ЗА ДОКЛАДА

Това е седмият Интегриран годишен доклад
на ТИТАН България (ИГД 2020), наричан за
краткост „Доклад“ навсякъде в този документ
(в неговия печатен и електронен формат). В
Доклада са приложени основните принципи
от Рамката на Международния съвет по
интегрирано отчитане (IIRC), за да получат
нашите заинтересовани страни всеобхватна
информация посредством преглед на
представянето ни през 2020 г. Докладът
обхваща периода от 1 януари до 31 декември
2020 г.
В Доклада са представени финансовите и
нефинансовите резултати от дейността на
Групата ТИТАН в България – в документа тя
е обозначена 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 посочват общи
данни за дружествата, а в специфичните
случаи, когато точното наименование на
дъщерното дружество е изрично упоменато,
съответните данни се отнасят за това
именно дружество. Основното съдържание
на Доклада включва цялостно представяне
на дейността, целите и постиженията на
ТИТАН България, количествените данни и
финансовата информация за 2020 г.
Информацията относно Екологичното,
социалното и управленското представяне
(ESG) в Доклада е независимо потвърдена
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 областите „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
януари 2019 г. продължава всички дейности
на предишната Инициатива за устойчиво
развитие на циментовата индустрия (CSI) и
функционира в рамката на Световния бизнес
съвет за устойчиво развитие (WBCSD).
ТИТАН България наблюдава и докладва
корпоративното представяне в
съответствие с глобалния секторен подход
на ТИТАН Цимент Интернешънъл С.А. (накратко
„Групата ТИТАН“), като използва глобални и

секторни стандарти за докладване и Индекс
от ключови показатели за ефективност
в устойчивото развитие (Sustainability
Performance KPIs Index).
Ние също така следваме принципите на
Международния съвет по интегрирано
отчитане (IIRC), насоките 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 до
2030 г. ТИТАН България също така интегрира,
в съответствие с подхода на Групата ТИТАН,
насоките на Конференцията на ООН за
търговия и развитие (ЮНКТАД) за обвързване
на отчитането на постиженията в сферата
на устойчивото развитие с Целите за
устойчиво развитие на ООН.
За повече информация относно глобалния
секторен подход и стандартите на Групата
ТИТАН се запознайте с Интегрирания годишен
доклад на Групата ТИТАН за 2020 г. https://www.
titan-cement.com/newsroom/annual-reports/.
Групата ТИТАН актуализира вътрешните
речници за ESG и насоките за социално и
екологично представяне, за да ги приведе
в съответствие с развитието на новите
вътрешни системи на отчетност в Групата,
по-специално със Системата за управление
на човешките ресурси на Групата ТИТАН
(СУЧРГТ), и с основните насоки от Хартата
за устойчивост на Световната асоциация
за цимент и бетон. ТИТАН България изгради
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 „Екологично представяне”
на Доклада, както и в раздел „Нефинансова
информация” на Интегрирания годишен доклад
на Групата ТИТАН за 2020 г. ИГД на Групата
ТИТАН за 2020 г. е публикуван на уебсайта на
ТИТАН България (www.titan.bg).
Консолидираните финансови отчети,
представени в приложенията 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 за комуникиране на напредъка по
Глобалния договор на ООН.
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Потвърждаваме, че нашето дружество майка ТИТАН Цимент Интернешънъл С.А. 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. Ние консолидираме подкрепата си за тази инициатива изцяло
в рамките на ангажимента, поет от нашето дружество майка. Ето защо не участваме в дейности по
Глобалния договор на ООН, както и в дейности на местната мрежа на Глобалния договор на ООН.
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ДИРЕКТОР
Уважаеми колеги и партньори,

За ТИТАН България 2020 беше поредна година на стабилно финансово представяне и напредък по
темите, свързани с опазването на околната среда, социалното представяне и управлението.
Тези теми са важни за нас и за нашите партньори. Както на глобално, така и на местно
ниво, работим за постигане целите за устойчиво развитие до 2030 г. съгласно ангажимента
ни към Глобалния договор на ООН. Продължихме да подкрепяме усилията на Групата ТИТАН в
сферата на опазването на околната среда, човешките права, правото на труд и борбата с
корупцията. Въпреки че пандемията от КОВИД-19 ни изправи пред нови човешки, икономически
и социални предизвикателства, усилията ни бяха все така фокусирани да развиваме нашите
хора, да поддържаме непрекъсваемостта на нашия бизнес и да осигурим устойчив растеж за
ТИТАН.
Въпреки последиците от кризата, предизвикана от КОВИД-19, през 2020 г. нашата печалба
преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) достигна 8,7 млн. евро. Благодарение на годишната
печалба и оптимизирането на оборотния капитал, нетната ни задлъжнялост намаля с 2,5 млн.
евро и приключихме годината с положителна парична наличност.
През 2020 г. потреблението на цимент в България намаля с около 2,5% в сравнение с 2019 г., с
което беше поставен край на ръста, наблюдаван на пазара през три последователни
години. Въпреки че жилищният сектор вече показваше признаци на насищане, в края на 2019 г.
пазарът изглеждаше обещаващ заради очакванията, че множество проекти с финансиране
от националния бюджет и ЕС ще стартират към края на годината. Поради несигурността,
предизвикана от КОВИД-19, секторът остана в застой през по-голямата част от второто
тримесечие на годината. Някои сегменти, по-специално строителството на туристически
и търговски обекти, бяха засегнати особен тежко и не успяха да се възстановят. По-големите
инфраструктурни проекти започнаха доста късно през годината, като резултатите за
първичното потребление вероятно ще се проявят през 2021 г.
Смекчаването на последиците от изменението на климата продължи да бъде сред
основните ни приоритети. През 2020 г. постигнахме напредък с ограничаването на емисиите
на въглероден диоксид, като намалихме специфичните нетни емисии на CO2 с 4% на годишна
база. Достигнахме ненадминат досега процент на заместване с алтернативни горива (АГ) –
нашият горивен микс включва 33% алтернативни горива с 31% въглеродно неутрална биомаса.
В нашия Циментов завод бяха използвани около 100 хил. тона отпадъци, които заместиха
почти същото количество природни горива и суровини. Положителната тенденция на
намаляване на съдържанието на клинкер в цимента при запазване на същите качествени
характеристики продължи през цялата 2020 г. Реализираме успешно всичките си екологични
цели, включително тези за енергийна ефективност, прахови емисии и потребление на вода.
Например, 50% от използваната от нас вода е рециклирана. Освен това стартирахме оценка
на нетното въздействие на нашите кариерни операции върху биологичното разнообразие.
ТИТАН България, чрез дъщерното си дружество ГАЕА, имаше съществена роля в местната
кръгова икономика, произвеждайки инженерно гориво (PEF) за завода. Инсталацията
преработи 20,3 хил. тона PEF и 4,6 хил. тона излезли от употреба гуми, което означава, че 32,9%
от използваната топлинна енергия е произведена само от локално генерирани отпадъци в
пълно съответствие с екологичните цели на инсталацията.
През 2020 г. продължихме да развиваме нашите дигитални способности. Групата ТИТАН
избра завода ни в Златна Панега за изпълнението на пилотен проект за прогностично
техническо обслужване (Predictive Maintenance). След успешното изпълнение на програма за
изкуствен интелект (Machine Learning) в завода на „Златна Панега Цимент“, групата ТИТАН
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внедри подобни проекти в още пет завода (в САЩ, Северна Македония и Египет). През 2021 г. Групата ЗА ДОКЛАДА
предвижда да внедри системата в още три завода.
ТИТАН България продължи да прилага възможно най-високи стандарти в областта на здравословните
и безопасни условия на труд през цялата 2020 г. „Златна Панега Цимент“ спечели първо място в
категория „Средни предприятия“ в конкурса „Годишни национални награди по здраве и безопасност
при работа“ (организиран от Фондация „Център за здраве и безопасност при работа“ под егидата
и със съдействието на ИА „Главна инспекция по труда“ към Министерството на труда и социалната
политика). Въпреки предизвикателствата, свързани с КОВИД-19, не прекъснахме нашите бизнес
операции дори за един ден. През 2020 г. в „Златна Панега Цимент“, „ГАЕА“ и „Дубъл Ве Ко“ нямаше нито
един инцидент с работници, служители, външни изпълнители и трети страни. В „Бетонови операции“
имаше една нетежка трудова злополука (lost time injury), но пострадалият се възстанови напълно.
В ТИТАН България нямаше нито фатални, нито сериозни злополуки с работници, служители, външни
изпълнители и трети страни. Благодарение на въведените от нас иновативни и алтернативни
методи се наредихме сред дружествата с най-много човекочасове обучение по здраве и безопасност
в Групата ТИТАН. В тези обучения участваха лично всички ръководители на оперативните звена.

ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР
СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД
ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ
ЕКОЛОГИЧНО,
СОЦИАЛНО И
УПРАВЛЕНСКО
ПРЕДСТАВЯНЕ
(ESG)
УПРАВЛЕНИЕ

Независимо от предизвикателствата, пред които ни изправи КОВИД-19, Циментовият завод, „ГАЕА“
и „Бетонови операции“ получиха сертификати за пълно съответствие с ISO 45001:2018 „Здраве и ПРИЛОЖЕНИЯ
безопасност при работа“. За трета поредна година при комплексния одит от Групата ТИТАН нашият
Циментов завод получи „зелена оценка“ за своето представяне за здраве и безопасност.
Постигането на тези резултати е немислимо без общите усилия на нашите служители и работници.
Изключително благодарни сме за тяхната упорита работа, ангажираност и всеотдайност в тези
поставящи ни на изпитания времена. От началото на пандемията ТИТАН България осъществи редица
проекти и мерки за предпазване на работещите и техните семейства от КОВИД. Организирахме
PCR скрининг за работниците, служителите и външните изпълнители, въведохме системи за
цветово кодиране на екипите, осигурихме възможности за дистанционна работа, включително от
дома, създадохме организация за проследяване на контактните лица и т.н. с цел да предотвратим
на ранен етап разпространението на КОВИД сред заетите и техните близки.
Политиките на Групата ТИТАН и Етичният кодекс продължиха да бъдат сред основните ни приоритети.
Организирани бяха поредица от онлайн курсове по фирмените политики за нашите служители
и работници. Подобен беше подходът към
2021 г. ще изисква от нас да намерим баланс
нашите външни изпълнители – разпространихме
Политиката за правата на човека и Политиката за между управлението на свързаната с КОВИД
борба с подкупите и корупцията. Всички служители несигурност и изграждането на нашето
и работници на външните изпълнители трябваше бъдеще. Ще търсим иновативни начини
да се запознаят с тези политики и да потвърдят за предоставяне на стойност за нашите
това чрез попълване на съответен формуляр.
служители, работници и партньори, и за още
Проектът насърчава етичното поведение и
по-добро обслужване на клиентите ни с цел
представя „Нашата култура в действие“.

да изградим екологично, дигитализирано и

Развитието на персонала продължи да бъде устойчиво бъдеще за всички нас.
сред основните ни приоритети в областта
на човешките ресурси. Изправени пред неизвестностите, породени от КОВИД-19, приехме онлайн
обучението като подходящ канал за удовлетворяване на потребностите на нашия персонал от
учене и развитие в ключови области. Като част от инициативите за ангажиране на Групата ТИТАН
извършихме подготовка за стартиране през 2021 г. на Програма за подпомагане на служителите и
работниците.

Устойчивостта на общностите в близост до нашите операции продължи да бъде в центъра на
плановете ни за ангажиране с общностите, сред които работим. За да подпомогне образователното,
здравното, социалното и инфраструктурното развитие на региона, ТИТАН България инвестира
в различни проекти и инициативи чрез парични и непарични дарения, наемане на стажанти от
местните общности и предоставяне на стипендии за ученици от региона. Над 65% от инвестициите
ни бяха насочени към образованието и училищата в района на нашите операции. Осъществявайки
нашата социална отговорност на практика, предоставихме стипендии за ученици от региона,
направихме парични дарения за местни училища и образователни програми, за закупуване на
медицинско оборудване и т.н. Нашите дарения в натура бяха предназначени за инфраструктурното
развитие на региона – строителство и ремонт на улици, паметници на културата и сгради. Горди
сме, че помогнахме на нашите партньори и изпълнители да запазят бизнеса си в този труден
период. Постигането на всички тези резултати щеше да е немислимо без общите усилия на нашите
служители и работници. Изключително благодарни сме за тяхната упорита работа, ангажираност
и всеотдайност в тези поставящи ни на изпитания времена.
Адамантиос Францис
Генерален директор
ТИТАН България
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ЗА ДОКЛАДА
ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР
СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД
ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ
ЕКОЛОГИЧНО,
СОЦИАЛНО И
УПРАВЛЕНСКО
ПРЕДСТАВЯНЕ
(ESG)
УПРАВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

АКЦЕНТИ, СВЪРЗАНИ С
УСТОЙЧИВОСТТА (ХОРА И ОКОЛНА
СРЕДА)
ГРУПАТА ТИТАН ГЛОБАЛНО
ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД – ЧАСТ
ОТ ГРУПАТА ТИТАН
НАШАТА ВИЗИЯ, МИСИЯ И
ЦЕННОСТИ
СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ
КАКВО ПРАВИМ. НАШИТЕ ПРОДУКТИ
ЗНАКОВИ ПРОЕКТИ ПРЕЗ 2020 г.
НАШИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
НАШИЯТ ПОДХОД КЪМ АНГАЖИРАНЕ
НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ НИ
СТРАНИ. ТЕМИ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
ЦЕЛИ НА ГРУПАТА ТИТАН, СВЪРЗАНИ
С УСТОЙЧИВОСТТА
КАК СЪЗДАВАМЕ СТОЙНОСТ ЗА
ВСИЧКИ. НАШИЯТ БИЗНЕС МОДЕЛ
КАК СЪЗДАДОХМЕ СТОЙНОСТ ПРЕЗ
2020 г.
КАК СВЪРЗВАМЕ ОЦЕНКАТА НА
НАШЕТО ПРЕДСТАВЯНЕ С ЦЕЛИТЕ НА
ООН ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ДО
2030 г.
МАТРИЦА НА ЗНАЧИМИТЕ ТЕМИ
ГЛОБАЛНА МРЕЖА ОТ
ПАРТНЬОРСТВА И ПОДКРЕПА
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НАЙ-ВАЖНОТО
ПРЕЗ 2020 г.

ЗА ДОКЛАДА
ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР
СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД
ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ

ФИНАНСОВИ АКЦЕНТИ

47.042

милиона евро приходи

78.406

8.673

2.9

милиона евро общо aктиви

милиона евро
капиталови инвестиции

милиона евро EBITDA

1.652

милиона евро
чиста печалба след данъци
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

АКЦЕНТИ, СВЪРЗАНИ С УСТОЙЧИВОСТТА
(ХОРА И ОКОЛНА СРЕДА)
260 служители

28 817 евро инвестирани в
обучение и развитие

Намаление на специфичните
нетни емисии въглероден
двуокис с 4% на годишна база
Достигнахме ниво от 33%
алтернативни горива в
горивната смес, в това число 31%
въглеродна неутрална биомаса

Нито една фатална или сериозна
злополука за директно наетите
от ТИТАН България служители
и за служителите на нашите
подизпълнители

101 000 тона отпадъци бяха
използвани в циментовия ни
завод, като по този начин
заместиха сходно количество
природни горива и суровини

88.46% служители от местната
общност

50% от нашите потребности
от вода се покриват от
рециклирана вода
Направихме оценка на
нетното въздействие върху
биоразнообразието от
дейността ни в кариерите

ЕКОЛОГИЧНО,
СОЦИАЛНО И
УПРАВЛЕНСКО
ПРЕДСТАВЯНЕ
(ESG)

ГРУПАТА ТИТАН
ИМА ГЛОБАЛНО
ПРИСЪСТВИЕ
Групата ТИТАН е международен производител на
цимент и строителни материали със 118 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
2020 г. в Групата работят 5 400 човека.
Дейността на Групата ТИТАН включва
производство, транспорт и дистрибуция на
цимент, бетон, инертни материали, пепелина и
други строителни материали.
Компанията-майка на Групата е ТИТАН Цимент
Интернешънъл (TCI), белгийско дружество,
регистрирано на борсите „Юронекс“ в Брюксел,
„Юронекс“ в Париж и борсата в Атина. ТИТАН
Цимент Интернешънъл става компания-майка
на Групата ТИТАН след успешното приключване
на офертата за доброволна замяна на акции,
подадена до акционерите на ТИТАН Цимент
Къмпани С.А. (бившата компания-майка на Групата,
със седалище в Гърция). Седалището на TCI е в
Брюксел, а адресът на управление – в Кипър.

УПРАВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

TITAN Cement was founded
with the opening of the first
cement plant in Elefsina,
Greece. It was the first
cement producing unit in
Greece

1902

1907

Establishment of
the first cement
factory. Сement
production in
Bulgaria began with
the setting up of a
small, family-owned
facility in Zlatna
Panega

Запазихме доброто си
представяне по отношение
на влиянието на емисиите във
въздуха и водата на местно
ниво

Продължихме да подобряваме
съотношението на клинкер
в цимента, като запазихме
същите характеристики на
качеството
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Фирмата е
регистрирана
на Атинската
стокова борса

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.

1902
1907

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

Откриване на
три нови завода
в Гърция

1962-1976

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

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)

Производство
на хидравлична
вар. Започва
производство и на
марките цимент
“150” и “200”.

Построен е нов завод,
който разполага с пет
производствени линии
за циментов клинкер и
произвежда марките
цимент “250”, “350” и
“450”. Суровината се
добива в близката
кариера. Годишният
капацитет на завода
достига 1 милион тона
цимент.

ТИТАН навлиза на
пазара в Саудитска
Арабия, Египет и
САЩ

1979-1988

Групата ТИТАН
придобива
завода в
България

2003
1966-1997

„Златна Панега
Цимент“ е
най-големият
производител на
цимент в България.
Изнася продуктите
си в Европа и Азия.

1998

„Златна Панега“
е приватизирана
според
държавната
политика за
приватизация
на предприятия.
„Хайделберг
Цимент“ АД
придобива
завода.

2001

Компанията е
придобита от
международния
производител
на строителни
материали ТИТАН
Цимент АД и се
присъединява към
Групата ТИТАН
Сертифициране
съгласно системата
за управление на
околната среда ISO
14001
ТИТАН България става
член на Глобалния
договор на ООН
Заводът започва
да използва
алтернативни горива

Сертифициране
съгласно
системата за
управление на
качество ISO 9001
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2018

1992-2002

1951-1957

1923-1947 1966-1970

Компанията придобива
75% дял в Адочим, Турция

Инвестиция
на зелено —
Антеа,
Албания

2007
2006

Реконструкция
на технологичните
линии за
производство
на циментов
клинкер

2005

Изграждане
на товарна
станция
за насипен
цимент

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

Инвестиция –
"Цименто
Аподи", Бразилия
(съвместно
предприятие)

2008

2016

2008

Грижа за служителите:
изграждане на нов
медицински център,
столова, бани, офиси за
администрацията
Изграждане на
вертикална циментова
мелница
Изграждане на силоз за
съхранение на клинкер 37
500 т

2011-2013 2015
2009

Изграждане
на пречиствателна
станция за
промишлени
води

Реконструкция и модернизация
на водоснабдителни и
канализационни системи и
пречиствателна станция
за битови отпадни води;
изграждане на нова система
за оборотно водоснабдяване
Модернизация на опаковъчна
машина. Монтаж на ново
оборудване за палетизиране

Изграждане на
нова система от
утаителни басейни
за пречистване на
дъждовните води
от площадката на
циментовия завод

2011

Изграждане
на силози за
суровини за
циментовите
мелници, СМ8
и СМ9

2010

Етичният кодекс
на Групата ТИТАН
е въведен в ТИТАН
България

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
Изграждане на
на нова
нова вертикална
пътна инфра- мелница за цимент
структура
Докладът за
корпоративна
социална
отговорност и
устойчивост на
ТИТАН България
е одобрен от
независим одитор

2012

Изграждане на
инсталация за
преработено
инженерно
гориво

2016

Изграждане на
инсталация за
намаляване на
азотните оксиди

2014

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

ГЛОБАЛНОТО
ПРИСЪСТВИЕ НА
ГРУПАТА ТИТАН

ЗА ДОКЛАДА
ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР

1
1
3

4

3

2

ОТЧИТАМЕ РЕЗУЛТАТИТЕ И ДЕЙНОСТТА СИ В
ЧЕТИРИ ГЕОГРАФСКИ РЕГИОНА

2

2

1

1

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД

4

5

ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ
ЕКОЛОГИЧНО,
СОЦИАЛНО И
УПРАВЛЕНСКО
ПРЕДСТАВЯНЕ
(ESG)

Гърция и Западна Европа Югоизточна Европа
Циментови заводи
1. Солун
2.Камари
3.Патра
Инсталация за смилане
4. Елефсина

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

1
2

УПРАВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Източно
Средиземноморие

1

Циментов завод Циментови заводи
1. Токат
1. Александрия
Инсталация
2. Бени Суеф
за смилане
2. Мармара

САЩ

2

САЩ

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

2

82

3

7

циментови
завода

терминала
за внос

8

2

Бразилия

(Съвместно предприятие)

1

циментов
завод

3

кариери

Циментов завод
1. Кисере
Инсталация за смилане
2. Печем

937.7

милиона
евро

EBITDA

176

милиона
евро

АКТИВИ

1 095 милиона
евро
12

1

терминала
за внос

1

(Съвместно предприятие)

3

завода за
бетонови
елементи

завода за
преработка
на пепелина

ПРИХОДИ

28

циментови
завода

Основни продукти/дейности

Бразилия

3

бетонови
центъра

5

кариери

Гърция и Западна
Европа

4

бетонови
центъра

1

инсталация
за смилане

6

20

1

циментови
завода

инсталация
за смилане

кариери

завод за сухи
смеси

съоръжения
за преработено инженерно гориво

Източно
Средиземноморие

3

7

1

2

бетонови
центъра

циментови
завода

съоръжения
за преработено
инженерно
гориво

инсталация
за смилане

Основни продукти/дейности

бетонови
центъра

14

кариери

съоръжения
за преработено
инженерно
гориво

Основни продукти/дейности

Основни продукти /
дейности:
Цимент

Основни продукти/дейности

ПРИХОДИ

Основни продукти/дейности

ПРИХОДИ
* 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.

5

бетонови
центъра

25 1
2

кариери

Югоизточна
Европа

246.6 милиона
евро
EBITDA

17.2 милиона
евро
АКТИВИ

563.3 милиона
евро

271 милиона
евро
EBITDA

96.2
АКТИВИ

милиона
евро

456.9 милиона
евро

Бетонови
смеси

ПРИХОДИ

151.7 милиона
евро
EBITDA

-3.3

Инертни
материали
Сухи смеси

милиона
евро

Пепелина
Управление на
отпадъци и
алтернативни
горива

АКТИВИ

484.8 милиона
евро
13

„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 и строителни материали в България. Компанията е
вертикално интегрирана – има бетонови възли в 2 големи града в България и съвместно
с други компании разполага с 12 кариери за добив на пясък, чакъл и трошен камък. Нашият
успех се дължи на усилията ни за оптимизиране на производствения процес и на нашите
познания и умения.

ТИТАН БЪЛГАРИЯ Е
ВЕРТИКАЛНО ИНТЕГРИРАНА
КОМПАНИЯ

„Кариери за чакъл и пясък България“ („КЧПБ“) ЕАД

ЗА ДОКЛАДА

КЧПБ 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 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 и Ко“ ЕООД, 100% дъщерно дружество на КЧПБ ЕАД, притежава и управлява
пристанище в гр. Русе.

„ГАЕА Зелена алтернативна енергия“ ЕАД

ТИТАН България подкрепя развитието на кръговата икономика чрез своето дружество
„ГАЕА“, което произвежда преработено инженерно гориво (PEF) за завода. През 2020 г., в
пълно съответствие с целите за опазването на околната среда, заводът съвместно
преработи 20.3 хил. тона PEF и 4.6 хил. тона излезли от употреба гуми, като подмени
32.9% от нуждите от топлинна енергия с генерирани само на местно ниво отпадъци.
„ГАЕА“ е специализираното предприятие на ТИТАН България за управление на отпадъци
и производство на алтернативни горива. Предприятието има звено за PEF, снабдява
ТИТАН България с нужните алтернативни горива и предоставя индивидуални решения
за оползотворяване на отпадъци. „ГАЕА“ ни помага да намалим емисиите на въглероден
двуокис и да постигнем амбициозната цел за повишаване дела на алтернативните
горива в производството ни.

ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР
СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД
ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ
ЕКОЛОГИЧНО,
СОЦИАЛНО И
УПРАВЛЕНСКО
ПРЕДСТАВЯНЕ
(ESG)
УПРАВЛЕНИЕ
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

Нашите
производствени бази
Циментов
завод

Бетонови
центрове

Кариери за
инертни
материали

ТИТАН България има 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 ние натрошаваме,
смиламе и изпичаме суровините в две пещи, за да произведем клинкер, който впоследствие
се смила и смесва с добавки, за да се произведе 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.

ТИТАН България управлява пет производствени бази за
бетон

Бетоновата дейност на ТИТАН България (преди това „Златна Панега Бетон“ ЕООД) включва
пет производствени бази за бетон в София и в Пловдив, както и един бетонов възел, по
конкретен проект.
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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 въздействаме положително върху местните и регионалните
общности.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

Нашите ценности са част от идентичността на Групата ТИТАН. Те са част от нашата
култура и от дейността на служителите ни. Те ръководят начина, по който правим бизнес –
с внимание, надеждност и отговорност. Ние търсим и стимулираме почтеността,
отговорността към резултатите, професионализма, ученето през целия живот и
непрекъснатото усъвършенстване. Предоставяме допълнителна стойност на всички
наши заинтересовани страни.

ПОЧТЕНОСТ

НОУ-ХАУ

СТОЙНОСТ ЗА КЛИЕНТА

Етични бизнес практики
Прозрачност
Отворена комуникация
Добро управление

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

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

ПОСТИГАНЕ НА
РЕЗУЛТАТИ

НЕПРЕКЪСНАТО
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА
ОТГОВОРНОСТ

Стойност за акционерите
Ясни цели
Високи стандарти

Организация на обученията
Желание за промяна
Посрещане на предизвикателства

Безопасност на първо място
Устойчиво развитие
Ангажираност на заинтересованите страни
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НАШИЯТ РЪКОВОДЕН ПРИНЦИП
СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ

За да постигнем управленската си цел, ние се фокусираме върху следните четири
стратегически приоритета на Групата ТИТАН:
Географска диверсификация
Разширяваме бизнеса си чрез придобивания и разработки „на зелено“ в привлекателни нови
пазари, за да разнообразим базата на приходите си и намалим несигурността, присъща
за индустрия като нашата.
Постоянно подобряване на конкурентноспособността
Прилагаме нови инструменти за ефективност в целия бизнес процес, за да намалим
разходите и да бъдем по-конкурентноспособни; използваме дигитални решения навсякъде
във „веригата на стойността“.
Вертикална интеграция
Разширяваме бизнеса си в други сфери на „веригата на стойността“ в циментовата
индустрия, като обслужваме по-добре клиентите си и получаваме достъп до нови
възможности за печалба.
Устойчивост с фокус върху околната среда и обществото
Намаляваме екологичния отпечатък, като се фокусираме върху декарбонизацията и
биоразнообразието. Ние развиваме и се грижим за своите служители и насърчаваме
конструктивния диалог със съседните общности и други заинтересовани страни.
Споделяме най-добрите практики и използваме най-добрата експертиза. Следването
на този подход на Групата ТИТАН ни помага в развитието на нашите възможности и
ефективното изпълнение на нашата управленска цел.

КАКВО ПРАВИМ. НАШИТЕ ПРОДУКТИ.
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 продуктите си изграждаме устойчиви градове и съдействаме за
повишаване стандарта на живот и подобряване на бизнес средата.

ОТГОВОРНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ

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. Нашият отдел „Продажби“ се фокусира върху увеличаване дела на
продажбите на циментови продукти с нисък въглероден отпечатък в целия обем продажби.

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА НАШИТЕ ЦИМЕНТОВИ ПРОДУКТИ
СИВ ЦИМЕНТ
Всички видове цимент, произвеждани от ТИТАН България, отговарят 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, изложени на периодично замразяване
и размразяване, и на стоманобетонни елементи с или без термична обработка.
■■Предлага се насипен
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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-SR5
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-LL 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
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

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 бетонови продукти като строителни разтвори за
подови замазки, циментова стабилизация, нискотермичен бетон, бетон с висока
якост и торкрет. 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
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ЗА ДОКЛАДА
ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР
СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД
ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ
ЕКОЛОГИЧНО,
СОЦИАЛНО И
УПРАВЛЕНСКО
ПРЕДСТАВЯНЕ
(ESG)
УПРАВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

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 ПРЕЗ 2020 г.
Нова ТВ – новата административна сграда на Nova Broadcasting Group
През 2020 г. ТИТАН България работи по проекта за нова офис сграда на Нова ТВ –
разположена близо до летището на София, върху площ от 41 000 кв.м. Основите на
офис сградата изискваха две големи наливания на бетон, като за всяко от тях бяха
необходими повече от 24 часа.
Фабриката за стъкло на B.A.Glass
Португалски инвеститор направи голямо разширение на стъкларския си завод в
индустриалния квартал „Военна рампа“ в София. Дирекция „Бетонови операции“ на ТИТАН
България разработи специална рецепта за 30/37 S4 XC3 с метални и полипропиленви
влакна, необходими за индустриалните настилки.
Индустриални настилки за небостъргача Sky Fort
ТИТАН България модифицира специална рецепта за C 30/37 S4 XC4, нужна за настилките на
небостъргача „Скай Форт“, според конкретите изисквания на строителната компания.
Бетонът беше „налят“ със стационарна помпа на подземните нива на паркинга.

НАШИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
Заинтересованите страни на ТИТАН България включват:

Служители
Клиенти
Подизпълнители
Местни общности и местни власти
Регулаторни органи (правителство)
Доставчици
Акционери
Сдружения на нашите бизнес партньори

НАШИЯТ ПОДХОД КЪМ АНГАЖИРАНЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ
СТРАНИ. ЗНАЧИМИ ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ТЕМИ

ЗА ДОКЛАДА

През 2020 г. направихме нова Оценка на значимите теми, като следвахме процеса на
Групата ТИТАН и използвахме нови глобални стандарти, като Картата SASB's Materiality®,
за да верифицираме резултатите от този процес:
Определение:
Идентифициране на вътрешни и външни заинтересовани страни в сътрудничество
с Отдела на Групата за екологично, социално и управленско (ESG) представяне и с
независими експерти. В процеса на идентификация участват Регионалния директор,
членовете на Съвета на директорите, директорите на дирекции „Производство“ и
„Поддръжка“, ръководителите на отдели, юрисконсулта и представители на Групата
ТИТАН.
Всички те бяха поканени на основание предварително изготвена Матрица със
значимите теми, в която всеки от участниците в процеса е свързан със съответните
заинтересовани страни.
Подготовка и изпълнение:
Всички вътрешни заинтересовани страни предоставиха структурирана обратна
връзка по Въпросник за оценка на значимостта, разработен от Групата ТИТАН.
Паралелно с това независим изпълнител проведе проучване за темите и въпросите,
които са значими за местните заинтересовани страни и партньори.
Оценяване:
Обратната връзка, получена от вътрешни и от външни заинтересовани страни,
беше анализирана и обсъдена по време на семинар за значимите теми. Целта на този
семинар беше да се определи кои са ключовите заинтересовани страни и кои са найрелевантните значими теми за бизнеса и заинтересованите страни.
Приключване:
Управленският екип на компанията прегледа резултатите от Оценката и потвърди
Матрицата на значимите теми и основните приоритети, които ще определят целите
за 2025 г. и ще бъдат в съответствие със стратегията на Групата ТИТАН.
Ангажирането с вътрешни и външни заинтересовани страни е основен елемент от
начина, по който ние правим бизнес и е пряко свързано с нашите ценности и ключови
приоритети за устойчив растеж. Ние идентифицираме заинтересовани страни според
Международния стандарт за ангажиране на заинтересовани страни AA1000 (Stakeholder
Engagement Standard), като използваме четирите му основни принципа на приобщаване,
същественост, отзивчивост и въздействие като ръководство в процеса на групово и на
местно ниво, включително в България.
Ние отчитаме устойчивото си представяне след като получим обратна връзка от
най-важните заинтересовани страни. Диалогът с нашите заинтересовани страни
ни позволява да придобием задълбочено разбиране за техните нужди и възгледи.
Резултатът от този диалог през 2020 г. е обобщен в таблицата по-долу:

Младежката общност
Гражданското общество
Академичната общност и организации за проучвания и развой
Инвестори и анализатори

Ключови
заинтересовани
страни

Процес на ангажиране

Ключови теми и въпроси за група
заинтересовани страни

Служители

Колективни трудови
договори (КТД) и
срещи със синдикални
организации;
Уебсайт и интранет
портал

Здравословна и безопасна работна
среда; Развитие на служителите и
осигуряване на тяхното благополучие;
Добро управление, прозрачност и
бизнес етика

Клиенти

Двустранни срещи;
Събития с цел
установяване на
контакти

Връзки с клиентите; Качество и
устойчивост на продуктите; Добро
управление, прозрачност и бизнес
етика; Отговорна и надеждна верига на
доставки

Медиите
Ние комуникираме редовно със заинтересованите ни страни и се ангажираме с тях.
Това сътрудничество ни позволява да преследваме бизнес целите си и да защитаваме
ценностите си и амбициите си за устойчиво и приобщаващо развитие. Това
сътрудничество е от решаващо значение занашия бизнес и е свързано с приоритетите
за устойчив растеж, които отстояваме.
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ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР
СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД
ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ
ЕКОЛОГИЧНО,
СОЦИАЛНО И
УПРАВЛЕНСКО
ПРЕДСТАВЯНЕ
(ESG)
УПРАВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Ключови
заинтересовани
страни

Процес на ангажиране

Подизпълнители

Двустранни срещи;
Интервюта

Здравословна и безопасна работна
среда; Добро управление, прозрачност
и бизнес етика; Отговорна и надеждна
верига на доставки

Местни
общности и
местни власти

Двустранни срещи;
Интервюта; Участия в
събития със социална
насоченост

Смекчаване на влиянието на
климатичните промени и адаптация;
Ефективно използване на енергията и
природните ресурси (вода, суровини,
горива)

Регулаторни
органи

Двустранни срещи;
Информационни писма

Добро управление, прозрачност
и бизнес етика; Устойчивост на
общностите; Отговорна и надеждна
верига на доставки; Опазване на
биоразнообразието

Ключови теми и въпроси за група
заинтересовани страни

Доставчици

Двустранни срещи;
Интервюта;
Информационни писма

Отговорна и надеждна верига на
доставки; Прозрачност; Устойчивост
на общностите

Акционери

Документи с
информация;
Корпоративни
отчети; Резултати от
представянето

Добро управление, прозрачност
и бизнес етика; Здравословна и
безопасна работна среда; Качество
и устойчивост на продуктите;
Ефективно използване на енергията и
природните ресурси; Устойчивост на
общностите; Отговорна и надеждна
верига на доставки; Опазване на
биоразнообразието

Сдружения на
бизнес партньори

Двустранни срещи;
Интервюта;
Информационни писма

Връзки с клиенти; Намаляване на
ефектите от промените в климата и
адаптация; Качество и устойчивост
на продуктите; Добро управление,
прозрачност и бизнес етика;
Отговорна и надеждна верига на
доставки

Младежката
общност

Участие в събития за
младежи; стажантска
програма; стипендии

Здравословна и безопасна работна
среда; Развитие на служителите и
осигуряване на тяхното благополучие;
Качество и устойчивост на
продуктите; Добро управление,
прозрачност и бизнес етика;

Интервюта; уебсайт

Здравословна и безопасна работна
среда; Намаляване на ефектите от
промените в климата и адаптация;
Добро управление, прозрачност
и бизнес етика; Устойчивост
на общностите; Опазване на
биоразнообразието

Гражданското
общество

Академичната
общност и
организации за
проучвания и
развой

Младежки събития;
Комуникационни
инициативи

Инвестори и
анализатори

Документи с
информация;
Корпоративни отчети

Добро управление, прозрачност и
бизнес етика; Качество и устойчивост
на продуктите; Отговорна и надеждна
верига на доставки

Медии

Уебсайт, връзки с
медиите

Добро управление, прозрачност и
бизнес етика

Здравословна и безопасна работна
среда; Развитие на служителите и
осигуряване на тяхното благополучие;
Качество и устойчивост на
продуктите; Добро управление,
прозрачност и бизнес етика; Опазване
на биоразнообразието

ЦЕЛИТЕ НА ГРУПАТА ТИТАН ЗА УСТОЙЧИВОСТ

ЗА ДОКЛАДА

Подходът на Групата ТИТАН, публикуван през м. март 2020 г., се фокусира върху следните
цели, свързани с устойчивостта, и тяхната връзка със съществените теми и въпроси за
ТИТАН България.

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД
ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ
ЕКОЛОГИЧНО,
СОЦИАЛНО И
УПРАВЛЕНСКО
ПРЕДСТАВЯНЕ
(ESG)

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ
Смегчаване влиянието на климатичните
промени и адаптация; Качество и
устойчивост на продуктите; Ефективно
използване на енергията и природните
ресурси (вода, суровини и горива)

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ
МЕСТНАТА ОБЩНОСТ
Ефективно използване на енергията и
природните ресурси (вода, суровини и
горива); Опазване на биоразнообразието;
Устойчивост на общностите

УПРАВЛЕНИЕ

РАБОТНА СРЕДА, КОЯТО СТИМУЛИРА
РАЗВИТИЕТО
Безопасна и здравословна работна
среда; Развитие на служителите
и подпомагане на тяхното
благосъстояние

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОТГОВОРНО ПОТРЕБЛЕНИЕ
Ефективно използване на енергията и
природните ресурси (вода, суровини и
горива)

Подкрепени от добро управление, прозрачност и бизнес етика
Целите на ТИТАН за опазване на околната среда, социална ефективност и управление
са в съответствие с визията на Европейския зелен пакт за постигане на неутралност
по отношение на климата до 2050 г., както и с Целите на ООН за устойчиво развитие до
2030 г. Изпълнението на тези цели се проверява от независими одитори, а Обхват 1 и 2 на
целите за емисиите се утвърждава чрез научната методология на Science Based Targets
Initiative (SBTi)1. Напредъкът се отчита ежегодно чрез Интегрирания доклад, за да се
гарантира прозрачност на комуникацията на Групата със заинтересованите страни.
Ние използваме, трансформираме и надграждаме нашите капиталови ресурси, за да
предоставим продукти и услуги, да създадем стойност за всички наши заинтересовани
страни и допринесем за постигането на глобалните цели за устойчиво развитие.
Настоящият Доклад използва „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. Отчитаме и
ефекта, който организацията на ТИТАН България оказва върху самия „Капитал“.
Според нас тази практика има положителен елемент, по-конкретно 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 интегрирано отчитане
(IIRC) за структурата и съдържанието на един интегриран доклад.
Обхват 1: директни нетни въглеродни емисии; Обхват 2: индиректни въглеродни емисии от електрическа енергия
1
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БИЗНЕС
МОДЕЛ

КАК СЪЗДАВАМЕ СТОЙНОСТ ЗА ВСИЧКИ

ФИНАНСОВ КАПИТАЛ

Използваме икономическите си
ресурси ефективно, за да подкрепим
бизнес развитието си и запазим
конкурентноспособността си.

Използваме
нашите ресурси
от шестте вида
„капитал“, като
следваме подхода
на Международния
съвет за
интегрирано
отчитане (IIRC).

Как
„трансформираме“
капитала?

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.

ПРОДУКТИ

(Повече за
ръководния ни
принцип на стр. 16),

ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ

Ценим приноса на служителите в
постиженията ни, като непрекъснато
подкрепяме тяхното професионално
развитие в една приобщаваща среда на
сътрудничество.

СОЦИАЛЕН КАПИТАЛ

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 суровини 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“.
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ЗА ДА
ПРЕДОСТАВИМ
ПРОДУКТИТЕ,
УСЛУГИТЕ И
РЕШЕНИЯТА
СИ (Повече за

продуктите ни на
стр. 16-18)

РЕШЕНИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД

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

ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ
ЕКОЛОГИЧНО,
СОЦИАЛНО И
УПРАВЛЕНСКО
ПРЕДСТАВЯНЕ
(ESG)
УПРАВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Цимент

СИГУРНА РАБОТА
И ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ

ИНОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ
И ОБЩНОСТИ

ОТГОВОРНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ

ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

Инертни
материали

Ръст на компанията
Данъчни вноски
Възвръщаемост за акционерите
Верига на стойността

Сухи смеси

СТОЙНОСТ ЗА ОКОЛНАТА
СРЕДА
ЧИСТА ВОДА И
САНИТАРНО-ХИГИЕННИ
УСЛОВИЯ

УСЛУГИ

ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР

ИКОНОМИЧЕСКА СТОЙНОСТ

Бетон

ИНТЕЛЕКТУАЛЕН КАПИТАЛ
Използваме основната си
компетентност и познания в
индустрията на строителните
материали, за да подобрим
продуктите, услугите и
ефективността си.

Чрез отговорно
осигуряване на всички
суровини, сред които
вода, горива и други
източници на енергия.
Ние произвеждаме
всички наши продукти
като спазваме найдобрите налични
техники при безопасна
и здравословна работна
среда, като в същото
време зачитаме и
съхраняваме природата
и общественото здраве

ПРОИЗВЕДЕН КАПИТАЛ

ИЗПОЛЗВАМЕ
УПРАВЛЕНСКАТА
СИ ЦЕЛ

ЗА ДОКЛАДА

Производство,
транспорт,
дистрибуция
на строителни
материали

ВЪЗОБНОВЯЕМА
ЕНЕРГИЯ

БОРБА С
КЛИМАТИЧНИТЕ
ПРОМЕНИ

ОТГОВОРНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ

ЖИВОТ
НА ЗЕМЯТА

Намаляване на емисиите и потреблението на
ресурси
Принос към кръговата икономика

СОЦИАЛНА СТОЙНОСТ
Решения за
кръговата
икономика:
алтернативни
горива и
управление на
отпадъците
Биоразнообразие
и управление на
водните ресурси

ДОБРО
ЗДРАВЕ

УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ
И ОБЩНОСТИ

КАЧЕСТВЕНО
ОБРАЗОВАНИЕ

ОТГОВОРНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ

РАВЕНСТВО
МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

СИГУРНА РАБОТА
И ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ

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.

Следим представянето си като използваме Ключови
показатели за ефективност на социалното и
екологично представяне. С тези показатели
измерваме и въздействието си във времето.
Обвързваме резултатите си и с конкретни цели за
устойчиво развитие (приложения в края на Доклада).
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КАК СЪЗДАДОХМЕ СТОЙНОСТ ПРЕЗ 2020 г.?
Заедно със заинтересованите страни отговаряме на най-важните предизвикателства
и играем роля в съвместното изграждане на по-добро и устойчиво бъдеще.
Чрез сътрудничеството си с клиенти, бизнес партньори, местната общност и
академични организации повишаваме споделена стойност, създадена на глобално,
регионално и местно ниво.
Активно си сътрудничим с международни организации, за да отговорим на световните
предизвикателства по отношение на устойчовостта в рамките на Целите на ООН
за устойчиво развитие до 2030 г. Групата ТИТАН участва в Глобалния договор на ООН и
е деен член на Европейската асоциация за корпоративна социална отговорност и на
Световната асоциация за цимент и бетон.
През 2020 г. допринесохме за постигането на онези Цели на ООН за устойчиво развитие
до 2030 г., които бяхме определили като съществени за нашата бизнес дейност и за
нашите заинтересовани страни.
Термините, свързани с Показателите за създаване на стойност, са обяснени по-подробно
в 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 ЮНКТАД 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 създаваме стойност за заинтересованите страни по следните
начини:
Стойност, свързана с местни доставчици, дарения в общността и инвестиции в
опазването на околната среда:
■■Местни разходи: те са определени съгласно Стандартите на Групата ТИТАН за
отчитане. Вж Индекс с основни показатели за ефективност на социалното представяне,
KPI SP45L. Този нов ключов показател за ефективност при създаването на стойност се
свързва и с Десетте принципа на Глобалния договор на ООН и с SDG9 / Цел 9.3 съгласно
Насоките на ЮНКТАД от 2019 г.
■■Дарения: те се определят съгласно Стандартите на Групата ТИТАН за отчитане; вж.
Индекс с основни показатели за ефективност на социалното представяне, KPI SP41L - SP43L.
■■„Зелени“ инвестиции или техен еквивалент: Инвестициите в „околната среда“ се
определят съгласно Стандартите на Групата ТИТАН за отчитане; Индекс с основните
показатели за ефективност на екологичното представяне, KPI EP39L.

Обобщение на метриките за екологично представяне:
Цялостното ни екологично представяне може да се види в Приложение 4, Индекс с основни
показатели за ефективност на екологичното представяне, KPIs Index (EP01L-EP39L).
Свързваме представянето си и с ангажимента към Десетте принципа на Глобалния
договор на ООН и Насоките на ЮНКТАД от 2019 г.
■■Енергия и промени в климата: Приложение 4 с основните показатели за ефективност
EP14L-EP24L и EP33L-EP36L, свързани с Хартата на GCCA, насоките и секторния индекс с
основни показатели за ефективност, с SDG7/Цели 7.2, 7.3 и 7a, както и SDG12/Цел 12.2.
■■Използване на алтернативни горива: Приложение 4 с Индекс с основни показатели за
ефективност (EP19L, EP23L и EP35L), свързани с Хартата на GCCA, насоките и секторния
индекс с основни показатели за ефективност, SDG7/Цели 7.2, 7.3 и 7a, както и SDG12/Цел 12.2.
■■Емисии на въглероден двуокис: Приложение 4 с Индекс с основни показатели за
ефективност (EP16L-EP18L), свързани с Хартата на GCCA, насоките и секторния индекс с
основни показатели за ефективност, както и с SDG9/Цел 9.4.
■■Емисии във въздуха: Приложение 4 с Индекс с основни показатели за ефективност (EP29LEP32L), 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.
■■Опазване на природните ресурси: Приложение 4 с Индекс с основни показатели за
ефективност (EP01L-EP04L и EP26L), свързани с Хартата на GCCA, насоките и секторния
индекс с основни показатели за ефективност, както и SDG 12/ Цел 12.2.
■■Водни ресурси: Приложение 4 с Индекс с основни показатели за ефективност (EP05LEP07L, EP27L и EP28L), 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: Приложение 4 с Индекс с основни показатели за
ефективност (EP37L и EP38L), 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: Приложение 4 с Индекс с основни показатели за
ефективност (EP8L-EP13L), 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.

ЗА ДОКЛАДА
ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР
СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД
ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ
ЕКОЛОГИЧНО,
СОЦИАЛНО И
УПРАВЛЕНСКО
ПРЕДСТАВЯНЕ
(ESG)
УПРАВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

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 бизнес дейността си.
Инфографиката по-долу очертава начина, по който произвеждаме надеждни продукти и
ги доставяме на клиенти и подизпълнители.

Стойност, свързана със социалното представяне (обобщение на метриките):
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■■Здраве и безопасност (SP01L-SP14L), вж Приложение 3. Обвързваме представянето си
и с ангажимента към Десетте принципа на Глобалния договор на ООН и с SDG8 / Цел 8.8
съгласно Насоките на ЮНКТАД от 2019 г.
■■Трудова заетост (SP15L-SP30L), 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 ЮНКТАД от 2019 г.
■■Развитие на човешките ресурси (SP31L-SP40L), вж Приложение 3. Обвързваме
представянето си и с ангажимента към Десетте принципа на Глобалния договор на ООН
и с SDG4/ Цел 4.3 съгласно Насоките на ЮНКТАД от 2019 г.
■■Ангажиране на заинтересованите страни (SP41L-SP46L), 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 ЮНКТАД от 2019 г.
■■Стажантски програми като част от ангажирането на заинтересованите страни
(SP43L-SP44L), вж Приложение 3. Обвързваме представянето си и с ангажимента към
Десетте принципа на Глобалния договор на ООН.

Варовик
Мергел
Алтернативни суровини
Отпадъци

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

Цимент
Бетонови смеси
Инертни материали
Преработено инженерно гориво (ПИГ)

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.

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.

Ключовите показатели и сумите, които отделихме през 2020 г. за създаване на стойност
за заинтересованите страни и за подпомагане постигането на Целите на ООН за
устойчиво развитие до 2030 г. са представени накратко в таблицата на стр. 26.
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8.4 милиона евро

Служители, клиенти,
доставчици и акционери

Нетна добавена стойност

1.7 милиона евро

Служители, клиенти,
доставчици и акционери

Общо разходи за национални и международни
доставчици, за стоки и услуги

34.8 милиона евро

Доставчици и подизпълнители

Данъци към национални и местни власти

5 милиона евро

Регулаторни органи и власти
(централни и местни)

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

5.1 милиона евро

Акционери

Общо разходи за дарения и социални
инициативи

0.07 милиона евро

Общности (местни и
национални)

„Зелени“ инвестиции

1.998 милиона евро

Общности (местни и
национални)

Алтернативни горива

24 846 тона

Общности (местни и
национални)

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

5.3 милиона евро

Служители и техните
семейства, местни общности

Инвестиции в обучение на директно наети
служители (общ разход)

0.03 милиона евро

Служители и техните
семейства

Стажантски програми

7 стажанти

Служители и техните
семейства, местни общности

Проучване и развой (R&D) и съвместни
дейности за иновации

0.212 милиона евро

Служители, клиенти

Инвестиции в бъдещо развитие

2.9 милиона евро

Служители, клиенти

КАК СВЪРЗВАМЕ ОЦЕНКАТА НА ПРЕДСТАВЯНЕТО СИ С ЦЕЛИТЕ НА ООН ЗА
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ДО 2030 Г. (UN SDGS)
Избрахме онези подцели от Целите на ООН за устойчиво развитие (SDGs), които бихме могли да постигнем
чрез различни проекти, дейности и инициативи.
Преди да избере коя от Целите на ООН за устойчиво развитие да подкрепи, ТИТАН България определи
темите, които са значими за заинтересованите страни. Определяме заинтересованите страни съгласно
Международния стандарт за ангажиране на заинтересованите страни AA1000, чрез който се направлява
процесът на групово и на местно ниво, включително в България. Приехме практиката на Групата ТИТАН
Оценката на значимите теми да е непрекъснат процес при изпълнението на стратегията за устойчивост
на Групата. Всяко бизнес звено извършва самостоятелно Оценка на значимите теми. Въпреки това
обаче, Отделът за екологична, социална и управленска ефективност на Групата координира събирането
и анализа на обратната връзка от заинтересованите страни и значението й на местно и групово
равнище. 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 ключови
заинтересовани
страни

2.

Определяне на
най-значимите
за всяка ключова
заинтересована
страна теми

3.

Разработване
на политика и
предприемане на
действия по всяка
значима тема

4.

Оценка на
представянето
и създаване на
стойност на
заинтересованите
страни

5.

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

Оценката на значимите теми от всяко бизнес звено на Групата ТИТАН се използва в Оценката на
значимите теми за цялата Група и обратно. Събраните резултати са основата на комуникацията със
заинтересованите страни в дух на взаимно разбирателство, доверие и сътрудничество.
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Резултатите от последната ни Оценка на значими теми през 2020 г. са обобщени в
таблицата по-долу.

МАТРИЦА НА ЗНАЧИМИТЕ ТЕМИ
2021 – 2025 г. (MATERIALITY MATRIX)
4.8

Безопасна и
здравословна
работна среда

4.6

ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Добавена стойност

Развитие на служителите
и подпомагане на тяхното
благосъстояние

4.4

Качество и
устойчивост на
продуктите

Добро управление,
прозрачност и
бизнес етика

4.2

Връзки с
клиентите
Устойчивост на
общностите

4

Ефективно
използване на
енергията и
природните ресурси
(вода, суровини и
горива)

3.8
Отговорна
и надеждна
верига на
доставките

3.6

Смекчаване
на ефектите
от промените
в климата и
адаптация

3.4
Опазване на
биоразнообразието

3.2

3

3

3.2

3.4

3.6

3.8

4

4.2

4.4

4.6

ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗЛАТНА ПАНЕГА
От седемнадесетте Цели на на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. (SDGs), ние
определихме дванадесет като съществени и ги интергирахме в бизнес модела си в
България. Тези 12 цели са свързани с нашите значими теми и с целите ни по отношение на
екологичното, социално и управленско представяне.
По-долу представяме графичните знаци на тези цели, които се отнасят за ТИТАН
България. Повече подробности по всяка цел са представени в следващите няколко
страници от глава „Стратегически преглед“, както и в Приложенията към настоящия
Доклад.
Резултатите от последната ни Оценка на значимите теми (актуализиране на
съответните значими теми и въпроси, заинтересовани страни и Цели на ООН за
устойчиво развитие), както и постигигнатите от нас резултати през 2020 г., са
обобщени в таблицата на стр. 28.
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4.8

5

ОБЛАСТ ВЪВ
ФОКУСА НА
ГРУПАТА ТИТАН

ЗНАЧИМИ ТЕМИ

ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ
И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ

Връзки с клиенти
Качество и
устойчивост на
продуктите

Здравословна
РАБОТНА СРЕДА,
КОЯТО СТИМУЛИРА и безопасна
работна среда
РАЗВИТИЕТО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
СТРАНИ

Клиенти / Регулаторни
органи и власти /
Акционери /
Сдружения на бизнес
партньори /
Гражданското общество
/ Инвеститори и
анализатори

Служители / Доставчици
на услуги / Местни
общности и местни
власти

СЪОТВЕТСТВАЩА ЦЕЛ
НА ООН ЗА УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ ДО 2030 Г.
(UN SDGs 2030)

СИГУРНА РАБОТА
И ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ

ОТГОВОРНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ

ДОБРО
ЗДРАВЕ

ИНОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ
И ОБЩНОСТИ

ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

КАЧЕСТВЕНО
ОБРАЗОВАНИЕ

ОТГОВОРНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ

ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

ВРЪЗКА
МЕЖДУ SDGs
И ЦЕЛИ

ВРЪЗКА С
НАСОКИТЕ НА
ЮНКТАД ОТ 2019 Г.

SDG
SDG
SDG
SDG
SDG
SDG
SDG
SDG
SDG

ЮНКТАД 7.b.1
ЮНКТАД 8.2.1.
ЮНКТАД 8.5.1.
ЮНКТАД 9.3.1.
ЮНКТАД 9.4.1.
ЮНКТАД 17.1.2
ЮНКТАД 17.17.1

SDG
SDG
SDG
SDG
SDG

8.5
8.6
9.1
9.4
11.4
12.2
12.4
12.5
17.17

3.4
3.6
3.9
4.3
17.17

ЮНКТАД 4.3.1.
ЮНКТАД 8.8.1.
ЮНКТАД 17.17.1.

ЗА ДОКЛАДА

ВРЪЗКА МЕЖДУ СЪОТВЕТНИТЕ КЛЮЧОВ ПОКАЗАТЕЛ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ
КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ
ЗА ЕФЕКТИВНОСТ (KPIs) И
СИСТЕМАТА С КЛЮЧОВИ
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВА
ЕФЕКТИВНОСТ

ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР

■■ Вижте Финансовите отчети в този Доклад, изработени
съгласно Международните стандарти за финансово отчитане
(брутен приход и др.) и Основните показатели за създаване на
стойност (Value Creation Core Indicators):
▶▶ Създадена стойност2
▶▶ Нетна добавена стойност3
▶▶ Заплати, пенсии и социални помощи
▶▶ Инвестиции в обучение на директно наети служители
▶▶ Общ разход за доставчици на стоки и услуги
▶▶ Дарения и инициативи за социално ангажиране
▶▶ Зелени инвестиции
▶▶ Алтернативни горива
▶▶ Проучване и развой (R&D) и съвместни инициативи за иновации
▶▶ Инвестиции в бъдещо развитие на Групата
▶▶ Стажантски програми
▶▶ Данъци към националните и местни власти
■■ Определенията за Основните показатели за създаване на
стойност са според Речника на Групата ТИТАН
Индекс с основни показатели
за ефективност на
социалното представяне:
SP01L-SP14L

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД
ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ
ЕКОЛОГИЧНО,
СОЦИАЛНО И
УПРАВЛЕНСКО
ПРЕДСТАВЯНЕ
(ESG)
УПРАВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Приходи минус разходи
за закупени материали,
стоки и услуги, и
минус амортизация на
материални активи (нетна
добавена стойност (NVA)
според ЮНКТАД)

2

■■ Брой фатални или сериозни злополуки
■■ Брой одити по безопасност
■■ Емисии във въздуха
■■ Хора с конкретни допълнителни прегледи
▶▶ Среден брой часове обучения, на човек, на година

Приходи минус разходи за
закупени материали, стоки
и услуги (брутна добавена
стойност (GVA) според
ЮНКТАД)

3

Развитие на
служителите
и подпомагане
на тяхното
благосъстояние

Устойчивост на
общностите

ОТГОВОРНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ

Смекчаване
влиянието на
климатичните
промени и
адаптация

Служители / Доставчици
на услуги / Местни
общности и местни
власти / Гражданското
общество / Младежката
общност

Служители /
Подизпълнители /
Местни общности
и местни власти /
Гражданското общество

Инвеститори и
анализатори /
Регулаторни органи /
Доставчици на услуги /
Гражданското общество

Ефективно
използване на
енергията и
природните ресурси
(вода, суровини и
горива)

КАЧЕСТВЕНО
ОБРАЗОВАНИЕ

РАВЕНСТВО
МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

СИГУРНА РАБОТА
И ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ

ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

КАЧЕСТВЕНО
ОБРАЗОВАНИЕ

СИГУРНА РАБОТА
И ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ

УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ
И ОБЩНОСТИ

ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

ЧИСТА ВОДА И
САНИТАРНО-ХИГИЕННИ
УСЛОВИЯ

ВЪЗОБНОВЯЕМА
ЕНЕРГИЯ

БОРБА С
КЛИМАТИЧНИТЕ
ПРОМЕНИ

ЖИВОТ
НА ЗЕМЯТА

СИГУРНА РАБОТА
И ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ

ИНОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

ИНОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

ОТГОВОРНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ

Опазване на
биоразнообразието

ПОЛОЖИТЕЛНО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ
ВЪРХУ МЕСТНАТА
ОБЩНОСТ
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Добро управление,
прозрачност и
бизнес етика
Отговорна и
надеждна верига
на доставките

Акционери /
Инвеститори и
анализатори/
Регулаторни органи/
Местни общности
и местни власти /
Сдружения на бизнес
партньори / Клиенти /
Подизпълнители/
Служители /

ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

ОТГОВОРНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ

Индекс с основни показатели
за ефективност на
социалното представяне:
SP31L-SP40L

■■ 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

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

ЮНКТАД 4.3.1.
ЮНКТАД 17.17.1.
ЮНКТАД 5.5.2.
ЮНКТАД 8.5.1.
ЮНКТАД 8.8.2.

SDG
SDG
SDG
SDG
SDG
SDG

4.3
4.4
8.5
8.6
9.1
9.5

ЮНКТАД 17.17.1.

Индекс с основни показатели
за ефективност на
социалното представяне:
SP41L – SP46L

■■ Инвестиции в общността
■■ Процент местни поръчки

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

6.3
6.4
6.5
6.6
6b SDG 7.2
7.3
7a,
9.4
12.2
13.1
13.3
15.1
15.3
15.4

ЮНКТАД 6.3.1.
ЮНКТАД 6.4.2.
ЮНКТАД 9.4.1.
ЮНКТАД 7.2.1.

Индекс с основни показатели
за ефективност на
екологичното представяне:
EP16L-EP24L
EP01L-EP05L
EP14L-EP15L
EP08L-EP13L

■■ Специфични нетни емисии на въглероден двуокис
■■ Темп на замяна с алтернативни горива
■■ Специфична консумация на електрическа енергия
■■ Потребление на вода
■■ Потребление на алтернативни суровини
■■ Разработване и прилагане на Планове за управление на
биоразнообразието

SDG
SDG
SDG
SDG

16.5
16.10
17.14
17.17

ЮНКТАД 16.5.2
17.17.1.

SP39L
SP40L – SP42L

■■ Обучения за „Съответствие“
▶▶ Среден брой часове обучения за спазване Политиките на
Групата ТИТАН, на година
■■ Насърчаване 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

Индекс с основни показатели
за ефективност на
социалното представяне:
SP15L-SP30L
Индекс с основни показатели
за ефективност на
социалното представяне:
SP44L-SP45L
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ГЛОБАЛНА МРЕЖА ОТ ПАРТНЬОРСТВА И ПОДКРЕПА

ЗА ДОКЛАДА

Ние посрещаме нарастващите предизвикателства пред устойчивостта. Тя
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 на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. Групата ТИТАН е част от Глобалния
договор на ООН, член на Европейската бизнес мрежа за корпоративна устойчивост
и отговорност (CSR Europe) и на Глобалната асоциация за цимент и бетон (GCCA).
Ние се ангажираме със социално-отговорни политики, следим добри примери за
устойчиво развитие и непрестанно подобряваме корпоративната си стратегия
за участие в създаването на благосъстояние за всички заинтересовани страни.

ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР
СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД
ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ
ЕКОЛОГИЧНО,
СОЦИАЛНО И
УПРАВЛЕНСКО
ПРЕДСТАВЯНЕ
(ESG)
УПРАВЛЕНИЕ

В това отношение следваме примера на нашите най-важни партньори, които
имат международни контакти, експертиза и завидни постижения в областта на
устойчивото развитие.
СПИСЪКЪТ С ТЕЗИ ПАРТНЬОРИ ВКЛЮЧВА:
Заводът за производство на цимент в Златна Панега е една от първите компании
в България, които се присъединяват към Глобалния договор на ООН (още през 2003 г.)
и въвеждат 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/
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
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 ЮНКТАД, ние свързваме значимите
въпроси с целите за устойчивост с ключови показатели за ефективност и Целите
за устойчиво развитие за 2030.
https://gccassociation.org/
През 2015 г. ТИТАН решава да подкрепи постигането на най-важните Цели на ООН за
устойчиво развитие до 2030 г. – в своя бизнес, на ниво Група ТИТАН, и посредством
мрежата си от местни представители, какъвто е случаят с ТИТАН България:
https://sdgs.un.org/#goal_section
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ЗА ДОКЛАДА
ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР
СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД
ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ
ЕКОЛОГИЧНО,
СОЦИАЛНО И
УПРАВЛЕНСКО
ПРЕДСТАВЯНЕ
(ESG)
УПРАВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ
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ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ
СИГУРНА РАБОТА
И ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ

ИНОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

нарастването на инвестициите в жилищно строителство. Въпреки това, все още
пазарът е силен, с търсене 14% по-голямо от нивата през 2017-2018 г.

ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

ОБЕМ НА ПРОДАЖБИТЕ
През 2020 г. ТИТАН България
отбелязва спад в обема
на продажби в България и в
чужбина с 4.4%.

Въпреки трудностите, свързани с КОВИД пандемията, финансовото ни представяне през
2020 г. остана стабилно: 47 милиона евро приходи (3% по-малко в сравнение с 2019 г.) и 8.7
милиона евро EBITDA (1.5 милиона евро по-малко в сравнение с 2019 г.) Успяхме да намалим
нетния си дълг с 2.5 милиона евро и приключихме годината със свободен паричен ресурс.

Изчисления (формула)

Възвръщаемост на
Печалба след данъци / средно
инвестирания капитал инвестиран капитал
Възвръщаемост на
капитала

2017

2018

2019

2020

-4.0%

1.8%

5.2%

2.4%

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ
През 2020 г. ТИТАН България
отчита спад от 3.2% в
приходите от продажби
спрямо 2019 г.

Приходи от
продажби в млн.
евро

50

48.6
47

46.3
42.8

-3.2%

Съотношение нетен
дълг / EBITDA

Нетен дълг / EBITDA

3.6

Печалба на акция

Нетна печалба на акция в евро

1.4%

4.9%

НЕТНИЯТ ДЪЛГ НАМАЛЯ
В резултат на печалбата
през годината и
оптимизирането на
оборотния капитал през
2020 г., нетният дълг на
ТИТАН България намаля с
2,499 хил. евро. Приключихме
годината с паричен излишък
от 3,142 хил. евро.

Печалба преди лихви,
данъци и амортизации
(EBITDA) в млн. евро

Нетен дълг в млн. евро

10,199

8,673

-0.1

8,000

3,915

2019

2020

8

0.04

0.12

6

6.87

4
2

0

2017

2018

2019

0

2020

-0.64

-3.14

-6

2018

2019

0.05

СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА
* Финансовите данни в тази част на Доклада, Финансово представяне, са в хиляди евро и
са отнасят до „Златна Панега Цимент“ АД.

ОБЗОР НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ
2020 г.
През 2020 г. брутният вътрешен продукт (БВП) спадна с 4.6% поради КОВИД пандемията.
Възстановяване се очаква през 2021 г., а стабилен ръст – през 2022–2024 г.
Безработицата достигна 7.4%, а годишната инфлация беше ниска – 1.7%.

ОБЗОР НА ПАЗАРА НА ЦИМЕНТ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2020 г.
Търсенето на цимент през 2020 г. спадна с 2% спрямо 2019 г., като това основно се
дължеше на по-малкото инвестиции в офис пространства и туристически обекти
в резултат на пандемията. Очакваме тенденцията за спад в строителството на
офис пространства да продължи и през 2021 г., като бъде компенсирана частично от

-2
-4

-0.4
2017

-0.11

12
10

2,000

2.7%
2018

14

14.33

6,000

30

0.9

16

10,000

7,247

40

12,000

4,000

2017

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД

EBITDA
През 2020 г. ТИТАН България
отчита спад в печалбата
в сравнение с предходната
година. В резултат от
намалените продажби през
2020 г., компанията отчита
печалба преди лихви, данъци
и амортизации (EBITDA) в
размер на 8,673 хил. евро, в
сравнение с 10,199 хил. евро
през 2019 г.

45

35

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

34

ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР

Икономическият отговор на КОВИД пандемията предстои да стане ясен. Свидетели
сме на окуражителни признаци от Европейския съюз, по-конкретно – 11 милиарда евро от
Възстановителния фонд на ЕС, отпуснати на България за 2021 – 2027 г.

За да оценим бизнес представянето си и напредъка в сравнение с нашите
стратегически приоритети, използваме различни финансови индикатори и показатели
за екологично, социално и управленско представяне. През 2020 г. добавихме стойност към
развитието на нашите заинтересовани страни като реализирахме печалба и свободен
паричен поток.

Показател

ЗА ДОКЛАДА

ТИТАН България не прекъсна производството си, продажбите или процеса на логистика
по време на всички вълни на КОВИД-19, включително по време на третата вълна през
първото полугодие на 2021 г.
През юни 2021 г. броят на заразените лица постепенно спадна. Нивото на ваксинация
в страната обаче е все още много ниско (около 10%). Финансовото състояние на
ТИТАН България е стабилно; компанията приключи годината с излишък и разполага с
достатъчно ликвидни ресурси, осигурени чрез банково финансиране.
Ние разработихме и реализирахме план за управление влиянието на кризата и
предприехме мерки за подсигуряване на бизнес дейността си, опазване здравето на
нашите служители, подобряване безопасността на техните работните места и
запазване на финансовите ресурси.
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2020

ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ
ЕКОЛОГИЧНО,
СОЦИАЛНО И
УПРАВЛЕНСКО
ПРЕДСТАВЯНЕ
(ESG)
УПРАВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ЗА ДОКЛАДА
ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР
СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД
ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ
ЕКОЛОГИЧНО,
СОЦИАЛНО И
УПРАВЛЕНСКО
ПРЕДСТАВЯНЕ
(ESG)
УПРАВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ
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ЕКОЛОГИЧНО
ПРЕДСТАВЯНЕ
ЧИСТА ВОДА И
САНИТАРНОХИГИЕННИ УСЛОВИЯ

ВЪЗОБНОВЯЕМА
ЕНЕРГИЯ

ОТГОВОРНО
ПОТРЕБЛЕНИЕ

БОРБА С
КЛИМАТИЧНИТЕ
ПРОМЕНИ

Специфични нетни
емисии на CO2 (кг/т
циментов продукт)

682

640

2018

Ние не наследяваме
Земята от нашите
предци, взимаме я
назаем от децата ни.

Едва ли някой знае откъде води началото си тази мъдрост. В нея
обаче е въплътена цялата философия на устойчивото развитие
днес. Като част от съвременния свят екипът на ТИТАН България
се стреми да работи успешно в устойчива среда.

КЛИМАТ И ЕНЕРГИЯ
СМЕКЧАВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ КЛИМАТА
Смекчаването на въздействието върху изменението на климата е сред нашите
основни приоритети. През 2020 г. дружеството завърши няколко проекта,
които през следващите години ще ни помагат в усилията за повишаване на
енергийната ефективност и намаляване за преките емисии на CO2. Тези проекти
включват както технологични мерки за оптимизиране на използваните суровини
и горива, така и техническа модернизация на съществуващото оборудване.

Най-голямата заплаха
за нашата планета е
вярата, че някой друг
ще я спаси. (Робърт Суон)

Намалихме нетните емисии на CO2 с над 4 процента

Увеличаването на дела на Алтернативните горива и
способността ни да преминаваме от газообразни към твърди
горива и обратно, намали нетните ни емисии на CO2 с над
4%, достигайки 637 кг на тон циментов продукт през 2020 г.
в сравнение с 667 кг на тон циментов продукт през 2019 г.
(EP17L). Само използването на отпадъци като заместител на
конвенционалните изкопаеми горива води до спестяване на въглеродни емисии
от порядъка на 23 килотона CO2.
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2019

ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ

630

637

■■Намаляване на специфичните нетни емисии на CO2 с над 4% (EP17L).
■■Достигнахме 33% заместване на фосилните горива с алтернативни, като 31%
от тях бяха въглеродно неутрална биомаса (EP19L).
■■Оползотворихме 101 хил. тона отпадъци в циментовото производство, с което
заместихме почти същото количество природни горива и суровини (EP25L).
■■Продължихме положителната тенденция на намаляване на съдържанието на
клинкер в цимента при запазване на същите качествени характеристики (EP21L).
■■Покрихме 50% от нуждите ни от вода с рециклирана (EP28L).
■■Започнахме да правим Оценка на нетното въздействие на нашите дейности
върху биоразнообразието.
■■Запазихме доброто си представяне по отношение на локалното въздействие и
емисиите във въздуха и водите (EP30L, EP31L, EP32L).
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Екипът на ТИТАН България полага постоянни усилия за намаляване на нашия
въглероден отпечатък чрез увеличаване на употребата на Алтернативни горива при
производството на клинкер, което води до намаляване на нетните емисии на CO2.

ЕКОЛОГИЧНО,
СОЦИАЛНО И
УПРАВЛЕНСКО
ПРЕДСТАВЯНЕ
(ESG)
УПРАВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Увеличихме употребата на Алтернативни горива с дванадесет процента
Употребата на природни ресурси стана въпрос от критично значение през последните
десетилетия. Безконтролното им използване, съпроводено с генерирането на огромни
количества неизползваеми отпадъци, накара много хора по целия свят да променят
мисленето си и ги стимулира да се откажат от традиционния модел „производство –
употреба – депониране“. През 2020 г. делът на топлинната енергия от изгарянето
на Алтернативни горива достигна 33% от общото количество използвана топлинна
енергия, което е с 12% повече в сравнение с 2019 г. (EP19L). Въглеродно неутралната биомаса
съставлява 31% от базираните на отпадъци горива. Оползотворихме около 25 500 тона
отпадъци, което се развнява на 15% от капацитета на местното сметище в Луковит.
През 2020 г. нашето дъщерно дружество „Зелена Алтернативна Енергия – България“
(ГАЕА) успя да произведе висококачествено преработено инженерно гориво (processed
engineered fuel – PEF) и да покрие нарастващите потребности от горива за пещите,
въпреки техническите ограничения на шредиращата инсталация. В края на годината
беше инвестирано в нов вторичен шредер, което създава условия за увеличаване на
производствения капацитет и за оползотворяване на по-големи обеми отпадъци през
следващите години.

ЗНАЕТЕ ЛИ,
ЧЕ ...?

По данни на ООН от
всички произведени
досега пластмаси
са рециклирани
едва 9%. Около
12% са изгорени, а
останалите 79%
са натрупани в
сметища, депа или
в околната среда.

За нас беше приоритет да използваме отпадъци, образувани в България като по този
начин спомагаме за опазването на българската природата и поддържаме местните си
доставчици.
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По данни на ООН
всяка година в
световен мащаб
се събират около
11.2 милиарда тона
твърди отпадъци.
Разпадането на
органичната част на
твърдите отпадъци
допринася за около
5% от глобалните
емисии на парникови
газове.

20
15

15

10

11
6

2018
Гуми [% т.б.]

5

7

2019
PEF [% т.б.]

0

2020
Алтернативни горива [% т.б.]

Оползотворяването на стари автомобилни гуми се запази на нивата от 2019 г. и
осигури както топлинна енергия, така и някои елементи, като желязо и силиций,
които имат важно значение за производството на циментов клинкер.

39

Екипът на ГАЕА България придоби значителен опит в събирането, сепарирането,
смесването и раздробяването на различни видове твърди отпадъци. Специалистите
в екипа оказаха техническа помощ за реализирането на редица проекти за
използване на Алтернативни горива в други заводи на Групата ТИТАН.
През 2020 г., както и в предходните години, работихме за произвеждането и
предлагането към нашите клиенти на продукти с по-нисък въглероден отпечатък.
Дори в условията на пазар, доминиран от цименти с високо съдържание на клинкер,
ние продължихме положителната тенденция на намаляване на съдържанието на
клинкер в цимента при запазване на същите качествени характеристики.
С неголямо закъснение поради глобалната ситуация с КОВИД-19, през 2020 г.
продължихме реконструкцията на комплекса за хомогенизиране и съхранение
на суровинното брашно. Проектът ще бъде завършен през 2021 г. В резултат
на този проект очакваме да намалим със 77% електроенергията, използвана за
хомогенизиране, съхранение и транспорт на суровинно брашно. Това ще помогне
за намаляването на нашите непреки емисии на СО2 и за постигането на целта
ни за тези емисии до 2025 г. (Обхват 2 на емисиите на СО2 ).
Емисиите на прах, азотни оксиди (NOx) и серен диоксид (SO2) са значително под
пределните стойности за завода
Контролираме праховите и другите емисии във въздуха с най-добрите възможни
средства, инвестирайки сериозно през последните петнадесет години.
През 2020 г. бяхме под определените от Групата цели за допустими емисии и
останахме много под пределните стойности, предвидени в законодателството
(EP31L, EP32L, EP33L). Близо 40% от разходите за управление на околната среда през
2020 г. бяха свързани с поддържането на оборудването за обезпрашаване (EP39L).

Водата е движеща
сила на цялата
природа.

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ/ВОДА
ЗАОБИКОЛЕНИ ОТ ВОДА

(Леонардо да Винчи)

ЗНАЕТЕ ЛИ,
ЧЕ ...?

През 2020 г.
продължихме
тенденцията за
използване на
оборотна вода в
производството:
само 15% от водата
за механично
охлаждане е била
прясна, а
останалите 85%
са осигурени
от системата
за оборотно
водоснабдяване.
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Нашият циментов завод се намира в карстовия район „Панега“
в Централния Предбалкан. Той граничи с един от най-големите
карстови извори в България, който е и важен източник на питейна вода. Освен
това той е в непосредствена близост до „Карлуковски карст“ – защитена зона
от екологичната мрежа „Натура 2000“. Всичко това поставя опазването на
водните ресурси и екосистеми сред основните ни приоритети.
Продължаваме да опазваме както подземните, така и повърхностните водни
обекти в района.
Осъществяваме постоянен мониторинг на качеството на заустваните отпадни
води. Заустваме чисти води благодарение на съществуващите пречиствателни
съоръжения в завода: тристепенна пречиствателна станция за битови отпадни
води, флотационна инсталация за промишлена охлаждаща вода и система от
каломаслоуловители за дъждовните води от промишлената площадка. През 2020
г. всички наблюдавани параметри съответстваха на индивидуалните пределни
стойности, определени в разрешителното на дружеството.
Поддържането на система за рециркулиране на водите ни помага да
намалим съществено потреблението на вода от реката. Благодарение на
тази система, 50% от водата, която използваме, е рециклирана (EP28L). Над
половината количество прясна вода се използва за поливане на зелените площи
в циментовия завод (EP06L, EP27L).

Дял на оборотната
вода от общото
водопотребление (%)
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През 2020 г. продължихме да следим качеството на подземните води през
трите кладенеца, изградени в кариерата „Златна Панега“, извор „Глава
Панега“. По химичен състав и свойства подземната вода съответства на
нормативните изисквания, а водата от „Глава Панега“ е годна за питейно
водоснабдяване.

УПРАВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

През 2020 г. беше извършена Оценка на риска за Природата предлага
водите от дейността на Златна Панега Цимент.
безплатен обяд, но само ако
Използван
беше
инструментът
Aqueduct
на
Института по световни ресурси (World Resources можем да контролираме
Institute – WRI). Фокусирахме се основно върху апетита си. (Уилиам Рукелхаус)
показателя „базов воден стрес“ (Baseline Water Stress),
който се изисква от различни платформи за оповестяване на данни. Този
показател измерва съотношението между общото водочерпене и наличните
ресурси от възобновяеми повърхностни и подземни води. Заключенията от
Оценката на риска за водите ще бъдат използвани в Плана за управление на
водите.

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“.
Замяната на част от природните ресурси с отпадъци от други отрасли е
норма в циментовата промишленост. Независимо от факта, че търсенето
на българския пазар на по-скъпи марки цимент с голям дял на клинкер в
него нараства последните две-три години, продължихме да заместваме
природните добавки с отпадъчни материали и да намаляваме съдържанието
на клинкер в цимента при запазване на същите качествени характеристики
(EP21L, EP25L).
В допълнение на традиционите за сектора отпадъци като пепелина, шлака,
отпадъчен гипс, през последните години използваме отпадъчни материали
от циментовите мелници и малки количества строителни отпадъци,
предназначени за депониране. През 2020 г. оползотворихме 4 643 тона такива
материали, влагайки ги като добавки в суровинното брашно.
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През 2020 г. около 76 000 тона отпадъци от други индустриални производства бяха
рециклирани под формата на добавки за производството на клинкер и цимент (EP27L).

ЗАЕДНО С ПРИРОДАТА
БИОРАЗНООБРАЗИЕ
Заводът ни 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 рекултивиране
на кариери и управление на биоразнообразието в обекти от голямо значение за
биологичното разнообразие, какъвто е нашият.
За района на завода и двете кариери („Златна Панега“ и „Коритна“)
извършихме скрининг посредством Интегрирания инструмент за
оценка на биоразнообразието (IBAT) във важни за биоразнообразието
зони и защитени територии, включени в Световната база данни за
защитените територии (WDPA). Скринингът показа, че в радиус от
10 километра около площадката на завода в Златна Панега има две
защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000“, два природни монумента и една защитена
територия. Дружеството съзнава спецификата на тези специални зони и във всяка
инвестиционна инициатива взема предвид потенциалното въздействие върху тях.

Природата не е място
за посещение. Тя е дом.
(Гери Снайдър)

ТИТАН България успешно съчетава производствените дейности с опазването и
възстановяването на биологичното разнообразие около площадката на завода. Всички
инициативи и мерки, осъществявани от ТИТАН България, са съобразени с Насоките за
рекултивация на кариери и управление на биоразнообразието на Световната асоциация
за цимент и бетон (GCCA).

ПЛАН НА ТИТАН БЪЛГАРИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
БИОРАЗНООБРАЗИЕТО
В края на 2020 г. започнахме два нови проекта, свързани с управление на
биоразнообразието в кариера „Златна Панега“ и кариера "Златна Панега - Изток" в
сътрудничество с изтъкнати български специалисти. Тези проекти са (а) Оценка на
нетното въздействие (ОНВ) върху биоразнообразието и (б) Оценка на екосистемните
услуги. ОНВ се извършва въз основа на Методиката за оценка на нетното
въздействие върху биоразнообразието в циментовия сектор, разработена през 2018
г. от Инициативата за устойчивост в циментовата индустрия. Тя е насочена към
идентифициране, измерване, оценяване, сравняване и определяне на въздействието
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върху биоразнообразието от дейността на кариерата преди започване на добивните
дейности и след завършване на рекултивацията. За нас ОНВ е необходима, за да
оценим предишната (базовата), сегашната и бъдещата ситуация в работещата
кариера, да направим рекапитулация на вече осъществените мерки за рекултивиране
и да подобрим плановете за рекултивация с цел да се постигне положителен ефект от
рекултивационните дейности върху биоразнообразието в района.
Оценката на екосистемните услуги се извършва посредством Инструментариума
за зонална оценка на екосистемните услуги (TESSA), разработен от Birdlife International
в сътрудничество с Кембриджския университет, Университет Англия Ръскин и др.
TESSA ще ни помогне да оценим по-добре възможностите за бъдещото използване на
района, който ще бъде рекултивиран. Решихме да насочим вниманието си основно
върху материалните и регулиращите услуги, които рекултивираният обект може да
предостави на обществото. Материалните услуги, които този обект може да осигури
и които ще бъдат оценени, са отглеждане на продукция (растителна, животинска,
дървесна) и събиране на диви продукти (медицински растения, гъби, диви плодове и
т.н.). Регулиращите услуги, които ще бъдат оценени, включват регулиране на климата
(съхранение на въглерод, поглъщане на парникови газове, регулиране на местния климат);
услуги, свързани с водите (защита от наводнения, водоснабдяване, подобряване
на качеството на водите); регулиране на ерозията и услуги за почвообразуване и
опрашване. Всички тези въпроси са отбелязани като важни както за нашето дружество,
така и за нашите заинтересовани страни. Индиректно TESSA ни дава индикации за
социалното и икономическото въздействие на кариерните операции върху местната
общност.

ЗА ДОКЛАДА
ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР
СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД
ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ
ЕКОЛОГИЧНО,
СОЦИАЛНО И
УПРАВЛЕНСКО
ПРЕДСТАВЯНЕ
(ESG)
УПРАВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Резултатите от ОНВ и от прилагането на TESSA ще ни помогнат да приведем нашите
планове за експлоатация и рекултивиране на кариерите към очакванията на нашите
заинтересовани страни. Освен това те ще ни дадат научнообоснована и обективна
посока за възстановяването на екосистемите с цел постигането на максимална
стойност както за самото биоразнообразие, така и за обществото.

УСПЕШНИ ПРИМЕРИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА
БИОРАЗНООБРАЗИЕТО ПРЕЗ 2020 Г.

Създаването на хиляда
гори е дело на един жълъд.
(Ралф Уалдо Емерсън)

СЪБИРАНЕ НА СЕМЕНА СЪВМЕСТНО С УЧЕНИЦИ ОТ МЕСТНИТЕ
УЧИЛИЩА
През 2020 г., въпреки тежката ситуация с КОВИД-19 и при спазване на всички необходими
мерки, наши служители и ученици от местните училища събраха семена от местни
дървесни видове (мъждрян, обикновен дъб и цер), които бяха засети в разсадника в
Златна Панега. След две години, когато младите растения са достатъчно големи, ще
рекултивираме част от нашата кариера.

НАБЛЮДЕНИЕ НА ДИВИТЕ ПТИЦИ В РАЙОНА НА ЗЛАТНА ПАНЕГА И КОРИТНА:
РАЗНООБРАЗИЕТО И МЕСТООБИТАНИЯТА НА МЕСТНИТЕ ВИДОВЕ СА ОТЛИЧНО ЗАПАЗЕНИ
През 2020 г. с помощта на експерт орнитолог продължихме редовните обследвания на
птиците в района на нашите кариери и циментовия завод. Експертът идентифицира
редките и защитените птици и наблюдава промените в местните видове, гнезденето,
размножаването, отглеждането на малките и т.н. През 2020 г. в кариера „Златна
Панега“ беше установена нова гнездяща двойка керкенези. Експертният анализ показа,
че дейностите на дружеството по никакъв начин не застрашават разнообразието
и местообитанията на местните видове на територията на завода, прилежащите
кариери („Златна Панега“ и „Коринта“) и съседния „Карлуковски карст“ – защитена зона
от екологичната мрежа „Натура 2000“. 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 по линия на „Натура 2000“ в Карлуковския
карст и осемдесет и един са защитени в България по Закона за биологичното
разнообразие.
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СОЦИАЛНО
ПРЕДСТАВЯНЕ
ДОБРО
ЗДРАВЕ

КАЧЕСТВЕНО
ОБРАЗОВАНИЕ

ЗА ДОКЛАДА
ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР
СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД

ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ
ЕКОЛОГИЧНО,
СОЦИАЛНО И
УПРАВЛЕНСКО
ПРЕДСТАВЯНЕ
(ESG)

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
ТИТАН България се ангажира да поддържа най-добрата работна среда, която
благоприятства развитието на служителите и работниците, води до подобряване на
условията за здраве и безопасност при работа, ефективността и производителността
и допринася за физическото и психическото благосъстояние.
Насърчаваме нашите външни изпълнители и други бизнес партньори да прилагат
подобни политики.
През извънредно трудната 2020 година, преминала под влиянието на световната
пандемия от КОВИД-19, отново доказахме, че сме водещи в тази област. От самото
начало на пандемията в България осъществихме редица мерки, инициативи и проекти за
опазване на здравето и безопасността в личния ни живот и на работа.
Ние спазваме стриктно визията и политиките на Групата ТИТАН, които предвиждат
здравословни и безопасни условия на труд, осведоменост на работниците, служителите
и външните изпълнители, сътрудничество с партньорите и развитие на култура за
предотвратяване на инциденти и подкрепа на здравето.

ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА
ПРЕЗ 2020 Г.
■■Първо място в категория „Средни предприятия“ в конкурса „Годишни национални
награди по здраве и безопасност при работа“ през 2020 г. за „Златна Панега Цимент“
(Циментов завод и Бетонови операции).
■■Бизнес операциите на ТИТАН България и на постоянните външни изпълнители
продължиха успешно през цялата 2020 г. и не бяха прекъснати под влиянието на КОВИД-19.
■■Нашите системи за управление на здравето и безопасността бяха успешно
сертифицирани по новия, по-строг стандарт ISO 45001:2018 „Здраве и безопасност при
работа“.
■■В „Златна Панега Цимент“, „ГАЕА“ и „Дубъл Ве Ко“ нямаше нито един инцидент с
работници, служители и външни изпълнители през цялата година, в ТИТАН България
нямаше тежки или сериозни инциденти, само в „Бетонови операции“ имаше една нетежка
трудова злополука (lost time injury), но пострадалият се възстанови напълно.
■■За трета поредна година при комплексния одит (360о Audit) от Групата нашият
Циментов завод получи оценка „зелено“ за своето представяне за здраве и безопасност.
■■Значително се повиши качеството на нашите дейности за анализ на коренните
причини във връзка с възникнали инциденти с безопасността.
■■Качеството на програмите за одит и обучение за действия при извънредни ситуации
беше подложено на оценка и подобрено.
■■Адаптирахме своевременно процеса за обучение по здраве и безопасност с цел да
отговорим на предизвикателствата, пред които ни изправи пандемията на КОВИД-19.
■■Мерките за предотвратяване на КОВИД-19 бяха споделени с циментовата
индустрия в ЕС чрез Европейската асоциация за цимент (CEMBUREAU) със седалище в

44

45

УПРАВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Брюксел. Планът за действие и първите мерки бяха въведени преди регистрирането
на първия случай на КОВИД-19 в България. Изготвени и подобрени бяха оценка на риска
и планове за действие в извънредни ситуации, засилени бяха хигиенните мерки,
специалисти предоставиха медицинска и психологическа помощ.

БЕЗОПАСНА РАБОТНА СРЕДА.
ДЕЙСТВИЯ В ЗЛАТНА ПАНЕГА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ
НА КОВИД-19. ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ В ПОДКРЕПА НА
УСТОЙЧИВОСТТА НА ОБЩНОСТИТЕ
Всички мерки за превенция на КОВИД-19, които осъществихме през 2020 г., са
структурирани в три основни стълба: въвеждане на нови системи, иновативна
организация на работа и непрекъсваемост на бизнеса при спазване на
изискванията за здраве и безопасност.

ВЪВЕДЕНИТЕ НОВИ СИСТЕМИ ВКЛЮЧВАТ:

■■Дезинфекция в автобусите и помещенията с OX-VIRIN. Създаваната от апарата
аерозолна мъгла има вируциден ефект срещу КОВИД-19.
■■Всички срещи, а по възможност и обученията, се провеждаха онлайн.
■■Въведохме система за редовно изследване на служителите, работниците и
външните изпълнители с PCR тестове.
■■В сътрудничество с отдел „Човешки ресурси“ и по изрична молба на този отдел,
специалистите от отдел „Информационни технологии“ разработиха и въведоха
в действие приложение за проследяване на контактите на всяко лице, което
пристига и тръгва от завода с организиран транспорт.
■■В съответствие с най-добрите практики на Световната здравна организация
(СЗО), екипът на нашата химическа лаборатория приготви дезинфектираща
течност по време, когато имаше недостиг на препарати за хигиена и
дезинфекция.
■■Създадена беше организация, позволяваща в случай на инфекция всички, които са
били в контакт помежду си, да бъдат незабавно оповестени и карантинирани с
цел да се ограничи разпространението на вируса.
■■Ръководителите на отдели започнаха лично да провеждат обучения по
безопасност в зависимост от потребностите на служителите и работниците.

МЕРКИТЕ ЗА ИНОВАТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА СА
СЛЕДНИТЕ:

■■Създадени бяха условия за дистанционна работа от дома.
■■Въведен беше ротационен режим за персонала с редуване на работа от дома и
работа в офиса.
■■Служителите бяха разделени на различни групи и екипи с цел да се ограничи
ненужното пресичане на маршрутите за движение и контактите им.
■■Взети бяха специални мерки с цел столовата да продължи да работи. Организирано беше еднопосочно движение при влизане и излизане. Целият персонал беше
снабден с лични предпазни средства (ЛПС). Разрешено беше сядането по един човек на маса, така че да е с гръб към съседната маса. Фиксирано беше разстоянието между масите. Визуални червени и зелени индикатори показваха коя маса
трябва да бъде дезинфекцирана след ползване. Въведени бяха строги правила за
часовете и режима на хранене.
■■Работните места бяха запазени и всички дължими плащания бяха извършвани
своевременно. Нямаше прекратени договори с външните изпълнители. Със
съдействието на ТИТАН България работниците и служителите бяха пренасочвани
от една компания в друга.
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МЕРКИТЕ ЗА НЕПРЕКЪСВАЕМОСТ НА БИЗНЕСА ПРИ СПАЗВАНЕ НА
ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ВКЛЮЧВАТ:
■■Създаден беше Кризисен комитет с председател Генералният директор. Кризисният
комитет провеждаше редовни заседания.
■■Всички мерки, одобрени като част от нашата стратегия, бяха адаптирани към
специфичните условия на всяко работно място.
■■Мерките бяха редовно актуализирани от Кризисния екип съвместно с отдели
„Човешки ресурси“ и „Здраве и безопасност“.
■■Дезинфекцирането и почистването бяха извършвани едновременно благодарение на
използването на почистващи препарати с дезинфектиращи свойства.
■■Дезинфекцирахме оборудването и инструментите преди началото на всяка смяна.
Дозатори с дезинфектант бяха поставени на повече от 40 отделни места по цялата
територия на дружеството.
■■Бяха поставени специални контейнери за използвани и потенциално замърсени
предпазни средства. Последващото изгаряне на тези средства при температура
над 1400оС предотврати образуването на отпадъци.
■■Една трета от операторите бяха изведени от централната командна зала (в
резерв). Заседателните зали бяха оборудвани с пречистватели на въздуха и беше
въведено ограничениe на броя на хората, които могат да присъстват в едно
помещение едновременно.
■■Дружеството поемаше разходите за заплати на всички карантинирани до
излизането на резултатите от тестовете.
■■На всички служители и външни изпълнители, работещи в помещенията на ТИТАН
България, бяха предоставени лични предпазни средства.
■■Достъпът на външни посетители беше забранен, а впоследствие – ограничен до
специална зона.
■■Достъп до критично важни места беше позволен само за оторизирани служители.
■■С цел да се намали броят на пътниците в превозните средства, осигурени от
дружеството, на работниците и служителите беше позволено да използват личните
си автомобили. Разходите им за пътуване до работа и обратно бяха възстановявани
от компанията.
■■Особено интензивни са контактите и е увеличена вероятността от заразяване
с коронавирус при превоза на работниците и служителите. Във всеки автобус бяха
поставени дозатори с дезинфектанти. Организирано беше дезинфектиране на всички
автобуси преди и след всеки курс.
■■През периода на преход от работа в офиса към работа от дома нашият ИТ отдел
осигуряваше денонощна поддръжка.
■■Въведен беше специален режим за посещаване на медицинския център и за безопасно
поведение по време на годишните медицински центрове. Много работодатели в
страната не успяха да проведат редовните медицински прегледи на своя персонал
заради пандемията от КОВИД-19.
■■Въведени бяха специални изисквания и договорености с външните изпълнители и
доставчици, насочени към превенцията на КОВИД-19. Тези изисквания бяха спазвани и
при наемането на нови външни изпълнители.
■■На специално определен служител от отдел „Снабдяване“ беше възложено да отделя
20% от работното си време, за да следи за правилното прилагане на мерките.
■■През 2020 г. бяха учредени специални награди за хората с изключителен принос
към борбата срещу КОВИД-19. Петима колеги получиха награди за идеи, изпълнение
на мерки и активно участие в борбата срещу пандемията. Един от тях беше
номиниран и получи специалната награда за безопасност на дружеството – „ТИТАН В
БЕЗОПАСНОСТТА“.
■■На Университетската болница в Плевен беше направено дарение във вид на
оборудване за анестезиология, което може да се използва и за пациенти с дихателни
проблеми или белодробни заболявания. Дарението беше отразено от националните
телевизии и оценено от Изпълнителния директор на болницата като помощ
„необходима“ и „в точния момент“.
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ПОСТИЖЕНИЯТА В БОРБАТА СРЕЩУ КОВИД-19 ИМАХА СВОЕТО
ФИНАНСОВО ИЗМЕРЕНИЕ:

■■Пред 2020 г. отделихме за превантивни дейности средно 1 556 лв. на едно заето лице.
■■През 2020 г. за борба с пандемията бяха изразходвани 389 000 лв.:
▶▶72 000 лв. за тестове;
▶▶64 000 лв. за възстановяване на разходите за гориво при ползване на лични автомобили;
▶▶75 000 лв. за предпазни маски, ръкавици и костюми;
▶▶68 200 за дезинфектанти, хигиенни материали, почистващи препарати, машини за дезинфекция и
пречистватели на въздуха;
▶▶110 000 лв. за почистване и дезинфекция (външна услуга).
■■През 2020 г. извършихме над 1 800 PCR теста.
■■Обучение за безопасност – средно 18 учебни часа за служител/работник и 9,6 учебни часа за външен
изпълнител.

ПОСТИЖЕНИЯ ПОД НАТИСКА НА КОВИД-19

■■Без нито една трудова злополука на територията на Циментовия завод въпреки кризата с КОВИД-19
и силния стрес, на който бяха подложени хората.
■■Нямаше прекъсвания на бизнес операциите заради КОВИД-19.
■■Нашите мерки и протоколи бяха признати като примери за най-добра практика от:
▶▶Главна инспекция по труда;
▶▶Нашите вътрешни одити;
▶▶Онлайн одитите и екипите за наблюдение по време на комплексния одит (360о Audit);
▶▶Независимия външен одит, извършен от „ТЮФ Рейнланд“;
▶▶Независимия одит, извършен от Службата по трудова медицина;
▶▶Регионална здравна инспекция – Ловеч.
■■Нито един обект на ТИТАН България не е обявен за „гореща точка“ за зараза с КОВИД-19. Нашите
обекти бяха най-безопасните места, независимо от комбинацията от следните фактори:
▶▶пресечни точки между множество външни изпълнители (постоянни или временни);
▶▶наличие на контактни точки с водачи на превозни средства в страната и извън нея;
▶▶пресичане на маршрутите за движение на собствения персонал и външните изпълнители.

НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ КЪМ БЕЗОПАСНОСТТА
Целите за 2020 г. на ТИТАН България по отношение на безопасността
Седемдесет процента от нашите цели по отношение на безопасността – или пет от седем – бяха
постигнати през 2020 г. Непостигнатите цели бяха завишени и продължени в 2021 г.

ЦЕЛ

РЕЗУЛТАТИ

ЗА ДОКЛАДА

Осигуряване на безопасна
работна среда за
служителите, работниците,
външните изпълнители и
посетителите в обектите на
ТИТАН България в условията на
пандемията от КОВИД-19

Постигнато.
Първо място в конкурс на НПО за мерки срещу КОВИД-19,
организиран със съдействието на Главна инспекция по труда и
независима организация на работниците.

ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР

Нито една фатална или
сериозна злополука

Постигнато.
Нито една фатална или сериозна злополука със служител,
работник, външен изпълнител или посетител.

Актуализиране на системите
за здраве и безопасност
с цел привеждането им в
съответствие с изискванията
на стандарт ISO 45001 „Здраве
и безопасност при работа“.

Постигнато.
Всички бизнес функции (Циментов завод, Бетонови операции
и ГАЕА) получиха сертификат за пълно съответствие със
стандарт ISO 45001 „Здраве и безопасност при работа“.

Подобряване на качеството
на всички одити и проверки за
безопасност.

Постигнато.
Системата за одит беше актуализирана през 2020 г.
Единадесет комплекта със седем всеобхватни въпросника по
темите за здраве и безопасност бяха изготвени и приложени в
одитния процес.
Осем одиторски екипа (16 души) бяха обучени по въпросниците
и практическото им прилагане на място, и при първите одити
бяха подпомогнати от отдел „Здраве и безопасност“.
По новата система бяха проведени 30 одита.
Оценката от комплексния одит на Групата (360° Audit) беше
задоволителна, без никакви забележки по отношение на новата
система.

Подобряване на качеството
на анализ на коренните
причини, разследването на
инциденти и изготвянето и
проследяването на планове
за действие чрез повторно
обучение на техническите
екипи

Постигнато
Всички инциденти без последствия, но с потенциал за сериозна
травми или смърт (near-misses) и събития (с потенциал за сериозна
травми или смърт) бяха разследвани надлежно и в съответствие с
методиката на ТИТАН.
В оценката от комплексния одит от Групата (360° Audit)
беше отбелязано значително подобрение по отношение на
разследването на инциденти и анализа на коренните причини.

Актуализиране и опростяване
на нарядната система (Permitto-Work) с цел спестяване на
време и създаване на яснота,
без компрометиране на
безопасността.

Удължено
Въвеждането на процедурата беше отложено поради пандемията
от КОВИД-19. Въпреки това бяха изготвени две инструкции – една
за редовното почистване на конвейерните ленти в трошачна
инсталация и една за ГАЕА (избрани за пилотния тест).
Персоналът в ГАЕА и трошачна инсталация беше обучен в
прилагането на инструкциите. Получени бяха положителни отзиви.
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ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ
ЕКОЛОГИЧНО,
СОЦИАЛНО И
УПРАВЛЕНСКО
ПРЕДСТАВЯНЕ
(ESG)
УПРАВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Повишаване на
Постигнато
подготвеността на завода за Съществуващият авариен план бе разгледан и одобрен от
аварийни ситуации.
общината и от противопожарната служба. Компетентните
органи не откриха недостатъци в плана.
Разработени бяха шест сценария и аварийните екипи бяха
обучени по тях. Проведени бяха шест учения по тези сценарии.
През 2020 г. имаше три реални случая, в които беше проверена
подготвеността. Резултатът беше адекватна реакция
на противопожарния екип, никакви пострадали и липса на
материални щети.
По време на ученията беше установена потребност от ново,
независимо и комплексно обследване на циментовия завод по
отношение на пожарната безопасност. Обследването ще бъде
проведено през 2021 г. от експерти по пожарна безопасност..
Изследване на възможността
за дигитализиране на
дейности по здраве и
безопасност (управление
на докладите за опасност
и прилагане на нарядната
система)

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД

Срокът за постигането на целта е удължен до края на 2021 г.
Разработен е проект за управление на опасностите. Прието
е решение на Групата за прилагане на управлението на
опасностите на регионално ниво.
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Съзнаваме, че КОВИД-19 ще бъде предизвикателство за нашия бизнес още дълго
време и че нашето представяне беше адаптирано към новото предизвикателство
през 2020 г., но знаем също така, че безопасността трябва да бъде постоянно
повишавана и укрепвана чрез непрекъснати усилия за поддържане на високи
стандарти. За да запазим доброто представяне, определихме нови цели за 2021 г. и
ги съобразихме с регионалните цели по отношение на безопасността.
Основните цели през 2021 г. ще са свързани със следното:
■■Прилагане на програмата NEXT за унифициране на процедурите, свързани с
основните правила на Групата ТИТАН във всички Бизнес единици.
■■Подобряване на докладването на инциденти без последствия (near misses) и
качеството на анализа на коренните причини.
■■Подкрепа за кампанията „2020 – 2022: Здравословните работни места облекчават
товара” на Европейската агенция за здраве и безопасност при работа (EU-OSHA).
■■Преглед и усъвършенстване на процеса на управление на външните изпълнители.
■■Повишаване на подготвеността за аварийни ситуации.
■■Подобряване на безопасността при шофиране.
■■Преглед на блокировките за безопасност на процесите, свързани с твърди горива.
За да измерваме ефективността на системата ни за безопасност, всяка година
разглеждаме и определяме конкретни ключови показатели (KPIs). Те могат да се
променят в годините, тъй като се определят въз основа на приоритетите на
компанията в областта на безопасността за следващата година. Общият
резултат за 2020 г. е един пункт по-висок от този за 2019 г. (26,62 спрямо 25,52).
Предвид световната криза с КОВИД-19, това постижение наистина е повод за
празнуване!

ВОДЕЩИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА

ОБЩ РЕЗУЛТАТ ЗА ГОДИНАТА

Нито една фатална или сериозна злополука

Нито една фатална или сериозна злополука

Брой документирани одити за безопасност на база
новия набор от въпросници

30 одита

Съотношение между приключените констатации и
всички докладвани констатации

76

Съотношение между приключените навреме
констатации и всички докладвани констатации

Резултатът беше ненадминат досега по брой часове обучение на собствения
и външния персонал. Актуализиран беше учебният процес. Мениджърите и
ръководителите проведоха обучения по одобрените насоки за здраве и безопасност
относно предпазните мерки, като поддържане на дистанция и използване на ЛПС.
Учебните сесии се провеждаха в малки групи (или по възможност на терен или на
открито). Извънредната ситуация ни помогна да постигнем синергия: навременно
изпълнение на програмата за обучение и едновременно с това – укрепване на
лидерството и екипния дух.

ЗА ДОКЛАДА
ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР
СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД
ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ
ЕКОЛОГИЧНО,
СОЦИАЛНО И
УПРАВЛЕНСКО
ПРЕДСТАВЯНЕ
(ESG)

През 2020 г. учебните часове по здраве и безопасност бяха над 4,900 за щатния ни
персонал и 1,400 за служителите на външните изпълнители.
Учебните сесии по отделните теми, свързани с мерките за предпазване от КОВИД-19,
нормативните изисквания и рисковете на работното място, бяха организирани със
съдействието на отдел „Човешки ресурси“ на ТИТАН България и ръководителите на
отдели.

УПРАВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ (LOST TIME INJURIES):
През 2020 г. не бяха регистрирани злополуки с наши или външни служители в
циментовия завод, „ГАЕА“ и „Дубъл Ве Ко“.
През 2020 г. беше регистрирана една трудова злополука в „Златна Панега – Бетонови
операции“, но тя не причини трайна загуба на работоспособност – работникът се
върна на работа преди края на годината.
2020 г. (включително
предишния период след
последната трудова
злополука през 2019 г.)

България

Часове без
трудова
злополука за
собствения
персонал

Максимален брой
дни без трудова
злополука за
собствения
персонал

Часове без
трудова
злополука
за външните
изпълнители

Максимален брой
дни без трудова
злополука
за външните
изпълнители

276,912

251

687,165

624

Златна Панега – Циментов
завод

460, 028

474

660, 890

624

71

Златна Панега – Бетонови
операции

49,771

251

16,453

730

Брой докладвани констатации (инциденти без
последствия, небезопасни действия или условия)

517

ГАЕА

49,914

730

13,129

730

3,616

730

n.a

n.a

Съотношение между часовете обучение и броя на
щатните служители и работници

18,79 часа на човек (средно)

Съотношение между часовете обучение и броя
служители и работници на външните изпълнители

9,69 часа на човек

ОБЩА ОЦЕНКА С ОТЧИТАНЕ НА ТЕГЛОВНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ

26,62

Дубъл Ве Ко

ОБУЧЕНИЯ ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ
За да изпълним нашия ангажимент към безопасността на работното място,
прилагаме ефективни програми, които обхващат различни теми и засягат всички
аспекти на условията на труд.
През 2020 г. прилагахме подхода за обучение по здраве и безопасност от предишната
година. Продължихме да изготвяме и прилагаме годишна програма на база рисковете
за нашия персонал и външните изпълнители. Преди всяко обучение избираме
квалифициран и компетентен обучител.
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Успяхме да поддържаме непрекъснатост на нашите бизнес операции и едновременно
с това да увеличим осведомеността на нашите вътрешни заинтересовани страни.

През 2020 г. „Златна Панега Цимент“ и „ГАЕА“ постигнаха 365 дни без трудова злополука
за собствения си персонал и персонала на външните изпълнители. „Дубъл Ве Ко“
постигна 365 дни без трудова злополука за собствения си персонал.

КОНСТАТАЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ, ДОКЛАДВАНИ ОТ
СЛУЖИТЕЛИТЕ
Нашите служители докладваха общо 517 констатации, свързани с подобряването
на здравословните и безопасни условия на труд. Взехме мерки за отстраняване
на посочените недостатъци и подобряване на условията на труд. През 2021 г. ще
въведем системата за класифициране на събития, констатации и инциденти,
свързани с безопасността, на две групи – „С потенциал за сериозна травма или
смърт“ и „Без потенциал за сериозна травма или смърт“.
Не бяха докладвани инциденти без последствия (near misses), свързани с прилагането
на мерките за предпазване от КОВИД-19.
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ВЪТРЕШЕН МОНИТОРИНГ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
През 2020 г. беше въведена нова система за комплексни одити. Въз основа на
насоките на Групата бяха разработени тринадесет набора с въпросници за
различни места в завода и бетоновите центрове. Бяха избрани около 30 вътрешни
специалисти, за които отдел „Здраве и безопасност“ организира специализирано
теоретично обучение с практическо прилагане. Независимо от пандемията на
КОВИД-19 бяха проведени около 30 одита при спазване на противоепидемичните
мерки. По време на одитите бяха докладвани над 390 констатации и бяха
разработени планове за действие във връзка с тези одити. В Системата за одит
на безопасността бяха включени представители на управленския екип.

университет продължава да провежда обучения на персонала на теми “Рискове,
свързани с производствения шум и тяхното предотвратяване” и „Прах на
работното място и мерки за предпазване“. Обучението беше проведено чрез
онлайн платформи, направен беше запис на обучението и този запис беше
споделен.

ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР
СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД
ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ
ЕКОЛОГИЧНО,
СОЦИАЛНО И
УПРАВЛЕНСКО
ПРЕДСТАВЯНЕ
(ESG)

ВЪНШНА ОЦЕНКА НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

УПРАВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Вече три последователни години Циментовият завод получава оценка „зелено“
за своето представяне по здраве и безопасност от комплексния одит (360° Audit)
на здравословните и безопасни условия на труд, провеждан от Групата ТИТАН. В
Групата ТИТАН бяха извършени два Одита за безопасност за повторна проверка
на ефикасността и ефективността на Системата за управление за здравословни
и безопасни условия на труд. Оценките от Одитите за безопасност през 2020 г.
бяха положителни. През 2020 г. „Златна Панега – Циментов завод“ и „ГАЕА“ бяха
успешно сертифицирани по новия, по-строг стандарт ISO 45001:2018 „Здраве и
безопасност при работа“. В докладите на външните сертифициращи дружества
нямаше никакви забележки относно дейностите по здраве и безопасност.

ПОДГОТОВКА ЗА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ
През 2020 г. проведохме учения в реални условия по предварително зададени
сценарии за различните производствени зони, след което направихме разбор.
Проведохме шест практически тренировки в района на база следните сценарии:
опаковане (пожар в склада за празни торби и пострадал оператор); пожар в склада
за отпадъчни материали на старата гара, пожар във въглищната мелница и
пострадал работник (3 пъти), запушване на топлообменника (циклон) и изпускане на
горещ материал; изгаряне на работник от цех „Пещи“ и реакция при заболяване от
КОВИД-19 по време на работа.

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА НАШАТА КУЛТУРА ПО ЗДРАВЕ И
БЕЗОПАСНОСТ СРЕД ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
ПРИВЛИЧАНЕ НА ВЪНШНИ ОРГАНИЗАЦИИ
■■През 2020 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 за
решения по определени приоритети:
■■Дружеството участваше в дейността на Асоциацията по здраве и безопасност
чрез онлайн срещи.
■■Генералният директор редовно участваше в срещите по здраве и безопасност
на Европейската асоциация за цимент (CEMBURAU). Дружеството активно
подпомага срещите по здраве и безопасност, като изготвя доклади с данни за
Българската асоциация на циментовата индустрия (БАЦИ).
■■Представител на отдел „Здраве и безопасност“ е член на Българската минногеоложка камара, която работи в сферата на регулациите за безопасност в
минната индустрия.
■■Преподавател от катедрата по безопасност на труда към Минно-геоложкия

52

ЗА ДОКЛАДА
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УПРАВЛЕНИЕ И
РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
КАЧЕСТВЕНО
ОБРАЗОВАНИЕ

РАВЕНСТВО
МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

СИГУРНА РАБОТА
И ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ

НАМАЛЯВАНЕ НА
НЕРАВЕНСТВАТА

ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

Стремим се да осигурим среда на сътрудничество и приобщаване за нашите
служители, като същевременно подкрепяме тяхното професионално и личностно
развитие. Установяването на дългосрочни отношения ни дава увереност, че тяхната
отдаденост, знания, умения и компетентност допринасят за всеки успех, който
постигаме като компания.
Развитието и благосъстоянието на служителите е значима тема за ТИТАН България.
Компанията се ангажира да работи за поддържане и подобряване на постигнатото и да
подкрепя многообразието и приобщаването на всички нива на заетост. Многообразието
включва повече от пол, възраст, националност, здравословно състояние, етнически
произход, сексуална ориентация, култура, образование и професионален опит.
Компанията насърчава многообразието и приобщаването, като има за цел да създаде
работна среда, която максимизира потенциала на всички служители.
Зачитането на правата на човека, включително многообразието и приобщаването,
е от основно значение за ТИТАН България, както е посочено в Етичния кодекс на
Групата и свързаните с него политики, като Политиката за правата на човека.
Този ангажимент следва ангажимента, поет от Групата ТИТАН, към принципите на
Глобалния договор на ООН.

тези принципи. Освен това те дават насоки на Групата и външните бизнес партньори,
като гарантират спазването на приложимите вътрешни и законови правила. За
ключовите ни служители има на разположение програма във вид на онлайн обучение,
която включва всички политики. От съществено значение е всички служители на ТИТАН,
независимо от нивото, длъжността, уменията и владеенето на английски език, да
бъдат адекватно информирани за политиките на Групата. Ето защо, през 2020 г. всички
политики бяха достъпни и на български език, за да се даде възможност на служителите
да четат, разбират и да са сигурни, че техните действия следват тези политики.
Освен това, електронните обучения за всички групови политики са качени в Системата
за управление на обучението на хората. За всички служители са достъпни: Етичният
кодекс, Политика за борба с подкупите и корупцията, Политика за конфликт на
интереси, Политика за сигурност на информацията и резюме на Политика за защита
на данните. Периодът на опресняване на обучението е две години, с изключение на
Етичния кодекс, при който се прави обучение всяка година. Политиката за спазване на
законодателството в областта на конкуренцията и Политиката за санкции са насочени
към целева аудитория, представена от конкретни групи служители във връзка с техните
функционални задължения, а периодът на обучение за тях е една година.
Непреките ни служители (тези на нашите подизпълнители) също имат достъп до
политиките на ТИТАН, свързани с човешките ресурси, чрез информационните табла
в нашите помещения. В договорите с подизпълнителите си ние изрично изискваме
да подписват трудови договори със своите служители. В допълнение, през 2020 г. бе
проведена информационна кампания, в рамките на която всички служители на нашите
подизпълнители бяха запознати с Политиката за човешките права и Политиката за
борба с подкупите и корупцията на съответстващите им световни дни (9 и 10 декември

ТИТАН България спазва строго ангажимента на Групата в областта на човешките
права и следва Етичния кодекс на Групата, Политиката на ТИТАН за правата на човека
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 подкрепа на един общ подход, следван от всички служители, Групата предоставя серия
от специални политики, които обхващат стратегическите области и значимите теми
и се прилагат за всички операции на ТИТАН. За ТИТАН България това означава спазване на:
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 са преминали обучение за политиките на Групата
и имат постоянен достъп до тях: на уебсайта на компанията, на интранет портала
„Connections“, както и в отдел „Човешки ресурси“. Всеки нов служител получава копие от
политиките на групата при подписване на договора си и потвърждава, че се е запознал
с тях. През 2020 г. в Системата си за управление на човешките ресурси (СГТУЧР) Групата
ТИТАН стартира поредица от интерактивни курсове за електронно обучение. Те са
част от инициатива на групово ниво и са с висок приоритет и значение. Целта им е да
повишат информираността за Етичния кодекс на Групата и груповите политики във
всички бизнес единици. Инструментът насърчава етичното поведение и представя
„Нашата култура на практика“.
Етичният кодекс задава рамката на основните принципи на работа на Групата ТИТАН и
дава насоки за ежедневното ни бизнес поведение. Нашите групови политики отразяват
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– Международен ден за бора с корупцията и Международен ден на човешките права).
Протоколите бяха подписани от подизпълнителите и събрани в отдел „Човешки ресурси“.
ТИТАН България измерва, следи и систематично отчита редица въпроси, свързани
с правата на човека, като равенство между половете и поколенията и участие в
синдикални организации. Съответните ключови показатели за ефективност са
представени в тази част на доклада и посочени подробно в Отчетите за екологично,
социално и управленско представяне (Индекси за социално представяне SP20L – SP22L,
SP25L – SP28L, SP30L) в Приложение 3. По отношение на многообразието и приобщаването,
ТИТАН България отчита едно от най-добрите представяния в Групата.
Ангажирани сме да разграничаваме възнагражденията и придобивките според
резултатите. Във всички свои дейности защитаваме правата на всяко човешко
същество (без дискриминация по каквито и да е критерии) и стриктно следваме
трудовото законодателство (Кодекс на труда, Кодекс за социално осигуряване).
Свободата на сдружаване в различни сдружения също се зачита от компанията като
право на служителя. В ТИТАН България периодично организираме съвместни срещи
с представители на синдикалните 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).
По-детайлна информация за човешките права може да бъде намерена в глава Управление
в този доклад.

ПРИОРИТЕТИ И АКЦЕНТИ

ОТГОВОРЪТ
НА КОВИД-19

ПОЛИТИКИ НА
КОМПАНИЯТА

ПОСТОЯННО
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ
ЗДРАВЕ И
БЛАГОПОЛУЧИЕ
В ТИТАН

Проекти и действия, свързани с пандемията от КОВИД-19 – ротация
на екипи, транспорт на служители, PCR тестове, ограничаване на
местата за контакт.

*Вж Ръководни принципи на Групата ТИТАН за качеството на стажантските програми

Пряка
заетост
ТИТАН
България
2015 – 2020
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Политики – поредица от интерактивни онлайн обучения за
политиките на компанията започнаха в Системата на Групата за
управление на човешките ресурси (СГТУЧР). Това е инициатива на
групово ниво с висок приоритет и значение, която цели да повиши
осведомеността за Етичния кодекс на Групата и груповите
политики сред всички бизнес единици. Инструментът насърчава
етичното поведение и представя „Нашата култура на практика“.
въпреки ситуацията с КОВИД-19, ние продължихме обучението и
развитието на служителите и внедрихме онлайн обучението
като удобен канал за покриване на нуждите от предаване на
съответната информация
Подготовка на Програма за подкрепа на служителите, която ще
стартира през 2021 г.

ТИТАН България осигурява стабилна заетост в съответствие с всички необходими
местни закони и законодателството на ЕС, както и с политиките на Глобалния договор
на ООН.

270

275

273

260

ТИТАН
България

2015

2016

2017

ЕКОЛОГИЧНО,
СОЦИАЛНО И
УПРАВЛЕНСКО
ПРЕДСТАВЯНЕ
(ESG)

280

282

2018

2019

260

УПРАВЛЕНИЕ

250

ПРИЛОЖЕНИЯ

2020

Връзката с нашите служители е дългосрочен ангажимент, като 62.69% от тях (с 4.14%
повече спрямо 2019 г.) са в компанията повече от 10 години. Това показва ангажимента
на ТИТАН към осигуряване на устойчива и дългосрочна заетост на своите служители
и подобряване на уменията и компетенциите на всички тях, за да гарантира
професионално развитие и личен прогрес.
За много от нашите служители ТИТАН България е първи и единствен работодател.
Повечето от служителите ни са от общности в обсега на влияние на нашите ключови
операции (живеят на до 50 км от работното си място). Тази тенденция е от значение за
сектора и се запазва с течение на времето, особено в по-слабо развити райони, както в
случая с региона около циментовия завод в Златна Панега.

Трудов стаж в ТИТАН
България 2020 г.
(брой служители)
>30
год.

Трудов стаж в ТИТАН
България 2020 г.
(% служители)

48

12%

74

до 5 год.

20 — 30
год.

29%

18%

23
83

10 — 20 год.

5 — 10
год.

32%

ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР

ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ

290

287

ЗА ДОКЛАДА

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД

300

32

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, АНГАЖИМЕНТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
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Към края на 2020 г. 252 души са наети от ТИТАН България на договор на пълен работен ден и
дългосрочен договор, а 8 души са наети на срочен договор или на непълно работно време.
През 2020 г. са проведени 7 стажантски програми.

9%

Текучеството в компанията, в което се включват доброволно и недоброволно
напусналите, както и пенсионираните служители, е 12.31%. Процентът на напусналите е
само 8.08%, като най-често причината за това е емиграция или преместване в по-голям
град.
Наемането на служители от региона на Златна Панега става все по-голямо
предизвикателство с всяка изминала година. Причината в повечето случаи е
обезлюдяването на региона, ръстът на емиграцията и растящият брой хора без
необходимата квалификация или образование.
Въпреки препятствията, успяхме да подсилим екипа си с 10 нови служители в инженерния
отдел, 2 в отдел „Финанси и счетоводство“ и 3 в администрацията.
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Имаме твърд ангажимент да осигурим равни възможности за включване на различни
групи хора в нашите ежедневни и стратегически дейности. Отчитаме експертизата,
мотивацията и приноса на нашите колеги. Ние наемаме, развиваме и задържаме хора на
различна възраст, независимо от техния пол, социални и демографски характеристики.
ТИТАН България оперира в тежката индустрия, която предполага присъствието на
повече мъже. И все пак сме горди, че 26.54% от служителите ни са жени.

Мъже

Разпределение на
служителите в
ТИТАН България по
пол, 2020 г.

Жени
70.56%

Златна Панега
Цимент
Дирекция „Бетонови
операции“

29.44%

80.85

ГАЕА Зелена
алтернативна
енергия

19.15%

86.67%

Дубъл Ве Ко

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ

13.33
0%

100%

Дамите, част от нашия екип, участват във всяка функционална област на компанията,
а присъствието им е най-значимо при инженерните позиции (42% от всички жени в ТИТАН
България са в технически отдели) и търговията (Продажби и Верига на доставките – 26%
от всички жени).

Процент на жените
по отдели в ТИТАН
България, 2020 г.
Продажби и верига
на доставките

16%

Финанси и счетоводство

7%

26%
42%

Инженеринг и
бизнес развитие

7%

■■3 994 човекочаса на месец за доставчици – по постоянни и 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

Човешки ресурси
Администрация

2% ИТ

Разнообразието между половете също е добре установено в лидерския екип, където
40.74% от мениджърите са жени. В сравнение с 2019 г. се наблюдава увеличение с 9.71%.

Освен като стратегически приоритет, една от ценностите на нашата компания е
непрекъснатото развитие на експертизата на нашите служители и поддържането на
отлично ниво на умения (ноу-хау). Знаем, че това е предпоставка за стабилни и устойчиви
бизнес резултати.
■■275 служители участваха в обучения
■■9 739 човекочаса инвестирани в обучения
■■Средно по 37 човекочаса обучения за мъжете
■■Средно по 31 човекочаса обучения за жените
■■Средно по 105 евро инвестиция в обучение на служител
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Детайлна информация е достъпна в Отчетите за екологично, социално и управленско
представяне и Индексите за социално представяне.

Разпределение
на служителите
на ръководни
позиции в ТИТАН
България по пол,
2020 г.

40.74%

В съседните общини нивата на безработица също са много високи – 28.70% за Угърчин,
20.70% за Луковит, и 15.64% за Тетевен.
Обръщаме специално внимание на местните общности, като участваме и подкрепяме
проекти, свързани със съответните значими теми като екология и образование.
Нашата цел е да допринесем за тяхното развитие и да популяризираме компанията
като предпочитан работодател в региона.

59.26%
Мъже

В допълнение към нашите 260 преки служители, ТИТАН България си сътрудничи с близо
150 постоянни служители на подизпълнители, като по-голямата част от тях са от
местните общности. Тази връзка между компанията и хората, живеещи в региона,
е наистина значима, тъй като регионът е белязан от относително високи нива на
бедност и безработица. В община Ябланица нивото на безработица за 2020 г. достига
26.36% (спрямо 25.65% през 2019 г).

Жени
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■■Към края на 2020 г. 88.46% от нашите служители са от местната общност
■■152 служители на подизпълнители на пълен работен ден - средно за 2020 г.

684
Златна Панега
Цимент
Фигура 2. Общо часове
обучения по Здраве и
безопасност в ТИТАН
България, 2020 г.
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ПРЕДСТАВЯНЕ
(ESG)
УПРАВЛЕНИЕ

Вярваме, че инвестицията в образование е дългосрочна инвестиция с голямо значение.
Ето защо дори в предизвикателните пандемични времена през 2020 г., ние продължихме
да се фокусираме върху основните нужди, като здравето и безопасността. Освен това
разширихме обхвата на образователните канали, като организирахме по-голямата
част от обучението онлайн и включихме достъп до дигитални източници в ежедневната
ни работа, като обучение през LinkedIn Learning.

Фигура 1. Общ брой
човекочасове обучения за
пряко наети служители на
ТИТАН България, 2020 г.

ЗА ДОКЛАДА

Дирекция
„Бетонови
операции“

378
ГАЕА Зелена
алтернативна
енергия

9
Дубъл Ве Ко

4 941
1 991
пряко наети
служители

непряко наети
служители

Нашата компания продължава да се ангажира с обучението и развитието и на
служителите на подизпълнители. През 2020 г. инвестирахме 2 023 човекочаса обучение за
служителите на подизпълнители ни, като фокусът беше основно в областта Здраве и
безопасност (1 991 човекочаса) и Защита на околната среда (32 човекочаса).
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ПРИЛОЖЕНИЯ

След темата за здравето и безопасността, другата, която е от решаващо значение
за ТИТАН България като производствена компания в тежката индустрия, е техническото
обучение. То е жизненоважно за инженерно-техническата част от екипа. 24% (2 328
човекочаса) от общото обучение през 2020 г бяха свързани с технически обучения.
В допълнение към посоченото горе, с цел да засилим експертизата на техническия
екип, ние подкрепихме някои от нашите колеги в придобиването на висше образование
по специалност, свързана с работата им. Това бяха бакалавърски степени по
електротехника, машиностроене, автоматизация и бизнес администрация и
магистърски степени по валутен, митнически и данъчен контрол, управление на
човешките ресурси и захранване и електрическо оборудване в промишлеността.

Управленски умения

Общо часове
обучения по
категории,
2020 г.

288
4 941

309

Езикови обучения

722

Здраве и
безопасност

Съответствие

769
123
210

Функционална компетентност
13 Други
37 Обща компетентност
Опазване на околната среда
КСО и устойчивост

2 328

Технически
обучения

За непрекъснато усъвършенстване и учене през целия живот ние се ангажираме
да инвестираме усилия не само в областите, пряко свързани с нашия бизнес, но и
в други категории като техники за продажби, финанси и човешки ресурси и общи
компетенции, като комуникационни и презентационни умения. Стремим се да разширим
възможностите за придобиване на знания от различни източници. По-конкретно, през
предизвикателната 2020 г. ние насърчихме нашите колеги да участват в онлайн обучения
по различни теми в зависимост от техните нужди. Всъщност ние оценихме риска от
КОВИД-19 не само като риск за здравето, но и като ситуация, която изисква специално
внимание. Затова в началото на пандемията организирахме няколко онлайн сесии за
подкрепа на служителите ни не само професионално, но и личностно - „Психично здраве
и как пандемичната ситуация ни влияе допълнително“ и „Емоционална интелигентност“.
Обучението през LinkedIn Learning също беше отлична възможност, която осигури достъп
на нашите ключови служители до повече от 7 500 онлайн курса. Беше отчетен, макар и лек,
напредък в използването на този инструмент.
Служителите ни стартираха и завършиха онлайн редица обучения по съответствие.
Те покриват разнообразни теми, повечето от които свързани с политиките и
процедурите на Групата ТИТАН, вкл. Етичния кодекс и Политиката за подаване на сигнали
при нередности, Политиката за защита на данните, Политиката за борба с подкупите
и корупцията, спазването на законодателството в областта на конкуренцията,
конфликт на интереси, санкции, информационна сигурност и др.
В категорията „Функционално обучение“ през годината взеха участие 17 души, които
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станаха част от 19 различни курса в сферите на финанси и счетоводство, логистика,
човешки ресурси и търговия с електроенергия.

ЗА ДОКЛАДА
ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР

288 човекочаса бяха посветени на допълнитено развитие на лидерския потенциал в
ТИТАН България чрез третата вълна (след 2018 и 2019 г.) на Програмата за лидерство,
която стартира през 2018 г. и беше последвана от индивидуални коучинг сесии за всеки
от 28-те участници. Модулите се фокусираха върху това да подкрепят лидерския
екип в овладяването на различни техники за ефективна комуникация, изграждане на
взаимоотношения и дух на сътрудничество, както и споделяне на екипни цели. Малко след
обявяването на пандемията и извънредната ситуация, беше организирано специално
обучение на тема „Как да водим отдалечени екипи“, в което участваха 19 мениджъри.

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД
ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ
ЕКОЛОГИЧНО,
СОЦИАЛНО И
УПРАВЛЕНСКО
ПРЕДСТАВЯНЕ
(ESG)

През 2020 г. въведохме нова тема за обучение – „Комуникации с медиите“. В него участваха
двама висши мениджъри, трима мениджъри и юрисконсулта на компанията. Целта на
обучението беше да подобри вербалните и невербалните комуникационни умения за
разговори с медиите, даването на интервю и комуникацията с външните общности за
по-добро представяне на компанията.

УПРАВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Повече информация за съответните индикатори за обученията може да се види в
Отчетите ни за екологично, социално и управленско представяне. Допълнителна
информация е предоставена в Индекса за социално представяне на ТИТАН България
(вижте Приложение 3), в SP KPIs SP31L- SP40L.

Фигура 3. Общ
брой човекочасове
обучения за
служителите на
СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА
доставчиците,
Въпреки предизвикателната година, за нас беше задължително да предоставим 2020 г.
възможности на младите хора. Причината е, че искаме да ги подкрепим в Опазване на
професионалното им развитие и в същото време да дадем принос към местната околната среда
общност, от която идват повечето ни стажанти.
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Ние инвестираме усилия и време в поддържане на качествени отношения с
образователни институции и младежки организации.
За поредна година показахме ангажираността си към разнообразни инициативи за
посрещане и обучение на стажанти и подкрепа за навлизането им на пазара на труда.
Това е особено ценно за бизнеса, тъй като му дава възможността в бъдеще да наема
квалифицирани хора, които са запознати с реалната работна среда.
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 за
кариерата им в бъдеще. 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 ТИТАН България по отдели, 2020 г.
■■Стажантски позиции в Поддръжка, Логистика, Човешки ресурси и Финанси
■■Въвеждащо обучение и специални проекти, в които младите хора участват
■■Постоянна комуникация с ментор за насърчаване на прогреса и споделяне на знания и
умения
■■7 стажанти от водещи университети:
■■Технически университет в София
■■Национален военен университет „Васил Левски“
■■Икономически университет “Димитър А. Ценов”
■■Университет за национално и световно стопанство
■■Югозападен университет
■■Двама стажанти са наети на стартови позиции.
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1991
Здраве и
безопасност

ТИТАН БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ОЧИТЕ НА СТАЖАНТИТЕ:

ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ЛИДЕРИТЕ

През 2020 г. прекарах 3 месеца на стаж в ТИТАН България. Той беше на
длъжност младши счетоводител в отдел Счетоводство, Финансова
дирекция. Това беше първата ми работа в сферата на финансите.
За мен беше наистина важно да намеря място, където да се уча от
професионалисти и в същото време да бъда полезна за екипа.
За тези три месеца научих много неща, които ще ми дадат по-добър старт
в кариерата. Подобрих своите счетоводни и комуникационни умения и
развих отлични аналитични умения. Едно голямо „Благодаря!" на моите
колеги за доверието, което ми дадоха да работя независимо и да придобия
този опит в реална работна среда. Научих как да обработвам фактури,
да приоритизирам важните задачи и да се уверя, че те са изпълнени първо,
както и да се сработя с всички нива на организацията.
Бих искала да продължа да работя и да се усъвършенствам в ТИТАН България.
Готова съм за нови предизвикателства и да дам всичко от себе си за
компанията.

ТИТАН България участва във втория сезон на Лятната академия Лидерите през 2020
г., в град Габрово. Като партньор, компанията подкрепи участието на млади хора от
местната общност. По този начин те придобиха много нови знания, ценни приятелства
и контакти.

ЗА ДОКЛАДА

Ветераните от първия сезон също взеха участие в проект. Заедно с екипа на ТИТАН
България те успяха да отлеят основите му и да сглобят металните елементи. На
третия ден завършиха арт инсталация, която символизира разстоянието между
хората след КОВИД-19 и нуждата от комуникация. Паметникът все още може да се види в
центъра на Габрово.
Милен Станоев – директор на завод „Златна Панега Цимент“ също участва в събитието.
Той направи презентация за Групата ТИТАН и нейните дейности по света. Колегите
ни също споделиха ценни съвети, опит, вдъхновение и участваха като ментори в
обученията в рамките на събитието.

К.З., на 23 години, бивш стажант, в момента работи като счетоводител във
Финансова дирекция на ТИТАН България

ТИТАН е утвърдена международна компания с изключителни
професионалисти, които насърчават амбициите на младите хора. Радвам
се, че имам възможността да бъда част от ТИТАН България. Чрез моя опит
като стажант в отдел „Човешки ресурси“ научих много за тази област
от моите колеги там. Много ценя екипните задачи и как всички членове се
стремят да постигнат целите на компанията. Натрупах много знания,
които вече прилагам в работния процес. Колегите от останалите отдели
също са силно мотивирани, приятелски настроени и отговорни към общите
цели. ТИТАН България се грижи за развитието и сигурността на своите
служители. Стажът в ТИТАН България е чудесно начало за всеки млад човек,
който има желание и амбиция да се развива допълнително в сферата.
Х.Б., на 25 години, бивш стажант, който в момента работи като младши
специалист Обучение и развитие

62

63

ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР
СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД
ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ
ЕКОЛОГИЧНО,
СОЦИАЛНО И
УПРАВЛЕНСКО
ПРЕДСТАВЯНЕ
(ESG)
УПРАВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

УСТОЙЧИВОСТ
НА ОБЩНОСТИТЕ
КАЧЕСТВЕНО
ОБРАЗОВАНИЕ

ИНОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

УСТОЙЧИВИ ГРАДОВЕ
И ОБЩНОСТИ

ЖИВОТ
НА ЗЕМЯТА

ЗА ДОКЛАДА
ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР
СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД

ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ

Фокусирани сме върху това да подобрим стандарта на живот на нашите
служители и доставчици, като смекчим всички идентифицирани рискове и окажем
положително въздействие върху съседните територии. Нашите служители и
тези на подизпълнителите ни пътуват до завода от повече от 30 села и градове.
През 2020 г. нашата социална ангажираност към опазването на здравето на
служителите и техните семейства беше жизненоважна. Друг приоритетен фокус бяха
образователните програми с местните училища и подкрепата за инфраструктурни и
социални проекти.

СИЛЕН ФОКУС ВЪРХУ ПРЕВЕНЦИЯТА
СРЕЩУ КОВИД-19
ДАРЕНИЕ ЗА УНИВЕРСИТЕТСКАТА БОЛНИЦА „Д-Р ГЕОРГИ
СТРАНСКИ“ В ПЛЕВЕН
Пандемията, с която се сблъскахме през 2020 г., създаде трудности за бизнес средата,
за ежедневието на всеки един от нас и най-вече за здравната система. ТИТАН България
допринесе за намаляване на този товар най-напред с дарителска инициатива за
плевенската болница „Д-р Георги Странски“. Дарихме модерен анестезиологичен апарат,
който може да се използва и като респиратор при лечение на пациенти с КОВИД-19.
Изпълнителният директор на болницата определи дарението като „необходимо“ и „в
подходящия момент“.

ЗАЩИТА НА ОБЩНОСТТА ЧРЕЗ ПРЕВЕНЦИЯ
Ние сме компания, която събира хора от над 30 места в региона. Това дава работа на
мнозина, но същевременно, в условията на пандемия, е фокусна точка на много контакти
и създава възможност за лесно разпространение на вируса.
След оценка на риска от КОВИД-19 бе създаден специален комитет. Той си постави ясни
цели: да опази служителите и техните семейства и да осигури непрекъснатост на
бизнес процесите така, че да защитим инвестициите на акционерите и да осигурим
икономическа стабилност на нашите служители по време на криза.
Мярката с най-силно въздействие върху региона бе проектирането и внедряването на
иновационна система за ежедневно проследяване и идентифициране на контактите.
Над 200 служители използват транспорта, организиран от компанията. Това крие
значителен риск за здравето им. Служителите ни не просто пътуват заедно, но са и в
контакт с колегите си на работното място, а в края на смяната си отново се връщат в
автобуса, за да отпътуват към вкъщи – така те носят потенциален риск от заразяване
с КОВИД-19 за семействата си и общността, в която живеят.
След като осъзнахме това, проведохме внимателен анализ на ситуацията и
предприехме необходимите стъпки, за да можем да проследим тези контакти и бързо да
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ЕКОЛОГИЧНО,
СОЦИАЛНО И
УПРАВЛЕНСКО
ПРЕДСТАВЯНЕ
(ESG)
УПРАВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

съберем нужната информация при установен случай на заразен с КОВИД-19. Необходими
бяха съвместни усилия с отдел „Информационни технологии“, за да проектираме система
за автоматично отчитане. Междувременно компанията инсталира проследяващи
устройства в автобусите, за да могат пътниците да се регистрират при качване.
Тази информация даде възможност за последващи решения за защита на служителите,
доставчиците и техните семейства чрез проследяване и намаляване на контактите
и минимизиране на риска от заразяване. При случай на инфекция, незабавно се
свързвахме с всички контактни лица и те бяха поставяни под карантина, за да се спре
разпространението на вируса.

ЗА ДОКЛАДА
ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР
СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД
ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ
ЕКОЛОГИЧНО,
СОЦИАЛНО И
УПРАВЛЕНСКО
ПРЕДСТАВЯНЕ
(ESG)

ИЗГРАЖДАНЕ НА БЪДЕЩЕТО НА МЕСТНИТЕ МЛАДЕЖИ
Циментовият завод се намира в обезлюден район със значително ниво на
безработица (26,36% в община Ябланица и 15,64% в община Тетевен, според
официалната статистика). Големи групи хора в местните общности живеят с
държавна помощ на ръба на бедността. Ние в ТИТАН България знаем, че младите
хора са гръбнакът на една общност и затова те определят бъдещето на
нашето общество. Силно вярваме, че достъпът на младите хора до качествено
образование ще им помогне да придобият знания и умения, което дава
възможности за достъп до работни места и добър жизнен стандарт. Затова наш
ключов социален ангажимент към местната общност са проектите, свързани с
образованието и развитието на умения.

УПРАВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Горди сме, че ТИТАН България си партнира за осма поредна година със „Заедно в
час“. Общата цел – качествено образование (цел за устойчиво развитие номер 4 на
ООН) ни обединява за постигане на равен достъп до образование за изграждане на
стабилно бъдеще за местните деца. През 2020 г. поради трудностите, причинени
от пандемията, тази цел беше сред основните фокуси в ангажимента към нашата
общност. Затова насочихме 54% от годишните си дарения към каузата на „Заедно
в час“.
Съвместно със „Заедно в час“ достигнахме до редица учители и директори и до
над 500 ученици в районите на Ловеч и Плевен. Те участваха в образователни
инициативи, като „Училища за пример “, изготвяне на „От визия до резултати“
и проекти за подобряване на грамотността сред децата в началното училище
(Грамотко), ангажиране и подкрепа на родителите за предотвратяване на
ранното отпадане (Лидерско училище за родители и ученици), развиване на
лидерство сред учениците като модели за подражание (Училищни чудеса), Кино
образование, Кариерно начало. От 2020 г. в едно от училищата в региона (село
Дерманци) е внедрен нов инструмент за измерване на мотивацията на учениците,
с който сред 101 ученици от това училище беше измерено увеличение от 4%.
В резултат на двугодишното обучение на учителите от „Заедно в час“, ние
помогнахме на децата в региона да получат качествено образование, внимание и
грижи, за да се преустанови моделът на преждевременно отпадане от училище. За
тях е жизненоважно да придобият знания и умения за лесен достъп до пазара на
труда. Два страхотните примера за учители, посветили времето и усилията си
на местните деца, са Драгомир Харизанов и Деница Каменова.
Драгомир Харизанов е учител по математика и физика. Той успя да предизвика
интерес към математиката и също така научи местните деца да играят бейзбол.
Мечтата му е да създаде бейзболен отбор и да участва в мачове срещу други
училища.
Деница Каменова е учител по английски език. Тя използва система за обучение, при
която всеки раздел завършва с представяне на проект. Децата работиха с голям
ентусиазъм и дори участваха в проект на тема „Аз съм гражданин на България и
ЕС“.
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„Годишните награди за отговорен бизнес“ - национално състезание за
корпоративна социална отговорност (КСО) и устойчиво развитие, организирано
от Българския форум на бизнес лидерите, присъди на ТИТАН България наградата
„Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд“ през 2020 г. за проекта със
„Заедно в час“ за осигуряване на достъп до качествено образование за учениците в
област Ловеч.
Освен това всяка година организираме стажантски и стипендиантски програми. Те
дават възможност на децата от региона да видят на живо работния процес в нашия
завод, да работят по реални проекти и да бъдат наставлявани от ключовите ни
експерти.

ПОДКРЕПА ЗА КУЛТУРНО И ИНФРАСТРУКТУРНО ПОДОБРЯВАНЕ
НА РЕГИОНА
ТИТАН България участва в няколко инфраструктурни проекта в региона. Част
от тях са свързани със строителство и реконструкция на пътища и места с
регионално значение в общините Тетевен и Ябланица, докато други са в подкрепа на
местни културни центрове, социални институции и Ловчанската митрополия. Друг
аспект на нашата дарителска кампания е насърчаването на спортни инициативи
с акцент върху спорта за деца, с което се надяваме да подпомогнем оставането
на младите хора в региона. През 2020 г. ТИТАН България стартира проект в
подкрепа на волейболните клубове на Тетевен, Луковит и Ябланица. Това ще даде
възможност на клубовете да продължат дейността си във времена на трудности и
несигурност, причинени от пандемията.

ЗА ДОКЛАДА

Период 01.01.2020 - 31.12.2020

ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР

Бизнес звена в България
EUR

Златна Панега Цимент

ГАЕА

Местни разходи

25 481 098

76 759

Общо разходи

30 546 183

76 759

% местни

83.42%

100.00%

% чуждестранни

16.58%

0.00%

Общо за страната

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД
ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ

83.46%

Сред нашите ценности е да бъдем социално отговорна компания. Затова
предоставихме стипендии на ученици от региона, дарени в брой за подкрепа
на училища и образователни програми, медицинско оборудване и т.н. Нашите
дарения в натура подкрепиха инфраструктурните нужди на региона - изграждане
и реконструкция на улици, паметници на културата и сгради. ТИТАН България
е известна като стабилна и надеждна компания и приносът й е признат от
партньорските организации.

Даренията ни през 2020 г. бяха в:

Структура на инвестиции в местната общност
Образование и училища

65.59%

Инфраструктурно развитие в местната общност

14.64%

Здравни институции

19.39%

Култура

0.38%

МЕСТНИ РАЗХОДИ
С цел очертаване на въздействието на компанията върху вътрешната икономика,
бе въведен нов показател - „Местни разходи“. В съответствие с него, делът на
местните доставчици в общите поръчки възлиза на 83.42% през 2020 г.
83.46%% от общите разходи са насочени към местни доставчици
16.29% от общите разходи са насочени към чуждестранни доставчици
0.25% от договорите за доставки са за алтернативни горива от ГАЕА Зелена
алтернативна енергия.
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ЕКОЛОГИЧНО,
СОЦИАЛНО И
УПРАВЛЕНСКО
ПРЕДСТАВЯНЕ
(ESG)
УПРАВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ЗА ДОКЛАДА
ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР
СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД
ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ
ЕКОЛОГИЧНО,
СОЦИАЛНО И
УПРАВЛЕНСКО
ПРЕДСТАВЯНЕ
(ESG)
УПРАВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ
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УПРАВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВЕНО
ОБРАЗОВАНИЕ

СИГУРНА РАБОТА
И ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ

Съветът на директорите на ТИТАН България контролира изпълнението на бизнес плана
на компанията, определя стратегията и осигурява нейното изпълнение, съобразявайки
се с оценката за съществеността на заинтересованите страни. Освен това
той оценява резултатите на дружеството спрямо заложени цели и предприема
необходимите действия за постигане на целите, с изключение на тези, които са от
компетенциите на Общото събрание на акционерите в съответствие с разпоредбите
на закона.

ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЦЕЛИТЕ

През 2020 г. СД на ТИТАН България се състои от следните членове:

УПРАВЛЕНИЕ, ПРОЗРАЧНОСТ И ЕТИКА
За ТИТАН България доброто корпоративно управление означава прозрачност, етични
бизнес практики, открита комуникация, отчетност и устойчиво развитие. За да
гарантираме спазването на тези принципи в нашето управление, ние се придържаме
стриктно към Етичния кодекс и политиките на Групата. В политиките се определя
начинът на работа и теми, като прозрачност и етика, защита на човешките права,
борба с подкупите и корупцията, международни санкции, спазване на закона за
конкуренцията, конфликти на интереси и др.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА, СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ И
КОМИТЕТИ
Управлението на дружеството се определя от Изпълнителния комитет на Група ТИТАН,
който направлява, наблюдава и подкрепя изпълнението на бизнес стратегията и
политиките:

Регионален директор
за България и Турция

Дирекция
„Завод“

Дирекция
„Производство“

Председател на Съвета на директорите

Aдамантиос Францис

Генерален директор

Янис Паниарас

Изпълнителен директор на Групата за Европа и
устойчивостта

Лукас Петкидис

Регионален финансов директор за Югоизточна Европа
и Източното Средиземноморие

Константинос
Дердемезис

Регионален директор за Югоизточна Европа и
Източното Средиземноморие

УПРАВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

КОМИТЕТИ

За да укрепим и подобрим управлението на устойчивостта на ТИТАН България, ние
създадохме четири комитета, извършващи дейност в различни области. Комитетите
получават насоки относно стратегията и политиките от страна на Изпълнителния
директор на Групата за Европа и устойчивостта, който е член на Изпълнителния
комитет на Групата.

Комитети на ТИТАН България

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

Дирекция
„Поддръжка“

Отдел
„Управление на
качеството“

Отдел „Здраве
и безопасност“

Комитетът е учреден през 2012 г. и е оглавяван от Генералния
директор на компанията. Членовете на комитета са избрани
според функцията им в компанията: Генерален директор, Директор
„Завод“, Директор „Човешки ресурси и КСО“, Началник отдел
„Опазване на околната среда“, Мениджър „Здраве и безопасност“.
Комитетът за КСО и корпоративни комуникации отговаря за
интегрирането, прилагането и координирането на политиките на
Групата, свързани с устойчивото представяне и развитие, както
и за координирането на местно ниво на дейностите, свързани с
корпоративната социална отговорност в сферата на здравето
и безопастността, защитата на околната среда и „кръговата
икономика“. В своите тримесечни или по-чести (в зависимост
от бизнес потребностите) заседания Комитетът за КСО прави
преглед и отчет на представянето и предприема действия за
подобряване и развитие.

Комитет за кредитен контрол

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ (СД)
ТИТАН България е акционерно дружество, регистрирано в съответствие с българските
закони. То има едностепенна система на управление и петчленен Съвет на директорите
(СД). Четирима от петте членове са неизпълнителни членове и един – Генералният
директор, е изпълнителен член.
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ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ
ЕКОЛОГИЧНО,
СОЦИАЛНО И
УПРАВЛЕНСКО
ПРЕДСТАВЯНЕ
(ESG)

Александър Чакмаков

Комитет по корпоративна социална отговорност
(КСО) и корпоративни комуникации

Генерален директор на
ТИТАН България

Дирекция
„Човешки
ресурси“

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД

Комитетът по оперативно управление наблюдава и ръководи представянето на компанията във всички аспекти –
икономически, опазване на околната среда, социални управление. Председател на Комитета е Генералният директор на
ТИТАН България, а негови членове са: Директорът на завода, Търговският директор, Директор „Финанси и администрация“,
Директор „Човешки ресурси и КСО“ и Директор „Бетонови операции“. На своите месечни заседания комитетът обсъжда
и решава въпроси, свързани със стратегията и управлението на риска. Този комитет отговаря за директната
комуникация на информация към служителите.

Съвет на директорите
на ТИТАН България

Търговска
дирекция

ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР

Комитет по оперативно управление

Съвет на директорите
на Група ТИТАН

Дирекция
„Финанси и
администрация“

ЗА ДОКЛАДА

Отговорността на комитета е да осъществява мониторинг
и контрол на кредитите и да дефинира параметри, свързани
с кредитни рискове, вземания и дългове, оценка и одобрение за
кредит, формуляри за оценка на клиентите, гаранции за дългове
и др. Кредитният комитет заседава веднъж месечно. Членове
на този комитет са: Генералният директор, Директор „Финанси
и администрация“, Търговският директор, Директор „Бетонови
операции“, Мениджър „Продажби на бетон“, Ръководител звено
„Кредитен контрол“ и Юрисконсултът.

Централен комитет по безопасност (ЦКБ)

Този комитет е създаден, за да гарантира здравето
и безопасността на пряко наетите служители на
ТИТАН България и на служителите на подизпълнители
като основно човешко право на работното място.
Комитетът има за цел да се създадат ефективни
бизнес процеси и да се гарантира прилагането на
политиките на Групата ТИТАН за професионално
здраве и безопасност. Негов председател е
Генералният директор на ТИТАН България. На
заседанията на този комитет присъстват:
членовете на Комитета по оперативно
управление (КОУ), Мениджър „Здраве и безопасност“,
Директор „Производство“, Директор „Поддръжка“,
ръководителите в отделите за производство
и поддръжка, Директор „Човешки ресурси и КСО",
както и представители на отделите „Снабдяване“
и „Логистика. Заседанията се провеждат веднъж
месечно, за да се обсъдят ключовите показатели за
ефективност и да се вземат решения за възможни
подобрения. Сред ангажименитте на Централния
комитет по безопасност на ТИТАН България са
решенията за номиниране, избор и присъждане на
награда „Служител по здраве и безопасност на
месеца“ – проект, който има за цел да се стимулира
подобряването на здравето и безопасността на
работното място.

73

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ НА
ГРУПАТА ТИТАН В ТИТАН БЪЛГАРИЯ

правата на всеки човек (недискриминация по всички критерии) и спазваме
стриктно трудовото законодателство (Кодекса на труда, Кодекса за социалното
осигуряване и всички нормативни актове, приложими на територията, в която
извършваме дейността си).

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ТИТАН

ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР
СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД

Принципите на Етичния кодекс на Групата ТИТАН са отправна точка за
постигането на нашите бизнес цели. Кодексът определя изискванията и
очакванията към ръководството и всички служители по отношение на етично
поведение и отговорност. Той гарантира, че нашите служители са запознати
с най-високите стандарти, прилагани от компанията – 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 се третира с дисциплинарна процедура в
съответствие с естеството и може да доведе до прекратяване на трудови
правоотношения.

ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ
ЕКОЛОГИЧНО,
СОЦИАЛНО И
УПРАВЛЕНСКО
ПРЕДСТАВЯНЕ
(ESG)
УПРАВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

През 2020 г. в ТИТАН България не бяха регистрирани никакви нарушения на Етичния
кодекс. От началото на 2020 г. се прилага централизирана Политика за подаване на
сигнали за нередности, свързани с нарушения на Етичния кодекс, корпоративните
ценности или някоя от политиките на Групата. Тя се управлява от независима
външна платформа (ЕтиксПоинт/EthicsPoint), която получава всички сигнали на
местния език онлайн или по телефона. Докладваните инциденти се управляват
само вътрешно и се превеждат на английски език. Уведомления се изпращат
едновременно до регионалния и корпоративния Надзорен комитет за разследване
на инциденти и за по-нататъшни действия. И двата комитета включват
представители от Дирекция „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. Целта е дейността да се управлява в съответствие с найвисоките стандарти за прозрачност и почтеност. Затова ние третираме
отговорно всяко поведение, което не отговаря на принципите на управление на
ТИТАН, независимо дали е свързано с човешки права, труд, околна среда, корупция
и др. Политиката предвижда използването на многоканален метод за докладване
и насърчава всички бизнес партньори, които имат дългосрочни отношения с
Групата ТИТАН, да докладват за неправомерно поведение, в случай че има такова.

МНОГООБРАЗИЕ И ПРИОБЩАВАНЕ
Групата ТИТАН следи за цялостното прилагане на Политиката за правата на
човека и е ангажирана с гарантирането на равни възможности и насърчаването
на многообразието и приобщаването на служителите на всички нива.
Многообразието обхваща различни аспекти като: пол, възраст, националност
и хора със специални потребности, с различен етнически произход, сексуална
ориентация, култура, образование и професионален опит. Наш приоритет е да
създадем работна среда, която дава възможност за максимално разгръщане на
потенциала на всички служители. ТИТАН България оценява, наблюдава и системно
докладва чрез своя Доклад ключови показатели, свързани с многообразието и
приобщаването на служителите (Индекс на ключови показатели за ефективност
на социалното представяне SP20L - SP22L, SP26L - SP28L). Резултатите на ТИТАН
България са едни от най-високите в сравнение с другите държави в Групата ТИТАН.
Ние се стремим към справедливост в процеса на наемане на работа и правим
разграничение при трудово възнаграждение и бонуси въз основа на експертизата,
резултатите и представянето. Във всички наши дейности ние защитаваме
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ПРАВА НА ЧОВЕКА
Политиката на Групата ТИТАН за правата на човека се прилага по отношение на всички
служители на компанията и създава рамка за защита и утвърждаване на човешките
права както в нашата работа, така и в нашата сфера на влияние. Тя е подчинена на
принципите на Всеобщата декларация за правата на човека, Международния пакт за
граждански и политически права и на Международния пакт за икономически, социални
и културни права. Сред основните ценности на ТИТАН, залегнали и в Етичния ни кодекс,
е във всяка дейност, която извършваме или планираме, да се зачитат човешките
права. Целта е да се повиши информираността на нашите служители 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 сме поели
ангажимент за зачитане и защита на всички човешки права: правото на живот, свобода
и сигурност; правото да не се допуска никаква форма на дискриминация; правото на
баланс между професионалния и личния живот; зачитане свободата на членство в
организации и сдружаване и т.н. При нарушения, на дисциплинарни санкции подлежат
както служителите, така и техните мениджъри. През 2020 г. не е регистриран нито един
случай на нарушаване правата на човека. Въпреки това, имаме механизъм за директно
докладване в случай на нарушение (EthicsPoint). Ако има регистрирано нарушение на
правата на човека, започва вътрешна процедура на ниво бизнес 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. 72-85, както и стр. 81 от „Вътрешен одит“ и стр. 82 от
„Външен одит“ в тази глава на Доклада). Допълнително, за да осигурим друг канал за
подаване на сигнали за случаи на нередности, има поставени специални кутии за сигнали
в различни зони от помещенията на компанията.
На местно ниво, в България, Генералният директор носи отговорност като работодател
по Кодекса на труда. Администрирането и комуникацията на процедурите са
отговорност на Директор „Човешки ресурси и КСО“. Като част от прегледа на ключовите
за компанията въпроси, Комитетът по оперативно управление (моля, вижте повече за
Комитета по оперативно управление на стр. 73) 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.

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 държави, 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.

ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР
СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД
ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ
ЕКОЛОГИЧНО,
СОЦИАЛНО И
УПРАВЛЕНСКО
ПРЕДСТАВЯНЕ
(ESG)
УПРАВЛЕНИЕ

ВНЕДРЯВАНЕ НА ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ, ПРОЗРАЧНОСТ И
ПОЧТЕНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Всички нови служители на ТИТАН България преминават през програми за обучение
като част от програмата за въвеждане в работата им. През 2020 г. 57 човекочаса са
посветени на обучение на новите служители в политиките на ТИТАН. През декември 2020
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 2020 г.
общо 126 обучителни часа бяха посветени на тези важни политики. Освен това бяха
разработени и онлайн обучителни модули, които бяха на разположение на всички ключови
служители чрез Системата за управление на човешките 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.
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 и ценностите на
Групата ТИТАН.

Групата ТИТАН насърчава своите доставчици да осигуряват подходящи трудови
принципи и да гарантират спазване правата на човека чрез взаимно договорно
разбирателство. Всички доставчици, които извършват дългосрочни или редовни
дейности за юридическите лица на ТИТАН България, се задължават да осигуряват
застраховка „Трудова злополука“ на своите служители 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 КОРУЦИЯТА
Политиката на Групата ТИТАН за борба с подкупите и корупцията има за цел да
гарантира спазването на съответните правила, които забраняват подкупите и
корупцията. Тя се прилага спрямо всички служители, представители и сътрудници
на Групата ТИТАН. От тях се очаква да спазват винаги най-високите стандарти на
професионално и лично поведение. Политиката ни съответства на изискванията
на всички приложими закони и включва световните стандарти на Групата ТИТАН,
включително американския Закон срещу корупционните практики в чужбина (FCPA),
Законът на Великобритания срещу подкупите (UKBA), както и местните закони във всяка
държава.
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Таблицата по-долу показва степента на внедряване на всяка политика на Групата ТИТАН
в ТИТАН България през 2020 г.
Политика на Групата / Ниво на внедряване в ТИТАН България

Начално
ниво в ТИТАН
България

Изпълнявана
от ТИТАН
България

Групова политика за управление на човешките ресурси

V

Групова политика за здраве и безопасност

V

Групова политика по корпоративна социална отговорност

V

Политика за правата на човека

V

Групова политика за опазване на околната среда и
стратегия за смекчаване влиянието на климатичните
промени

V

Политика за борба с подкупите и корупцията

V

V

Групов Етичен кодекс

V

V

Политика за подаване на сигнали

V

V

ЗА ДОКЛАДА
ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР

Оценявана
от ТИТАН
България

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД
ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ
ЕКОЛОГИЧНО,
СОЦИАЛНО И
УПРАВЛЕНСКО
ПРЕДСТАВЯНЕ
(ESG)

V

Политика за информационна сигурност

V

V

Политика за санкции

V

V

Политика за конфликт на интереси

V

V

Политика за защита на личните данни

V

V

Политика за спазване на конкуренцията

V

V

УПРАВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

*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
(IMS)

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.

ОТЧИТАНЕ И АНГАЖИРАНЕ НА НАШИТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
СТРАНИ

ТИТАН България е положила дългогодишни усилия в изграждането на почтено, истинско
и основано на доверие взаимоотношение със своите заинтересовани страни. Поради
това ТИТАН България, въпреки че не е задължена съгласно българското законодателство
да оповестява своите резултати в годишни доклади до заинтересованите страни,
които да отговарят на критериите и изискванията на Директивата на ЕС относно
оповестяването на нефинансова информация, тя е водеща в този процес чрез
доброволна ангажираност на национално равнище. ТИТАН България е призната в
независима оценка (Софийски университет) като пример за най-добра практика в
държавата. Освен това Докладът се проверява от независима страна дали отговаря
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на световните и специфичните секторни стандарти, както предвижда новото
предложение на ЕК за Директива за корпоративно отчитане на устойчивото развитие,
която повишава критериите и обхвата на прилагане на стандартите за корпоративно
отчитане на екологична, социална и управленска информация от 2023 г.
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.
Съгласно „Международната рамка“, разработена от Съвета за международно
интегрирана отчетност (IIRC):
Интегрираният 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 доклад.

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 устойчивостта.
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 единица (ТИТАН България). Те го верифицират или правят
необходимите корекции, така че всички показатели за устойчивостта 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, за корекции и допълнения. Съдържанието
и прегледът на изпълнението се обвързват с Индекса от основните показатели за
ефективност на устойчивото развитие (част от Доклада). След одобряването на Доклада
следва фазата на дизайн. Този „предфинален проект“ се споделя и с отдела на Групата ТИТАН
за екологично, социално и управленско представяне (Корпоративния център на Групата
ТИТАН), който отговаря за разработавнето и стандартизирането на корпоративните
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системи за оценка и отчитане и който напътства местния Комитет за КСП и бизнес
звеното да гарантират съгласуваност, точност и качество на оповестяваните
информация и данни на групово и на местно ниво. Окончателният контрол на качеството
се извършва съвместно от екипа на ТИТАН България и от отдела на Групата ТИТАН за
екологично, социално и управленско представяне в изпълнение на поставените изисквания
за независима оценка от трета страна и за спазване на стандартите за отчетност
на Групата ТИТАН.
ТИТАН България публикува своя първи Интегриран годишен доклад през 2014 г., следвайки
принципите на Групата за същественост, приобщаване и значимост с цел повишаване
на прозрачността, откритата комуникация и отчетността. От 2017 г. независима
трета страна оценява и проверява съдържанието и информацията, които се споделят
с нашите заинтересовани страни в доклада. За пета поредна година (2016 г., 2017 г., 2018 г.,
2019 г. и 2020 г.) Докладът се предоставя в електронен и печатен вариант на всички наши
заинтересовани страни, което улеснява достъпа до него. Към Доклада има въпросник за
обратна връзка, който позволява да се разгледат становищата на заинтересаваните
страни с предложения за допълнителното му подобряване.

СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВИЛАТА И НАДЛЕЖНИ ПРОВЕРКИ
Устойчивото развитие е приоритет за ТИТАН България. Ние се стремим да ангажираме
нашите партньори, особено клентите и доставчиците, в осъществяването на нашите
политики и най-добри практики, свързани с екологични, социални и управленски въпроси.
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 спазват всички приложими закони, доброволно да поемат
договорно задължение, където това е приложимо, и да засвидетелстват, че спазват
съответните правила за подкупи и антикорупция. В договорните отношения, когато
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 ангажимент 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.
Едновременно с това Групата ТИТАН прилага и спазва приниципите за добро управление
и груповите политики на местно ниво и гарантира спазването на механизмите за одит
на компанията. Освен това компетентните национални органи (напр. Инспекцията по
труда) редовно извършват проверки на място на ТИТАН България.

ВЪТРЕШНИ ОДИТИ
Отделът за вътрешен одит на Групата 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. Вътрешни
одити в сферите на околната среда, 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. През 2020 г. бяха извършени два одита в областта
на здравето и безопасността. Общите резултати от вътрешния одит на 360° и от
регионалния одит на отдел „Здраве и безопасност“ са „удовлетворителни“. Резултатът
може да бъде „удовлетворителен“ или „ неудовлетворителен“.
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ЗА ДОКЛАДА
ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР
СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД
ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ
ЕКОЛОГИЧНО,
СОЦИАЛНО И
УПРАВЛЕНСКО
ПРЕДСТАВЯНЕ
(ESG)
УПРАВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

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 подкупите и корупцията)
■■Закони и наредби, свързани с околната среда
■■Закони и наредби, свързани с доставките на продукти и услуги.

ВИД РИСК

ВАЖНОСТ НА РИСКА

ДЕЙНОСТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА

ПАЗАРНИ
УСЛОВИЯ И РИСК
ОТ ИЗТИЧАНЕ НА
ВЪГЛЕРОД

Компанията подобрява 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.

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 2020 г. стойността на тези показатели беше
нула.

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.

КЛИМАТИЧНИ
ПРОМЕНИ, ЕМИСИИ
НА ПАРНИКОВИ
ГАЗОВЕ И ТЪРГОВИЯ
С ЕМИСИИ

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 редуцират въглеродния
отпечатък от нашата дейност. Освен това ние
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 CO2.
Ние спазваме екологичните политики и стратегията
на Групата ТИТАН за смекчаване на последиците от
климатичните промени, в която са поставени цели за
специфични нетни емисии CO2. 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.

ЛИКВИДЕН РИСК

Компанията не е изложена на значими
ликвидни рискове.

Компанията има много малка задлъжнялост и
достатъчно револвиращи кредитни линии за
покриване на колебанията в паричните потоци през
различните сезони. Към 31 декември 2020 г. компанията
има отпуснати револвиращи заеми от 8,7 милиона
евро, които 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 за всеки клиент. Изискваме
и допълнителни обезпечения от клиентите за
осигуряване на плащане. До обезценка на вземанията
се прибягва при неспособност на клиента да изплати
дължимите към компанията суми.

ВАЛУТЕН РИСК

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

Всички кредитни линии на компанията 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 намали този риск, компанията ще продължи
да инвестира в оборудване, което води до
намаляване използването на конвенционални горива и
заместването им с алтернативни.

През 2020 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,
и не са предприети никакви правни действия за антиконкурентно поведение, нарушаване
на антитръстови или антимонополни 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 от Transparency International на
Индекса за възприятието за корупция за 2020 г. възприятието за корупция в България следва
положителна тенденция.

ВЪНШНИ ОДИТИ
Важна част от подхода на Групата ТИТАН е да осигурява допълнително съответствие чрез
външни одити. Компетентните органи извършват редовни одити на национално ниво. По
отношение на ефективността в областта на околната среда бяха извършени 7 одита
от националните органи за управление на отпадъците и 2 за спазване на изискванията в
екологичната част. Във връзка със сертифицирането по ISO 45001 бяха извършени 3 външни
одита по отношение на здравето и безопасността и всички те бяха удовлетворителни.

ФИНАНСОВИ И НЕФИНАНСОВИ РИСКОВЕ

ТИТАН България извършва своята дейност в среда, в която съществуват различни видове
риск. Те трябва да бъдат идентифицирани, предотвратени или намалени. 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 до минимум на различни потенциалнозначими рискове.
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ВИД РИСК

ВАЖНОСТ НА РИСКА

РИСК ЗА ЗДРАВЕТО И Компаниите за производство на цимент
БЕЗОПАСНОСТТА
са част от тежката индустрия, което
носи рискове, свързани с професионални
заболявания. Пандемията от КОВИД-19
изложи на допълнителен здравен риск
нашите дейности. Успяхме да овладеем
този риск на оперативно ниво.
Индустриалните рискове от самата
дейност са механични, електрически,
прах, шум, движещи се части, наред с
останалите.

РИСК НА ПАЗАРА НА
ТРУДА

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. Компанията отчита значението
на синдикатите и сдруженията на
работниците за подобряване на
условията на труд и защита на
трудовите права.

РИСК ПРИ ОПАЗВАНЕ Компанията работи в карстов район,
НА ВОДНИЯ РЕСУРС който снабдява с вода съседните
населени места.

ДЕЙНОСТИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА
Здравето и безопасността са най-значимият
приоритет на компанията. За да осигури
здравословни условия на труд, компанията наема
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.
Оценихме риска от разпространение на КОВИД-19
и приложихме навреме подходящите предпазни
мерки. Намалихме този риск чрез ограничаване и
проследяване на контактите на служителите и
внедрихме цялостна програма със системни мерки за
смекчаване на рисковете.
Успехът на компанията беше потвърден от външни
правителствени и неправителствени организации
и получихме награда за най-добри в своя клас (първо
място в национална награда по безопасност) на
национално ниво.
Всички рискове, свързани с дейностите на
компанията, бяха оценявани систематично и мерките
за смекчаването им бяха своевременно наблюдавани,
оценявани и актуализирани.
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.
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.
Компанията полага изключителни усилия за
намаляване на риска от замърсяване на водата и е
изградила съоръжения за пречистване и филтриране
на отпадните води.

НАШИТЕ КЛИЕНТИ
През 2020 г. потреблението на цимент в страната намаля с около 2,5% в сравнение с
2019 г. Предизвиканата от КОВИД-19 криза оказа основно влияние върху този резултат,
тъй като секторът спря да работи през по-голямата част от второто тримесечие.
Пазарът стартира силно след това. Независимо от това определени сегменти
пострадаха сериозно и не можаха да се възстановят до края на годината. По-големите
инфраструктурни проекти започнаха много късно през годината, като основното
потребление се очакваше през 2021 г.
Наш основен приоритет през годината беше да запазим здравето на нашия персонал и
на нашите клиенти и затова намалихме посещенията до абсолютния минимум през поголямата част от годината. Наш приоритет останаха непрекъснатото снабдяване и
подкрепата, и въпреки дистанцията ние успяхме да постигнем и двете в пълна степен.
С предлаганите от нас продукти в пакет ние продължихме да следваме стратегията
за продажба на различни продукти, за да отговорим на нуждите и изискванията на
клиенти от различни групи. Нашият търговски екип извърши пълно проучване на пазара
и анализът разкри по-детайлно нуждите и изискванията на нашите клиенти, което
доведе до оптимизиране на нашата стратегия за съответните продукти и до посъществено удовлетворение за клиента.
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Нашето приложение за електронна търговия беше възприето от голям брой клиенти,
като бяха проведени и обучителни сесии. Обратната връзка от пилотната група
беше използвана за подобряване на приложението в посока по-лесното му използване
и превръщането му в стандарт за подаване на заявки и информация за клиентския
профил.

НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ

ЗА ДОКЛАДА
ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР
СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД
ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ

НИЕ ЗАХРАНВАМЕ ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ
Като сравнително голяма компания, ние създаваме стойност на местно ниво и носим
отговорност за подкрепата на местния бизнес и местните общности. Затова се
стремим да каним в тръжните ни процедури всички местни доставчици, които могат
да ни предоставят съответния продукт или услуга. Това са основно дейности, свързани
с поддръжка, ремонти, почистване и кетъринг услуги. Опитваме се да гарантираме,
че тези дейности са навременни и справедливо заплатени. Когато избираме найприемливото 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. Освен това чрез годишна оценка на тяхното
представяне и получаната обратна информация ние обсъждаме подобрение на нашето
сътрудничество.
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. Ние изискваме
партньорите ни във веригата на доставки да спазват нашите политики за здраве и
безопасност, трудови и човешки права, екологични стандарти и законови разпоредби.
По този начин гарантираме избора и работата с доставчици, които отговарят на
ценностите и стандартите на ТИТАН.

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 в 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 за доставки. През 2020 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.
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ЕКОЛОГИЧНО,
СОЦИАЛНО И
УПРАВЛЕНСКО
ПРЕДСТАВЯНЕ
(ESG)
УПРАВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ОТЧЕТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО, СОЦИАЛНО
И УПРАВЛЕНСКО ПРЕДСТАВЯНЕ (ESG)

ЗА ДОКЛАДА
ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР
СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД

ИНДЕКС ЗА ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ
ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СТОЙНОСТ

ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ
ЕКОЛОГИЧНО,
СОЦИАЛНО И
УПРАВЛЕНСКО
ПРЕДСТАВЯНЕ
(ESG)

ИНДЕКС ЗА ЕКОЛОГИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ
ИНДЕКС ЗА СОЦИАЛНO ПРЕДСТАВЯНЕ

УПРАВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

СЕКТОРНИ СТАНДАРТИ ЗА ОТЧЕТИТЕ
ЗА ЕКОЛОГИЧНО, СОЦИАЛНО И
УПРАВЛЕНСКО ПРЕДСТАВЯНЕ ПРЕЗ 2020
ПРЕГЛЕД НА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА
АНГАЖИМЕНТА КЪМ ДЕСЕТТЕ ПРИНЦИПА
НА ГЛОБАЛНИЯ ДОГОВОР НА ООН
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ОТЧЕТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО, СОЦИАЛНО
И УПРАВЛЕНСКО ПРЕДСТАВЯНЕ (ESG)
Групата ТИТАН разкрива информация, свързана с
ефективността на екологичното, социалното и
управленското представяне (ESG), в съответствие
с доброволните ангажименти към принципите
на Международния съвет по интегрирано
отчитане (IIRC), Глобалния договор на ООН (UNGC)
и Световната асоциация за цимент и бетон
(GCCA), въз основа на дългосрочна практика на
интеграция, която в настоящия доклад е посочена
като Глобален секторен подход. От 2018 г., с цел
допълнително привеждане в съответствие с
Целите на ООН за устойчиво развитие до 2030 г.,
ТИТАН включи „Ръководство за основни показатели
за дружествата, които отчитат приноса си
към постигането на Целите на ООН за устойчиво
развитие“ (накратко: „Насоки на ЮНКТАД“ от 2019
г.) и насърчава връзката на избрани показатели
с целите за устойчивото развитие въз основа
на Ръководството. Вижте също таблицата
„Разпределение на икономическа стойност“ и
таблицата „Индекс на основните показатели за
създаване на стойност“.
В Доклада за управление за 2020 г. терминът
„нефинансов“ е заменен с „екологично, социално
и управленско представяне (ESG)“, тъй като
е по-широк за разбиране и използване от
заинтересованите страни и потребителите на
годишния доклад.
Рамката на Съвета за стандарти за отчитане
на устойчивото развитие (SASB) беше използвана
за целите на свързването на SASB Materiality Map®
с оценката на значимите теми на Групата за

2020 г. и позволи привеждането ѝ в съответствие
между Групата и нейните дъщерни дружества.
Също така, Групата започна да докладва в
съответствие със Съвета за стандарти за
отчитане на устойчивото развитие (SASB)
специфичните изисквания на отраслите, най-пряко
свързани с бизнес дейността. За ангажименти
по изпълнение на целите за 2020 и отчитане
на напредъка по всички други параметри на
околната среда, с изключение на CO2, базовата
година е 2003 г. (когато ТИТАН докладва за първи
път консолидирани показатели за нефинансови
резултати). За емисиите на CO2 базовата година
за съответните цели е 1990 г. в съответствие с
Протокола от Киото.

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.
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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.),
се отчитат също на служител, на година, и са
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

Прегледът и отчетите за екологично, социално
и управленско представяне (ESG) се фокусират
върху значими теми за дейността на ТИТАН и
ключовите заинтересовани страни. Глобалният
секторен подход на ТИТАН обхваща разкриването
на основни показатели за създаване и управление
на стойността, социални и екологични резултати.
Показателите (KPI) са структурирани в четири
отделни таблици в „Отчет за екологично, социално
и управленско представяне“.
Отчетите за екологично, социално и управленско
представяне (ESG) на Групата ТИТАН отговарят
на стандартите за отчитане на ТИТАН, които
са в съответствие с глобалните стандарти
(UNGC, SDGs 2030, UNCTAD и SASB), както и със
специфичните за сектора (GCCA) стандарти и
рамки за отчитане.

ИНДЕКС ЗА ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ
ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СТОЙНОСТ
Подробни данни са представени в доклада в
частта "Разпределение на икономическата
стойност". Бележки за стандартите, насоките и
използваната терминология

за финансово отчитане и/или националните
счетоводни стандарти.

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.

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 и са 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 АКЦИОНЕРИ И
МАЛЦИНСТВЕНИ ГРУПИ
Съгласно стандартите на Групата ТИТАН и
прилагането на Международните стандарти
за финансово отчитане и/или националните
счетоводни стандарти.

ЗАПЛАТИ, ПЕНСИИ И СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Съгласно стандартите на Групата ТИТАН и
прилагането на Международните стандарти
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ИНДЕКС ЗА ЕКОЛОГИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ
Ключови показатели за ефективност – България		

ЗА ДОКЛАДА
Стандарти за отчитане на ТИТАН

Бележки Мерна единица

2020

2019

2018 SDGs

млн. т

0,9

0,9

млн. т

0,8

0,9

1,0

млн. т

0,1

0,0

0,0

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

т

271

725

879

Повторно използвани

т

0

0

0

Рециклирани

т

271

725

879

Оползотворени

т

Потребление на вода (общо)

млн. м3

SDGs и цели

GCCA

UNGC

UNCTAD

Кодове Коментари

1. Всички дейности – Екологично представяне (съобразно Секторния подход, прилаган от ТИТАН)
ЛОКАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Местни въздействия Добив на суровини (общо, в мокро състояние)
Въздействие върху
Суровини, добити за производство на клинкер и цимент
природните суровини
Суровини, добити за инертни материали

Въздействие върху
водните ресурси

Въздействие върху
биоразнообразието
и управлението на
земите

ГОРИВА И ЕНЕРГИЯ
Въздействие върху
енергийните ресурси

1,0

0

0

0

0,27

0,26

0,25

SDG 12
Цел 12.2
SDG 12
Цели 12.4 и 12.5

SDG 6
Цели 6.3, 6.4 и 6.5

■

EP01L

■

EP02L

■

EP03L

■

■

■

■

■

■

EP04L

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД

UNCTAD 12.5.1

EP05L

Водоизточници (общо, по източници)

млн. м

3

0,34

0,35

0,33

Подземни води

млн. м3

0,06

0,07

0,09

УПРАВЛЕНИЕ

Градско водоснабдяване

млн. м3

0,03

0,04

0,04

Дъждовни води

млн. м

0,00

0,00

0,00

ПРИЛОЖЕНИЯ

Повърхностни води

млн. м3

0,26

0,25

0,20

Използвани кариерни води (от обезводняване на кариерата)

млн. м3

0,00

0,00

0,00

Океански или морски води

млн. м3

0,00

0,00

0,00

Отпадъчни води

млн. м3

0,00

0,00

0,00

Заустване (общо, по приемници)

млн. м3

0,08

0,09

0,08

Повърхностен воден обект (реки, езера)

млн. м3

0,08

0,09

0,08

Океански или морски води

млн. м3

0,00

0,00

0,00

Пречистване извън площадката

млн. м

0,00

0,00

0,00

1

1

1

3

3

Действащи кариери в райони с богато биологично разнообразие

1,3

Действащи кариери с планове за управление на биоразнообразието

2,3

Действащи кариери с планове за управление на биоразнообразието

1

1

1

%

100,0

100,0

100,0

■

■

EP06L

EP07L

■

■

■

■

EP08L

■

■

EP09L

■

■

EP10L

UNCTAD 12.5.1
SDG 15
Цели 15.3, 15.4, 15.5, 15.9 и
15.a

Кариери с планове за рекултивация

3

%

100,0

100,0

100,0

■

EP11L

Възстановени кариерни площи от общо засегнатите

3,4

%

1,7

-

-

■

EP12L

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

■

EP13L

Потребление на топлинна енергия (общо)

TJ

1 927

2 283

2 145

Потребление на електроенергия (общо)

TJ

274

317

295

700,8

722,2

725,0

637,3

666,6

682,4

0,04

0,05

0,05

32,7

29,1

25,1

КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ
Въздействие върху
Специфични брутни преки емисии на CO2 (Обхват 1)
емисиите на парникови
газове
Специфични нетни преки емисии на CO2 (Обхват 1)
Непреки емисии CO2 (Обхват 2, общо)
Алтернативни горива Заместване с алтернативни горива
и материали
Биомаса в горивната смес

5

кг/т циментов
продукт
кг/т циментов
продукт
млн. м3
% топлинна база

6

Съотношение между клинкер и цимент

■

SDG 7
Цел 7.2

■
■

■

SDG 9
Цел 9.4

■

■

EP16L

■

■

EP17L

■

■

EP14L

UNCTAD 7.3.1

■

EP15L

UNCTAD 7.3.2

% топлинна база

10,2

9,5

9,9

%

84,16

85,40

86,86

TJ

1 927

2 282

т

25 509

SDG 7
Цел 7.2, 7.3 и 7.a

■

■

■

EP18L

UNCTAD 9.4.1

■

■

■

EP19L

UNCTAD 7.2.1

■

■

■

EP20L

UNCTAD 7.2.1

EP21L

■

■

2 144

■

■

■

EP22L

26 811

20 004

■

■

■

EP23L

72,2

84,4

78,3

■

■

■

EP24L

млн. т

0,8

1,0

0,9

3

млн. м

0,8

0,9

0,9

Потребление на алтернативни суровини (сухи)

млн. м3

0,1

0,1

0,1

Потребление на алтернативни суровини (от общото потребление на суровини)

% сухо

8,6

10,7

5,7

■

Дял алтернативни суровини (съобразно съотношението клинкер към цимент)

% сухо

11,0

13,0

6,9

■

Потребление на вода (общо)

млн. м3

0,22

0,22

0,21

млн. м3

0,30

0,33

0,24

100,0

100,0

100,0

Въздействие върху
Потребление на топлинна енергия
енергийните ресурси Циментови заводи, заводи за смилане и прилежащите към тях кариери
Потребление на алтернативни горива (общо)

SDG 12
Цел 12.2

Потребление на електроенергия (общо)
Циментови заводи и прилежащите към тях кариери

GWh

ЛОКАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Въздействие върху
Потребление на материали (общо, сухи)
природните суровини Потребление на природни суровини (сухи)

Други емисии във
въздуха
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ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ
ЕКОЛОГИЧНО,
СОЦИАЛНО И
УПРАВЛЕНСКО
ПРЕДСТАВЯНЕ
(ESG)

2.Производства на цимент – Екологично представяне (съобразно Секторния подход, прилаган от ТИТАН)		

Въздействие върху
водните ресурси

ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР

Рециклирана вода (общо)

4

Непрекъснато измерване на емисиите

%

Специфични емисии на прах

g/t Клинкер

9,3

2,8

1,6

Специфични емисии на NОx

g/t Клинкер

719,0

998,0

1 043,3

Специфични емисии на SОх

g/t Клинкер

13,8

12,9

27,0

SDG 12
Цел 12.2

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

EP25L

■

■
■

■

■

■

■

■

EP26L
EP27L

■

EP28L

■

■

EP29L

■

■

EP30L

■

EP31L

■

EP32L

■
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Ключови показатели за ефективност – България		

Стандарти за отчитане на ТИТАН

Бележки Мерна единица

2020

2019

2018 SDGs

SDGs и цели

GCCA

UNGC

UNCTAD

Кодове Коментари

3. Всички дейности – оповестявания относно материали, горива и отпадъци
Въздействие
върху горивата и
енергийните ресурси

Управление на
отпадъците

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

% топлинна база

100,0

100,0

100,0

Конвенционални изкопаеми горива

% топлинна база

67,3

70,9

74,9

Въглища, антрацитни и отпадъчни въглища

% топлинна база

52,1

66,7

71,3

Петролен кокс

% топлинна база

0,8

0,0

0,0

Лигнитни въглища

% топлинна база

0,0

0,2

0,0
0,0

SDG 7
Цел 7.2

■

EP33L

■

EP34L

ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР
СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД

SDG 12
Цел 12.2

ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ

Други твърди изкопаеми горива

% топлинна база

0,0

0,0

Природен газ

% топлинна база

14,3

3,9

3,5

Мазут

% топлинна база

0,0

0,0

0,0

Дизелово гориво

% топлинна база

0,1

0,1

0,1

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

% топлинна база

0,0

0,0

0,0

Алтернативни горива на основата на изкопаеми горива и смесени

% топлинна база

32,7

29,1

25,1

Гуми

% топлинна база

7,1

6,4

10,7

УПРАВЛЕНИЕ

RDF, включително пластмаса

% топлинна база

25,5

22,6

14,5

Импрегнирани дървесни стърготини

% топлинна база

0,0

0,0

0,0

ПРИЛОЖЕНИЯ

Смесени промишлени отпадъци

% топлинна база

0,0

0,0

0,0

Други отпадъци на основата на изкопаеми горива и смесени
отпадъци (твърди)
Горива от биомаса

% топлинна база

0,0

0,0

0,0

% топлинна база

0,0

0,0

0,0

Изсушена утайка от пречиствателни станции за битови отпадъчни води

% топлинна база

0,0

0,0

0,0

Дървесина, неимпрегнирани дървесни стърготини

% топлинна база

0,0

0,0

0,0

Селскостопански, органични отпадъци, дървесни въглища

% топлинна база

0,0

0,0

0,0

Други

% топлинна база

0,0

0,0

0,0

Третиране на отпадъци (общо, мокри)

т

3 074

5 639

911

Неопасни отпадъци

т

3 055

5 605

868

Опасни отпадъци

т

19

34

42

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

8,8

12,9

96,5

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

91,0

86,9

1,5

Други (вкл. съхранение)

% по маса

0,2

0,3

1,9

■

■

SDG 12
Цели 12.4 и 12.5

■

■

ЕКОЛОГИЧНО,
СОЦИАЛНО И
УПРАВЛЕНСКО
ПРЕДСТАВЯНЕ
(ESG)

EP35L

■

■

EP36L

■

■

EP37L

UNCTAD 12.4.2
и 12.5

■

■

EP38L

UNCTAD 12.5.1

■

■

EP39L

UNCTAD 7.b.1

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

млн. евро

2,00

2,11

3,03

Управление на околната среда

7

млн. евро

0,54

0,49

0,41

Залесяване

млн. евро

0,08

0,09

0,09

Рекултивация

млн. евро

0,00

0,00

0,00

Обучения за опазване на околната среда и информираност

млн. евро

0,01

0,01

0,02

Прилагане на екологични технологии

млн. евро

1,34

1,45

2,45

Управление на отпадъците

млн. евро

0,04

0,07

0,07

БЕЛЕЖКИ

Бележки за външна проверка, стандарти и насоки
Стандарти: Стандартите за отчитане съгласно Глобалния секторен подход на ТИТАН, а именно
GCCA, UNGC и UNCTAD.
Насоки: ТИТАН следва Рамковите насоки за устойчивост на Световната асоциация за цимент
и бетон (GCCA) 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.
и 2020 г.). Горните насоки замениха през 2020 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. Детайли за секторните стандарти могат да бъдат намерени в
таблицата по-горе.
Бележки за конкретни показатели за екологично представяне
1. Действащи кариери в рамките на таблицата, съдържащи или съседни на райони с богато
биологично
2. Площадки с богато биологичното разнообразие, където плановете за управление на биологичното
разнообразие се прилагат активно. Виж още таблица та по-горе
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ЗА ДОКЛАДА

SDG 7
Цел 7.b
SDG 9
Цел 9.4

3. Застъпени са както кариери, свързани с циментовите заводи, така и кариери за инертни
материали.
4. Нови индикатори
Възстановени кариерни площи спрямо общо засегнатите (кумулативно)
■■Включва всички кариери под контрола на управлението на ТИТАН. Този KPI се изчислява като процент
от засегнатите/нарушени кариерни площи, които са възстановени (общо и кумулативно), на ниво
бизнес резултат за производствените обекти. Съгласно подхода на ТИТАН, този KPI допълва KPI по
темата за въздействието върху биоразнообразието и управлението на земята в тази таблица,
а именно: „Обекти с планове за рехабилитация на кариери“ и „Активни кариерни обекти с планове за
управление на биологичното разнообразие“. Разкриването на данни започна през 2020 г.
■■Рециклирана вода (общо) Този KPI се изчислява в съответствие с Насоките за устойчивост на
GCAA за мониторинг и отчитане на водата в производството на цимент.
5.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.
6.Стойността на биомасата съответства на процента от общото потребление на топлинна
енергия от възобновяеми енергийни източници
7. Определението за екологични разходи за всички дейности е еквивалентно на определението за
зелени инвестиции.
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ИНДЕКС ЗА СОЦИАЛНO ПРЕДСТАВЯНЕ 					

НА TИTAН БЪЛГАРИЯ

Здраве и безопасност

Развитие на човешкия капитал

Ключови показатели за изпълнението		

Бележки

2020

2019

2018

SDGs
и цели

Стандарти за
Кодове Коментари
отчитане на ТИТАН
GCCA UNGC UNCTAD

Ключови показатели за изпълнението		

Бележки

2020

2019

2018

SDGs
и цели

Стандарти за
Кодове Коментари
отчитане на ТИТАН
GCCA UNGC UNCTAD

217

325

■

■

SP31L

UNCTAD 4.3.1

59 362 94 664

■

■

SP32L

UNCTAD 4.3.1

Инвестиции за обучение на служител (eвро)

4,5,6

105

0

0

0

■

■

■

SP01L

UNCTAD 8.8.1

Инвестиции за обучение по пол (eвро)

4,5,6

28 817

0,00

0,00

0,00

■

■

■

SP02L

UNCTAD 8.8.1

Жени

10 848

23 122

35 161

Фатални инциденти на изпълнители

0

0

0

■

■

■

SP03L

UNCTAD 8.8.1

Мъже

17 969

36 240

59 503

Фатални инциденти на трети страни

0

0

0

■

■

■

SP04L UNCTAD 8.8.1

Инциденти със загубено време на служители (LTIs)

1

3

■

■

■

SP05L

4

275

273

291

■

SP33L

2,20

6,14

■

■

■

SP06L UNCTAD 8.8.1

Дял обучени служители (% от общата работна 4
сила)

100%

99%

100%

■

SP34L

33

126

■

■

SP07L

Дял обучени жени служители (% от общия брой 4,5
жени служители)

100%

100%

100%

■

SP35L

72,60

257,84

■

■

SP08L UNCTAD 8.8.1

Обучени служители по категория

■

SP36L

25

27

3

2

Администрация/технически служители

96

107

33 SDG 4;
Цели: 4.3,
6
4.4 и 4.5
95

Полуквалифицирани/неквалифицирани служители

151

137

157
SP37L

20

26

Между 30 и 50

178

176

SDG 5;
37 Цели: 5.1
190 и 5.5

■

Под 30

77

71

64
14 166

Резултати от всички дейности съобразно Глобалния секторен подход на ТИТАН
Фатални инциденти на служители
Коефициент на фатални инциденти на служители

Коефициент на честота на инциденти със
загубено време на служители (LTIFR)
Загубени работни дни на служители
Коефициент на тежест на инициденти със
загубено време на служители (LTISR)
Инциденти със загубено време на изпълнители (LTIs)
Коефициент на честота на инциденти със загубено време
на изпълнители (LTIFR)

SDG 3;
Цели 3.6
1 и 3.8
2,03
14

28,37 SDG 4;
Цел 4.3

■

0

1

0

■

■

■

SP09L UNCTAD 8.8.1

0,00

2,37

0,00

■

■

■

SP10L

Злополуки без последствия

1

11

46

26

■

Часове за обучения по здраве и безопасност на служител

2

18,79

20,12

27,25

■

■

SP12L

Човекочасове обучения по здраве и безопасност 2
към доставчици

9,69

8,89

8,71

■

■

SP13L

2 969 565

n/a

n/a

■

■

SP14L

3,6

Брой служители към 31 декември

260

Текучество на персонала (%)

12,31%

Напуснали служители
Новоназначени служители (%)
Новоназначени служители

275
10,55%

273

■

Между 30 и 50
Над 50

31

43

49

40

50

52

SP17L

Учебни часове по предмет

■

SP18L

Въвеждащи обучения

16

42

33

■

SP19L

■

SP20L

9

19

12

19

14

3

14

0

4
15

21

n/a

154

182

n/a

91

72
267

271

0

0

0

Временно

8

8

6

4
23

26

SP21L

4

3

7

94

98

80

Полуквалифицирани/неквалифицирани служители

139

148

162

4

■

SP22L

71

191

■

SP23L

210

11

SDG 10;
Цел 10.3

■

SP24L

SP25L

202
27%

■

Дял на жените в управлението (%)

4

40,74%

31,03%

30%

■

■

SP27L

UNCTAD 5.5.2

Дял на жените във висшето управление (%)

4

0,00%

■

SP28L

UNCTAD 5.5.2

Служители от местни общности (%)

4

0,00%

29%

■

88%

■

SP29L

34,23%

32%

■

SP30L

496

■

SP38L

UNCTAD 4.3.1

■

■

SP39L

UNCTAD 4.3.1

■

SP40L
■

UNCTAD 16.5.2

■

UNCTAD 16.5.2

0 SDG 16;
Цел 16.5
320

676

1 772

Функционална компетентност (преди:
Нетехнически умения и специализация

761

770

1 282

36

345

n/a

4 941

5 584

7 587

287

710

1 119

23

22

12

0

0

0

2 328

3 272

2 074

Ангажираност към заинтересованите страни

■

■

SP41L

UNCTAD 17.17.1

Дарения (eвро)

■

■

SP42L

UNCTAD 17.17.1

■

■

SP43L

UNCTAD 17.17.1

74 000

81 802

Дарения в брой (eвро)

52 000

68 000

Дарения в натура (eвро)

22 000

13 802

Стажове

7

8

Новоназначени служители от стажантски
програми/обучения

2

2

83,46%

77,14%

SP26L

88,46% 89,82%

1 041

■

0

309

Разходи за местни доставчици (%)

71

0
123

SDG 10;
Цел: 10.2
n/a
и 10.3
0

Езикови обучения

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

204

94

КСО и Устойчивост (преди: Човешки права)

Други

26,54% 25,82%

33,82%

274

Сигурност

4

Служители, участващи в синдикати (%)

722

Здраве и безопасност

Дял заети жени (%)

Мъже

Съответствие (преди: Етичен кодекс на Групата
ТИТАН)

Управленчески умения (преди: Управление и
управленски умения)

■
69

51

Обща компетентност (преди: Нетехнически
умения и специализация)

30

Администрация/технически служители

0

Околна среда (преди: Опазване на околната среда)

SDG 8;
n/a Цели: 8.5,
8.6 и 8.8

252

4,5

Дигитални обучения

12 SDG 5;
21 Цели: 5.1,
5.4 и 5.5

Непълно работно време

Жени

Средно жени

■

4

Заетост по пол

SP15L

41

19

Старши мениджъри

51 SDG 8;
Цел 8.5

12,09%

23

Мениджъри

48

29

7

Заетост по категория

13 252

37

15,27%

9

Пълно работно време

9 739

4

32

Мъж

Заетост по тип

4

Средно учебни часове на служител (спрямо общия
брой преки служители) и разбивка по пол

6,15%

Жени

Над 50

Учебни часове

SP16L

■

Между 30 и 50

Над 50
UNCTAD 3.8,
и 8.8

■

Новоназначени служители по пол

Под 30

Старши мениджъри

15,02%

1

4

Мениджъри

Средно мъже

Новоназначени служители по възрастови групи
Под 30

Обучени служители

Обучени служители по възрастова група

SP11L

Работна заетост

Заетост по възрастови групи

UNCTAD 8.8.1

SDG 8;
Цел 8.8

Водещи показатели за резултата от всички дейности

Разходи за здраве и безопасност на
служителите (евро)

UNCTAD 8.8.1

		

6

3,6

SDG 2;
Цели 2.1
и 2.3
SDG 4;
Цели: 4.3
и 4.4
12 SDG 8;
Цели: 8.5
0 и 8.6
SDG 9;
n/a 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

■

SP44L

■

SP45L

■

■
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SP46L

UNCTAD 9.3.1

БЕЛЕЖКИ

Бележки за външна проверка, използвани стандарти и насоки
Стандарти: Стандарти за отчитане на ТИТАН според Глобалния секторен подход, а именно GCCA,
UNGC и UNCTAD.
Насоки: ТИТАН следва Рамковите насоки на GCCA и Насоките за устойчивост при мониторинга и
отчитането на безопасността в производството на цимент и бетон (последно издание от февруари
2020). Със съгласието на GCCA този документ се прилага и за бетона и други свързани дейности.
За секторните стандарти вижте подробности в таблицата: Секторни стандарти за нефинансови
оповестявания през 2020
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. KPI е изчислен при приключване на отчетния период 2020 г. в съответствие с практиката за всички
данни за безопасност, като се използва „средна заетост“ (вж. Бележка 3). Направено е в съответствие
с всички години преди 2020 г.
3. Няма подходяща информация за конкретните години, обозначени като „n/a“. По-специално за новия KPI
„Разходи за здраве и безопасност“ ТИТАН стартира подход и методология на ниво Група за първи път
през 2020 г., следвайки Ръководство за основни показатели за дружествата, които отчитат приноса
си към постигането на Целите на ООН за устойчиво развитие (2019) и надграждайки силата на екипа
и техническия капацитет на вътрешните системи. Усилията бяха координирани от отдел „Здраве
и безопасност“ на Групата, а проектът беше разгърнат във всички звена за управление в Групата с
последователни правила. Събирането на данни обхваща 4 категории разходи: (1) Консумативи (PPEs
и др.), (2) Обучение по професионални Здраве и безопасност и повишаване на осведомеността, (3)
Съоръжения (разходи в инфраструктура) и (4) Управление на ОЗ и БЗ. Информацията беше защитена с
помощта на вътрешната система за събиране на данни на Групата. Сравними цифри за този KPI не са
налични преди 2020 г.
4. Ключовите показатели за ефективността (KPI) са изчислени на базата на „среден брой служители" за
2018 г. Към 2019 г. конкретните ключови показатели за ефективността (KPI) се изчисляват въз основа на
броя на заетите към 31 декември.
5. 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. Данни за
KPI "Дял на обучените жени сред служтелите (в общия дял на жените сред служжителите)", които бяха
изчислени над 100% (поради текучеството на жените или други причини), трябваше да бъдат отчетени
като 100%.
6. За определенията на: „Разходи за здраве и безопасност на служителите“, „Инвестиции в обучение“,
„Дарения“ и „Местни разходи“ вижте "Основни показатели за създаване на стойност". Специално за
„Местни разходи“ ТИТАН стартира подобрена методология през 2019 г., следвайки подхода на ЮНКТАД
(вж. Речника) и надграждайки силата на екипа и техническия капацитет на вътрешните системи
(координиран от Юридическия отдел на Групата). Предполага се, че сравними данни за местните
разходи не са били налични преди 2019 г.

Секторна асоциация или
инициатива

Насоки и други документи за справка

GCCA - Световна асоциация за
цимент и бетон

Харта за устойчиво развитие
Рамкови насоки за устойчиво развитие

ПРЕГЛЕД НА НАПРЕДЪКА В СЛЕДВАНЕТО НА 10-ТЕ ПРИНЦИПА НА
ГЛОБАЛНИЯ ДОГОВОР НА ООН (UNGC): НАШИТЕ АНГАЖИМЕНТИ
Области
на UNGC

"Насоки за устойчиво развитие за мониторинг и отчитане на
безопасността при производството на цимент и бетон [Стълб 1]
В рамките на GCCA е договорено този документ да разшири
приложението си към бетонови и други свързани дейности."

Стратегически преглед: Корпоративни ценности
(стр. 15), Предоставяне на стойност за всички (стр. 22),
Глобална мрежа от сътрудничество и подкрепа, (стр. 31),
Фокусиране върху значими теми за нашия бизнес и ключови
заинтересовани страни (стр. 19-21; стр. 27-29), Привеждане
на нашите стратегически цели и приоритети в
съответствие с Целите на ООН за устойчиво развитие,
(стр. 27-29); Устойчивост на общностите (стр. 65-69);
Кодекс за КСО на група ТИТАН за поведение и възлагане на
обществени поръчки (стр.85); КСО политика на Групата
ТИТАН (стр.78) и SP KPIs (SP41L-SP46L); Здраве и безопасност
на труда: Политика за трудова безопасност и здраве на
Групата ТИТАН (стр. 78) и SP KPIs (SP01L-SP14L); Управление
на човешките ресурси: Рамкова политика за управление
на пeрсонала на ТИТАН (стр. 78), Етичен кодекс на Групата
ТИТАН (стр.5; 11; 54-56; 61; 72-74; 78; 81; 85) и SP KPIs (SP29LSP38L); Управление: Политика за правата на човека
на Групата ТИТАН, Управление, Прозрачност и Етика
(стр. 15; 19-21; 27)), Изпълнение на политиките на Групата
ТИТАН в ТИТАН България (стр. 78), Нашата интегрирана
система за управление и отчет (стр. 78); Приложения:
Индекс на основни показатели за ефективност за
социално представяне (SP KPIs), вкл. ключови показатели за
ефективност по здраве и безопасност.

ТРУДОВИ
НОРМИ

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
Принцип 4: Бизнесът трябва
на Групата ТИТАН
да подкрепя премахването на
д. Рамкова политика за
всякакви форми на насилствен и управление на персонала на
принудителен труд
Групата ТИТАН
е. Политика за трудова
Принцип 5: Бизнесът трябва
безопасност и здраве на Групата
да подкрепя ефективното
ТИТАН
премахване на детския труд
ж. Политика за правата на човека
на Групата ТИТАН
з. Политика за борба с подкупите
и корупцията на Групата ТИТАН
Принцип 6: Бизнесът трябва
и. Политики на ТИТАН България;
да подкрепя премахването на
й. Колективен трудов договор
дискриминацията по отношение
(КТД)
на правото на труд и на
к. Политика за подаване на
професия
сигнали и EthicsPoint

Корпоративни ценности (стр. 15), Предоставяне на
стойност до всички (стр. 22-23), Глобална мрежа от
сътрудничество и подкрепа, (стр. 31), Фокусиране
върху значими теми за нашия бизнес и ключови
заинтересовани страни (стр. 20-21; стр. 27-29),
Привеждане на нашите стратегически цели и
приоритети в съответствие с Целите на ООН за
устойчиво развитие, (стр. 27-29); Устойчивост на
общностите: (стр. 66), Кодекс за КСО на група ТИТАН за
поведение и възлагане на обществени поръчки (стр.
85), КСО политика на Групата ТИТАН (стр. 78) и SP KPIs
(SP41L-SP46L); Здраве и безопасност при работа: Политика
за трудова безопасност и здраве на Групата ТИТАН
(стр. 78) и SP KPIs (SP01L-SP14L); Управление на човешките
ресурси: Рамкова политика за управление на пeрсонала
на ТИТАН (стр. 78), Етичен кодекс на Групата ТИТАН
(стр.36; 50), Система за управление на човешките
ресурси на Групата - GHRMS (стр. 2; 54; 56) и SP KPIs (SP29LSP38L); Управление: Политика за правата на човека на
Групата ТИТАН, Управление, прозрачност и етика (стр.
15; 19-21; 27), Изпълнение на политиките на Групата ТИТАН в
ТИТАН България (стр..78), Нашата интегрирана система
за управление и отчет (стр. 78); Приложения: Индекс
на основни показатели за ефективност за социално
представяне (SP KPIs), вкл. ключови показатели за
ефективност по здраве и безопасност

ОКОЛНА
СРЕДА

Принцип 7: Бизнесът трябва да
подкрепя превантивния подход
към предизвикателствата в
околната среда

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
д. Стратегия за смекчаване
на климатичните промени на
Групата ТИТАН
е. Политики на ТИТАН България

Корпоративни ценности (стр. 15), Предоставяне на
стойност до всички (стр. 22-23), Глобална мрежа от
сътрудничество и подкрепа, (стр. 31), Фокусиране
върху значими теми за нашия бизнес и ключови
заинтересовани страни (стр. 20-21), Привеждане
на нашите стратегически цели и приоритети в
съответствие с Целите на ООН за устойчиво развитие,
(стр. 27-29); Екологично представяне: Политиката
на Групата ТИТАН за опазване на околната среда
и Стратегията на Групата ТИТАН за намаляване
въздействието на промените в климата (стр. 83), и
EP KPIs (EP01L - EP40L); Устойчивост на общностите:
Политики на Групата ТИТАН за КСО, екология и опазване
на околната среда (стр. 78); Управление: Изпълнение на
политиките на Групата ТИТАН в ТИТАН България (стр. 78),
Нашата интегрирана система за управление и отчет
(стр.78); Приложения: Индекс за екологично представяне
на ТИТАН България (EP KPIs) и Индекс на ключови
показатели за ефективност за социално представяне
(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 (стр..
15), Предоставяне на стойност до всички (стр. 22-23),
Глобална мрежа от сътрудничество и подкрепа, (стр.
31), Фокусиране върху значими теми за нашия бизнес и
ключови заинтересовани страни (стр. 19-21) Привеждане
на нашите стратегически цели и приоритети в
съответствие с Целите на ООН за устойчиво развитие,
(стр. 27-29); Устойчивост на общностите: Кодекс за КСО
на група ТИТАН за поведение и възлагане на обществени
поръчки (стр. 85); Управление: Политика за борба с
подкупите и корупцията на Групата ТИТАН, управление,
прозрачност и етика (стр. 15, 19-21, 27), Изпълнение на
политиките на Групата ТИТАН в ТИТАН България (стр. 78),
Нашата интегрирана система за управление и отчет
(стр.78)

Принцип 8: Бизнесът трябва
да предприема инициативи,
които стимулират поемането
на по-голяма отговорност към
околната среда

Насоки за устойчиво развитие за мониторинг и отчитане на
водата при производството на цимент. [Стълб 4]

Принцип 9: Бизнесът трябва
да насърчава развитието
и разпространението на
технологии, които щадят
околната среда

Насоки за устойчиво развитие за мониторинг и отчитане на
емисиите при производство на цимент [Стълб 4]
Насоки за устойчиво развитие за съвместна преработка на
горива и суровини при производството на цимент [Стълб 5]

.

Насоки за устойчиво развитие за рекултивация на кариери и
управление на биоразнообразието [Стълб 4]

2016

Препоръчани добри практики за: а). Безопасност на
изпълнителите и б). Безопасно шофиране

2009

БЕЛЕЖКИ

1. Световната асоциация за цимент и бетон (GCCA) е изградила своята Харта за устойчиво
развитие около 5 стълба:
Стълб 1: Здраве и безопасност, Стълб 2: Климатични промени и енергия, Стълб 3: Социална
отговорност, Стълб 4: Околна среда и природа, и Стълб 5: Кръгова Икономика
2. ТИТАН взе активно участие в 5 работни групи (РГ) в рамките на дейностите на GCCA през 2020 г:
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РГ1. Здраве и безопасност в циментовата и бетоновата промишленост, РГ2. Лидерство на мисълта
и политика в циментовата и бетоновата индустрия, РГ4. Бетонна пътна карта 2050, РГ5. Иновации
в циментовата и бетоновата индустрия, и РГ6. Добри практики и сравнителен анализ.

Препратка към Доклада на ТИТАН
България за 2020г.

а. Корпоративни ценности на
Групата ТИТАН
международно признатите
б. Етичен кодекс на Групата ТИТАН
права на човека в обсега на
в. Политика за КСО на Групата
тяхното влияние
ТИТАН
г. Етичен кодекс на доставчиците
Принцип 2: Бизнесът трябва да на Групата ТИТАН
гарантира, че не се обвързва с
д. Рамкова политика за
действия, нарушаващи правата управление на персонала на
на човека
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

Насоки за устойчиво развитие за мониторинг и отчитане на
емисиите CO2 при производството на цимент [Стълб 2]

Преди WBCSD/CSI

Нашите ангажименти

ПРАВА НА Принцип 1: Бизнесът трябва
да подкрепя и уважава
ЧОВЕКА

Публикувани
Последното
издание от
2019 или 2020

Съответни принципи
на UNGC

АНТИКОРУПЦИЯ

Принцип 10: Бизнесът трябва да
работи срещу корупцията във
всичките й форми, включително
изнудване и подкупи
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ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

ЗА ДОКЛАДА

ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
За годината, приключваща на 31 декември 2020 г.
Всички суми са в хиляди евро

Годината,
приключваща на
31 декември 2020 г.

Годината,
приключваща на
31 декември 2019 г.

60 804
228
615
106
69
24

64 384
475
660
58
69
24

299
62 145

245
65 915

Нетекущи активи, държани за продажба
ОБЩО АКТИВИ

8 068
3 689
235
97
436
179
184
3 373
16 261
78 406

8 707
4 594
539
161
46
148
102
947
15 244
60
81 219

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
Основен капитал
Законови резерви
Неразпределена печалба

28 609
1 645
38 432

28 602
1 645
41 879

Общо собствен капитал

68 686

72 126

140
857
951

141
881
724

2 654

2 560

4 735
1 305
91
727
13
195
7 066

4 256
1 343
8
163
726
37
6 533

9 720

9 093

78 406

81 219

АКТИВИ

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
За годината, приключваща на 31 декември 2020 г.
Всички суми са в хиляди евро
Годината,
Годината,
приключваща на приключваща на
31 декември 2020 г. 31 декември 2019 г.

Приходи от продажба на цимент

39 873

41 768

Приходи от продажба на клинкер

-

-

6 375

6 310

510

471

Приходи от продажба на бетон
Приходи от услуга с бетон помпа
Други приходи

284

71

Приходи от договори с клиенти

47 042

48 620

Себестойност на продажбите

(38 989)

(40 036)

8 053

8 584

476

1 040

(527)

(453)

(4 505)

(4 713)

Брутна печалба
Други приходи
Разходи за продажби и дистрибуция
Административни разходи
Нетни загуби от обезценяването на финансови активи
Други разходи
Оперативна печалба

(509)

(323)

(1 049)

(277)

1 939

3 858

Финансови приходи

77

768

Финансови разходи

(93)

(568)

Печалба преди данъци

1 923

4 058

Разход за данък върху доходите

(105)

(210)

Печалба за годината

1 818

3 848

Нетекущи активи
Имоти, машини и съоръжения
Активи с право на ползване
Инвестиционни имоти
Нематериални активи
Инвестиции в дъщерни предприятия
Финансови активи по справедлива
стойност в друг всеобхватен доход
Други финансови активи
Текущи активи
Материални запаси
Търговски и други вземания
Други вземания
Вземания от свързани лица
Заеми към свързани лица
Платени аванси
Вземане на данък върху дохода
Парични средства и парични еквиваленти

Нетекущи задължения
Лихвоносни заеми
Пасиви по финансов лизинг
Провизии за рекултивация
Задължения за обезщетения на персонала
при пенсиониране
Отсрочени данъчни пасиви

Tекущи задължения
Търговски задължения
Други задължения
Лихвоносни заеми
Пасиви по финансов лизинг
Търговски задължения към свързани лица
Заеми от свързани лица
Задължение за данък върху дохода

Общо пасиви
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ

98

99

ОБРЪЩЕНИЕ
НА ГЕНЕРАЛНИЯ
ДИРЕКТОР
СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРЕГЛЕД
ФИНАНСОВО
ПРЕДСТАВЯНЕ
ЕКОЛОГИЧНО,
СОЦИАЛНО И
УПРАВЛЕНСКО
ПРЕДСТАВЯНЕ
(ESG)
УПРАВЛЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМ ОДИТОР С
ОГРАНИЧЕНА СТЕПЕН НА СИГУРНОСТ

100

101

102

Циментов завод „Златна Панега“
„Златна Панега Цимент” АД
ул. „Шипка” № 2
с. Златна Панега, 5760
Тел.: 02 882 01 01
Факс: 02 882 02 01
Административен офис - гр. София
„Златна Панега Цимент” АД
бул. „Черни връх” № 33Е
гр. София, 1421
Тел.: 02 976 00 70
Тел.: 02 905 49 80
Търговски отдел
Тел.: 02 882 01 22
Отдел Снабдяване
Тел.: 02 882 01 33
Логистика - с. Златна Панега
Тел.: 02 882 01 33; 02 882 04 15
Офис - Дирекция„Бетонови операции"
ул. „Поручик Неделчо Бончев” № 6
гр. София, 1528
Тел.: 02 976 00 81
Логистика - Дирекция „Бетонови
операции"
Тел.: 02 976 00 80

