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БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  НА  ЦИМЕНТОВАТА  ИНДУСТРИЯ 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 
за 2015 год. 

 

 

Българската асоциация на циментовата индустрия (БАЦИ) е сдружение с нестопанска цел, 

регистрирано през месец юли 2002 година с цел да съдейства за възможно най-широко използване 

на цимента в различни области и да развива технологии и методи на производство, които в най-

голяма степен опазват околната среда. 

 

През 2015 г., членове на БАЦИ са следните три български дружества – производители на цимент: 

1. “ДЕВНЯ ЦИМЕНТ” АД 
2. “ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ” АД 
3. “ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ” АД 

 

Мажоритарни акционери в дружествата - членове на БАЦИ са най-големите световни 

производители на цимент - “ДЕВНЯ ЦИМЕНТ” АД е в състава на Italcementi Group, “ХОЛСИМ 

БЪЛГАРИЯ” АД е част от швейцарската група Holcim Group, сляла се впоследствие с френската 

група  Lafarge и сега функционираща като LafargeHоlcim; собственик на “ЗЛАТНА ПАНЕГА 

ЦИМЕНТ” АД е гръцката компания Titan Cement. 

Членовете взимат участие във всички дейности на сдружението, участват в работата на Общото 

събрание с право на глас, осъществяват контрол върху работата на сдружението и органите на 

управление, информират се за дейността на сдружението. Членове са задължени да заплащат 

членски внос, да спазват Устава и да работят за постигане на неговите цели, да работят за 

увеличаване на авторитета на сдружението. 

В началото на 2015г. Управителният съвет на БАЦИ е в състав както следва: 

1. Серж Уинстън Доминик Луи Шмит                  -  Председател на УС 
2. Тодор Дончев Костов          -   Член на УС 
3. Александър Наков Чакмаков                   -   Член на УС 

 

Във връзка с преминаването на работа на друго място на дотогавашния Председател на Сдружение 

БАЦИ Серж Шмит и на основaние съответно решение на проведеното на 05.06.2015г. Общо 

събрание на БАЦИ, с решение на СГС №15 от 17.06.2015 г. като Председател на Управителния 

съвет е заличен Серж Уинстън Доминик Луи Шмит и е вписан Стефано Коста.  В резултат на това 

към края на 2015г. Управителният съвет на БАЦИ е в състав както следва: 

1. Стефано Коста     -  Председател на УС 
2. Тодор Дончев Костов        -   Член на УС 
3. Александър Наков Чакмаков    -   Член на УС 
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Членовете на Управителният съвет на БАЦИ не получават възнаграждения. 

Сдружението може да приема и асоциирани членове - юридически лица, които отговарят на 
изискванията на чл.8 от Устава на БАЦИ. Асоциираните членове участват в работата на Общото 
събрание само със съвещателен глас. 
 

 
ИЗЛОЖЕНИЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ДЕЙНОСТТА 

 
Основен източник за финансиране дейността на БАЦИ през 2015 г. са приходите на основание 
сключените с членовете Рамкови споразумения за предоставяне на услуги и заплащаният от тях 
членски внос. Сдружението е регистрирано по ЗДДС. През 2015 година Сдружението е 
реализирало приходи в размер на 251 х.лв., от които 215 х.лв. от стопанска дейност и 36 х.лв. от 
членски внос.  
 

Приходи в хил. лв без ДДС през   2015г.   2014г.      

- от стопанска дейност         215     200       

- от членски внос              36        36        

На база съотношение общо приходи спрямо приходи от стопанска дейност и спрямо приходи от 

нестопанска дейност се определя съотношението на разпределяемите разходи в проценти.  

Услугите предоставени от Европейската Циментова Асоциация (CEMBUREAU), на която БАЦИ е 

член, са отчетени като разходи за стопанска дейност, всички останали разходи са отчетени като 

разпределяеми разходи. Сдружението започва да извършва стопанска дейност от месец април 

2009г.  

Съотношението стопанска и нестопанска дейност е следното: 

       2015г.    2014г.            

За стопанска дейност                                       85.66%  84.75%      

За нестопанска дейност                14.34%  15.25%      

 

Получените услуги от страна на CEMBUREAU  са както следва:  

                2015г.  2014г.    

в хил. лв                96     89     

 

Разпределението на  разходите за стопанска дейност по икономически елементи е следното: 

         2015г.  2014 г.    

в хил. лв  

- материали             2         2        
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- външни услуги        133                  120   
     в т.ч.  – CEMBUREAU, вкл. ОС      99                    89    
    -  наем офис                    15        15      
   -   правни услуги               5          5        
   -   одит           3                      3           
   -   други                                             3                      8      
                              - за счетоводни услуги        8                      8    

-  за възнаграждения и осигуровки       65        63      
-  амортизации            1                           4        
-  други (командировки)         13        14      
Общо разходи         214                  221    

 

Разпределението на  разходите за нестопанска дейност по икономически елементи е следното: 

       2015г.    2014 г.     

в хил. лв  

- материали           0        0    
- външни услуги          6        6                    
- за възнаграждения и осигуровки        11      13    
-      амортизации         0        1                                        
-      други ( командировки)         2        2      
Общо разходи        19       22    
 

В отчета за приходите и разходите, разходите за нестопанска дейност са посочени като 

Административни разходи.  

   

Резултат от дейността 
 

За 2015 г.  резултатът от стопанска дейност е печалба в размер на 1 х.лв. 
За 2014 г.  резултатът от стопанска дейност е е загуба  в размер на 11 х.лв. 
 
За 2015 г. резултатът от нестопанска дейност е увеличение в размер на 19 х.лв. 
За 2014 г. резултатът от нестопанска дейност e увеличение в размер на 14 х.лв. 
 

Изпълнение на бюджета 

Изпълнението на бюджета за 2015 г. е в рамките на одобрения проект на бюджет. Приходите по 

бюджет през 2015 г. са 347 206 лв. и включват: приходи от услуги,  членски внос,  преходния 

остатък от 2014 г. и лихви.  

В разходната част изразходваните средства са 276 230 лв. при заложени разходи 377 877 лв.  

Основни елементи от разходите за дейността на Сдружението са както следва:  

За получени услуги от CEMBUREAU      -   96 х.  лв.  
За възнаграждения и осигуровки                          -   76 х.  лв. 
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За наем и други разходи за офиса             -   19 х.  лв. 
Счетоводни услуги, одит      -   14 х.  лв.  
Командировки                                                                                             -   15  х. лв. 
За данъци (ДДС)       -   42  х. лв. 
Други         -   14  х. лв.  
 
Преходният остатък по отчета на бюджета за 2015 г. е  в размер на  71  хил. лв.  

През 2015г. Сдружението не е извършвало научноизследователска и развойна дейност. 

В хода на обичайната си стопанска дейност сдружението може да бъде изложено на различни 

финансови рискове, най-важните от които са валутен риск, кредитен риск и ликвиден риск. 

Общото управление на риска е фокусирано върху прогнозиране на резултатите от определени 

области на финансовите пазари за постигане на минимизиране на потенциалните отрицателни 

ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовите резултати и състояние на сдружението. 

 

Валутен риск 

Сдружението не е изложено на значителен валутен риск, защото неговите операции и сделки са 

изцяло в български лева и/или евро.  

 

Кредитен риск  

При осъществяване на своята дейност сдружението е изложе но на кредитен риск, който е свързан с 

риска някой от контрагентите му да не бъде в състояние да изпълни изцяло и в обичайно 

предвидените срокове задълженията си към него. Събираемостта и концентрацията на вземанията 

се контролират текущо.  

 

Ликвиден риск  

Ликвидният риск се изразява в негативната ситуация сдружението да не бъде в състояние да 
посрещне безусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. Сдружението разполага с 
ликвидни средства за посрещане на текущите си задължения.  
 
Сдружение БАЦИ  няма сключени договори извън обичайната си дейност. 
 
Сдружение БАЦИ  не ползва банкови кредити и заеми при осъществяване на дейността си. 
 

  

Важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване  
 

След годишното приключване важни събития, оказващи влияние върху дейността на сдружението 

и неговото състояние, не са настъпили.  

Членовете на Управителният съвет на БАЦИ осъществяват своята дейност в съответствие с 

Търговския Закон, Устава на Сдружението и Решенията на Общото събрание.  
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Редовни заседания на УС се провеждат при възникване на текущи проблеми, изискващи вземане на 

неотложни решения. За всички проведени заседания са изготвени протоколи, в които са отразени 

изложените становища и приетите решения. Протоколите са подписани от всички членове на УС. 

На проведеното на 05.06.2015г. редовно годишно Общо събрание на членовете, се взеха следните 
решения:  

 Приема отчета на Управителния съвет за дейността на Асоциацията през 2014 г. 

 Приема годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2014 г. 

 Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2014 г.  

 Приема бюджет за 2015 г. 

 Избира за регистриран одитор, които за провери и завери годишния финансов отчет на 
сдружението за 2015 г.,  г-н Стефан Дамянов.  

 Избира за Председател на Управителния съвет на сдружение БАЦИ г-н Стефано Коста. 
 

През 2015 г. БАЦИ извърши следните основни дейности в защита на интересите на членовете 

си:  

1. Продължи активното участие на представители на БАЦИ в Междуведомствената работна 
група по изменение на климата и системата за търговия с емисии на парникови газове 
съгласно директива 2003/87/ЕС.  
 

2. С цел по-добра информираност и защита на интересите на членовете на БАЦИ, Сдружението 
участва със свой представител в дейността на Обществения съвет към Министерството на 
околната среда и водите.  

 
3. Сдружението участва със свой представител и в дейността на Националния експертен съвет по 

изменение на климата. 

 
4. БАЦИ участва активно в дейността на работните групи и органите на управление на 

Европейската циментова асоциация CEMBUREAU. Показателно за оценката на ефективността 
на участието на БАЦИ в последните е продължаването и през 2015г. на мандата на члена на 
Управителния съвет на БАЦИ г-н Александър Чакмаков като Президент на Комитета за 
свръзка на CEMBUREAU. 
 

5. На 27.02.2015г. БАЦИ изпрати писма до всички български евродепутати с покана за участие в 
организирана от Европейската циментова асоциация (CEMBUREAU) в Европейския 
парламент в Брюксел на 24 март 2015г. работна закуска в Брюксел, под надслов "Бъдещето на 
европейската политика за рециклиране и кръговата икономика. Как може циментовата 
индустрия да допринесе за целите за рециклиране на ЕС?". Такава покана беше изпратена от 
БАЦИ и до г-жа Наталия Узунова от Постоянното представителство на Република България 
към ЕС – Първи секретар – Европейски  парламент, Работна група „Общи въпроси“.   
 

6. На 23.04.2915г. БАЦИ изпрати писма до българските евродепутати Искра Михайлова, 
Николай Бареков и Андрей Ковачев с позицията на циментовата индустрия относно 
предложени поправки към доклада на члена на ЕП Sirpa Pietikäinen до Комитета по околна 
среда към ЕП (ENVI) „Ресурсна ефективност: придвижване към кръгова икономика“ 
(“Resourse efficiency: moving towards a circular economy”).  

 
7. На 11.02.2015г. с писмо на БАЦИ до НСИ беше подновена молбата на Сдружението за 

предоставяне на свързана с производството, търговията с и потреблението на цимент 
официална статистическа информация за страната във връзка с периодично изискваната такава 
от CEMBUREAU.   
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8. В съответствие с решение на Управителния съвет на БАЦИ, Работна група на Сдружението, 

включваща експерти на дружествата-членове от циментовата индустрия, изготви през 
периода април-май 2015г. подробно задание за изпълнението на Изследване на  

възможностите за разширено използване на бетон в България в контекста на 
Европейската инициатива за насърчаване използването на бетон (The Concrete 
Initiative) и направи предварителна оценка на свързаните с такова изследване разходи. 

Тези документи бяха представени на членовете на УС на БАЦИ за одобрение към края 
на месец май 2015г. На 29.05.2015г. БАЦИ изпрати писма с покана за кандидатстване 
за изпълнение на проекта до Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, 

Сдружение на пътните инженери и консултанти, УАСГ, ЦНИП към УАСГ, Институт 
по пътища и мостове към Агенция „Пътна инфраструктура“ и „АТМ“ ЕООД.  В 

рамките на подготовката на изпълнението на проекта, от БАЦИ бяха предприети 
следните конкретни действия: 

 извършена оценка от Работната група на БАЦИ на представените предложения от 

два консорциума, водени съответно от ЦНИП на УАСГ и от АТМ Бетон;  

 проведена среща на Работната група на БАЦИ с кандидатите за обсъждане на 

представените предложения и възможностите за изпълнение на проекта в рамките 

на предвидения бюджет;   

 проведена среща на УС на БАЦИ с АТМ Бетон във връзка с представеното от АТМ 

Бетон ревизирано предложение за изпълнение на проекта в рамките на предвидения 

бюджет; 

 информиране на АТМ Бетон за решението на УС относно насоки за ново 

ревизирано предложение за изпълнение на проекта;    

 извършена оценка на полученото ново ревизирано предложение на АТМ Бетон;  

 изготвяне и съгласуване между членовете на БАЦИ на подробни инструкции за 

разработване от АТМ Бетон на предложение с реалистична цена на проекта и 

подробна обосновка на разходите за основните дейности, като основа за изготвяне 

на договор за изпълнението на проекта;  

 изготвен анализ на последвалото поредно предложение на АТМ Бетон;  

 взето решение на членовете БАЦИ за замразяване на проекта с възможност за 

възобновяване на дейността по него през 2016г.    

9. На 09.06.2015г., в свое писмо до Председателя на КЕВР г-н Иван Иванов, БАЦИ 
изрази категоричното несъгласие на производителите на цимент в страната с опита да 

бъде финансово балансирана националната електроенергийна система чрез налагане 
на непосилна допълнителна тежест върху бизнеса съгласно проекта за решение на 
КЕВР за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“, считано от периода 

01.07.2015г. На 10.06.2015г. представител на БАЦИ взе участие в обществено 
обсъждане в КЕВР на проекта на решение на Комисията за утвърждаване на цени в 

сектор „Електроенергетика“, считано от периода 01.07.2015г. Според изразената на 
обсъждането позиция на БАЦИ, предвижданото шоково повишаване на разходите за 
електроенергия с над 20% в резултат на предлаганото от КЕВР повече от двукратно 

увеличаване на цената за „задължение към обществото” (от 18.93 на 40.21 лв/MWh) 
няма как да бъде поето в настоящия момент от националната енерго-интензивна 

промишленост и неминуемо ще доведе до увеличение на крайните цени и като 
следствие до срив на конкурентноспособността,  особено на индустриите, които 
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значително пострадаха и все още страдат от продължаващата икономическа стагнация 
в много сектори на икономиката.  

 
10. На 16.09.2015г., в свое писмо до Директора на Дирекция „Политика по изменение на 

климата“ в МОСВ г-жа Боряна Каменова, БАЦИ представи обобщената от 

CEMBUREAU позиция на eвропейската циментова индустрия по „Летния енергиен 
пакет“, гласуван от Колежа на комисарите на Европейската комисия на 15.07.2015г. 

Тази позиция беше представена също на Министъра на околната среда и водите г-жа 
Ивелина Василева и на Министъра на икономиката г-н Божидар Лукарски с писма на 
БАЦИ от 17.09.2015 г.  

 
11. На 14.10.2015 г. БАЦИ изпрати в свои писма до българските евродепутати г-жа Искра 

Михайлова, г-н Илхан Кючук, г-н Георги Пирински, г-н Ангел Джамбазки покана за 
поемане домакинството на изложбата „Открийте Минералите!“ към инициативата 
Европейски ден на минералите в Европейския Парламент, Брюксел през първата 

четвърт на 2016г. В резултат на тази покана, г-н Ангел Джамбазки изрази съгласие да 
бъде домакин на изложбата „Открийте Минералите!“.   

 
12. На 22.10.2015г., в свои писма до Министъра на Околната среда и водите г-жа Ивелина 

Василева, Министъра на финансите г-н Владислав Горанов и Директора на дирекция 

„Политика по изменение на климата“ на МОСВ г-жа Боряна Каменова, БАЦИ изрази 
ангажимента на циментовата индустрия да допринася в борбата с изменението на 
климата и представи предложенията на циментовата индустрия за подобряване на 

Европейската система за търговия с емисии (ЕСТЕ) и изрази готовността на 
експертите на производителите на цимент да обсъдят с екип на МОСВ конкретни 

изменения на ЕСТЕ, които биха допринесли за постигане на устойчива и конкурентна 
циментова индустрия. Във връзка с тези писма и предварителни разговори по въпроса 
с  Директора на дирекция „Политика по изменение на климата“ на МОСВ г-жа Боряна 

Каменова, Сдружението получи покана за среща с експерти на МОСВ и такава среща  
се състоя на 23.10.2015г. По време на срещата експертите на БАЦИ представиха на 

експертите на МОСВ  и обсъдиха с последните вижданията на циментовата индустрия 
за необходимите насоки на измененията на ЕСТЕ, които осигуряват постигане на 
целите по опазване на околната среда, без да увреждат ненужно 

конкурентноспособността на циментовата индустрия в страните-членки на ЕС спрямо 
дружествата от сектора в трети страни. Благодарение на тази среща беше постигнато 

значително сближаване на разбирането на експертите на МОСВ относно 
необходимите изменения на ЕСТЕ с това на циментовата индустрия.  

 

13. На 27.10.2015 г. експерти на БАЦИ присъстваха на Заседание на Националния 
експертен съвет по именение на климата и представиха вижданията на циментовата 

индустрия за необходимите насоки на измененията на ЕСТЕ, които осигуряват 
постигане на целите по опазване на околната среда, без да увреждат ненужно 
конкурентноспособността на циментовата индустрия в страните-членки на ЕС спрямо 

дружествата от сектора в трети страни.  
 

14. На 16.12.2015г., във връзка с ревизията на Схемата за търговия с емисии (СТЕ) и 
предложението за изменение на Директива 2003/87/ЕО на ЕП и Съвета с цел засилване 
на разходно-ефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции, в 

свои писма до Заместник Министри от Министерство на Икономиката, Министерство 
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на Околната среда и водите, Министерство на Финансите и Министерство на 
Енергетиката, както и до г-жа Кристина Хитрова – Директор на дирекция 

„Координация по въпросите на Европейския съюз“ (КВЕС) в  Администрацията на 
Министерския Съвет, БАЦИ изрази ангажимента на циментовата индустрия да 
допринася в борбата с изменението на климата и предостави таблица с отговори на 

някои от поставените от МОСВ въпроси във връзка с изготвянето на Рамкова позиция 
на страната по ревизията на СТЕ. В отговор на писмото на БАЦИ до Директора на 

дирекция КВЕС в Администрацията на Министерския Съвет г-жа Кристина Христова, 
на 21.12.2015г. последната изпрати до Заместник Министъра на околната среда и 
водите г-н Бойко Малинов копирано до БАЦИ писмо с препоръка при изготвянето на 

проекта за рамкова позиция по ревизията на СТЕ МОСВ да вземе предвид 
предоставената от БАЦИ информация.  

 
15. На основание сключените със своите членове Рамкови споразумения за предоставяне 

на услуги, БАЦИ предоставяше на последните в качеството им на клиенти 

периодично, както и при поискване и/или необходимост, предвидените в Рамковите 
споразумения услуги.   

 
 
В заключение може да се обобщи, че 2015 г. беше трудна година, изпълнена с много 

предизвикателства за производителите на цимент в България, но като цяло дейността на 
БАЦИ беше на добро ниво.  
 

 

През 2016г., защитавайки  интересите на членовете си, БАЦИ ще се стреми да постига 

целите си, като информира компетентните държавни органи за проблемите при 

производство на и търговията с цимент и предлага мерки за подобряване условията на 

труд в този сектор. Освен това БАЦИ ще полага усилия за развитие на производството и 

търговията с цимент и разширено прилагане на бетон, за стриктното спазване на 

изискванията за качество и на правилата за търговия.  

 

гр. София,  

...................02.2016 г. 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:  

                   (СТЕФАНО КОСТА)  


