност"

Трудови норми

АНГАЖИМЕНТИ КЪМ ГЛОБАЛНИЯ ДОГОВОР НА ООН (UNGC)

Принцип 3: Бизнесът трябва
да приема свободата на
сдружаване и ефективно
признаване на правото на
колективно договаряне

а. Корпоративни ценности на
Групата ТИТАН
б. Етичен кодекс на Групата
ТИТАН
в. Политика за КСО на Групата
ТИТАН
г. Етичен кодекс на доставчиците на Групата ТИТАН
д. Рамкова политика за управление
на персонала на Групата ТИТАН
е. Политика за трудова безопасност и здраве на Групата ТИТАН
ж. Политика за правата на човека
на Групата ТИТАН
з. Политика за борба с подкупите
и корупцията на Групата ТИТАН
и. Политики на ТИТАН България;
й. Колективен трудов договор
(КТД); к. Политика за подаване на
сигнали и етична точка

Стратегически преглед: Корпоративни ценности, Нашите
заинтересовани страни; Как създаваме стойност за нашите
заинтересовани страни, Глобална мрежа от сътрудничество и
подкрепа, Как свързваме прегледа на представянето си с Целите на
ООН за устойчиво развитие, Устойчиви общности: Етичeн кодекс на
доставчиците на Групата ТИТАН; КСО политика на Групата ТИТАН;
Индекс за социално представяне (SP39L-SP43L);
Здраве и безопасност на труда: Политика за трудова безопасност и
здраве на Групата ТИТАН и Индекс за социално представяне на ТИТАН
България (SP01L-SP12L)
Управление на човешките ресурси: Рамкова политика за управление
на пeрсонала на Групата ТИТАН, Етичен кодекс на Групата ТИТАН;
Система за управление на човешките ресурси на Групата ТИТАН;
Проучване мнението на служителите; Индекс за социално представяне
SP29L-SP38L; Управление: Политика за правата на човека на Групата
ТИТАН, Управление, прозрачност и етика, Изпълнение на политиките
на Групата ТИТАН в ТИТАН България, Нашата интегрирана система за
управление и отчет; Финансови и нефинансови рискове;
Приложения: Индекс за социално представяне на ТИТАН България (SP
KPIs) вкл. ключови показатели за ефективност по здраве и безопасност

а. Корпоративни ценности на
Групата ТИТАН
б. Етичен кодекс на Групата
ТИТАН
в. Политика за КСО на Групата
ТИТАН
г. Политика за опазване на
околната среда на Групата
ТИТАН
е. Стратегия за смекчаване
на климатичните промени на
Групата ТИТАН
ж. Политики на ТИТАН България

Стратегически преглед: Корпоративни ценности, Как създаваме
стойност за всички наши заинтересовани страни, Глобална мрежа
от сътрудничество и подкрепа, Фокус върху значимите теми и
въпроси; Как свързваме прегледа на представянето си с Целите на
ООН за устойчиво развитие, Екологично представяне: Политиката
на Групата ТИТАН за опазване на околната среда и Стратегията на
Групата ТИТАН за намаляване въздействието на промените в климата
и Индекс за социално представяне EP01L-EP40L; Устойчиви общности:
Политики на Групата ТИТАН за КСО, екология и опазване на околната
среда и Индекс за социално представяне (SP13L-SP43L);
Управление: Изпълнение на политиките на Групата ТИТАН в ТИТАН
България, Нашата интегрирана система за управление и отчет;
Приложения: Индекс за екологично представяне на ТИТАН България (SP
KPIs) вкл. ключови показатели за ефективност по здраве и безопасност

а. Корпоративни ценности на
Групата ТИТАН
б. Етичен кодекс на Групата
ТИТАН
в. Политика за КСО на Групата
ТИТАН
г. Етичен кодекс за
доставчиците на Групата
ТИТАН
д. Политика за борба с
подкупите и корупцията на
Групата ТИТАН
е. Политики на ТИТАН България

Стратегически преглед: Корпоративни ценности, Как създаваме
стойност за всички наши заинтересовани страни; Глобална мрежа от
сътрудничество и подкрепа; Фокус върху значимите теми и въпроси
за нашия бизнес и нашите заинтересовани страни; Как свързваме
прегледа на представянето си с Целите на ООН за устойчиво
развитие; Устойчиви общности: Етичен кодекс на доставчиците
на Групата ТИТАН; Управление: Управление, прозрачност и етика;
Пилитика на Групата ТИТАН за зобра с корупцията и подкупите;
Изпълнение на политиките на Групата ТИТАН в ТИТАН България,
Нашата интегрирана система за управление и отчет;

Принцип 2: Бизнесът
трябва да гарантира, че
не се обвързва с действия,
нарушаващи правата на
човека

Принцип 4: Бизнесът трябва
да подкрепя премахването на
всякакви форми на насилствен
и принудителен труд
Принцип 5: Бизнесът трябва
да подкрепя ефективното
премахване на детския труд

Околна среда

Принцип 6: Бизнесът трябва
да подкрепя премахването
на дискриминацията по
отношение на правото на
труд и на професия
Принцип 7: Бизнесът
трябва да подкрепя
превантивния подход към
предизвикателствата в
околната среда
Принцип 8: Бизнесът трябва
да предприема инициативи,
които стимулират
поемането на по-голяма
отговорност към околната
среда

Антикорупция

Принцип 9: Бизнесът трябва
да насърчава развитието
и разпространението на
технологии, които щадят
околната среда
Принцип 10: Бизнесът трябва
да работи срещу корупцията
във всичките й форми,
включително изнудване и
подкупи
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