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БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ  НА ЦИМЕНТОВАТА ИНДУСТРИЯ 

 

 

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 

за 2012 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 2012 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, 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, информира се за дейността на сдружението. Членове са задължени да 

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

работи за увеличаване на авторитета на сдружението. 

 

Управителният съвет на БАЦИ е в състав както следва: 

 

1. Александър Наков Чакмаков -  Председател на УС 

2. Тодор Дончев Костов       -   Член на УС 

3. Набил Пол Франсис    -   Член на УС 

 

С решение на СГС от 07.05.2012 г. за председател на Сдружението е избран Александър Наков 

Чакмаков. До посочената дата Сдружението се е представлявало от Тодор Дончев Костов. 

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 с право на съвещателен глас. 

 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ДЕЙНОСТТА 

 

Основен източник за финансиране дейността на БАЦИ през 2012 г. са приходите на 

основание сключените с членовете Рамкови споразумения за предоставяне на услуги и 

заплащания от тях членски внос. Сдружението е регистрирано по ЗДДС. През 2012 година 
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Сдружението е реализирало приходи в размер на 261 х.лв., от които 225 х.лв. от стопанска 

дейност и 36 х.лв. от членски внос.  

 

Приходи в хил. лв през    2012 г.   2011 г. 

     

- от стопанска дейност     225     263 

- 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 ЦЕМБЮРО 

(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 2009 г. 

Съотношението стопанска и нестопанска дейност е следното: 

 

      2012 г.   2011 г. 

За стопанска дейност                                  86,21%             87,96% 

За нестопанска дейност              13,79%  12,04% 

 

 

Получените услуги от страна на ЦЕМБЮРО  са както следва: 

 

              2012 г.  2011 г. 

  в хил. лв           105    143 

 

 

Разходи за стопанска дейност 

                    

Разпределението на  разходите за стопанска дейност по икономически елементи е 

следното: 

      2012 г.   2011 г. 

в хил. лв 

- материали           3       3 

- външни услуги                163   198 

     в т.ч.  – ЦЕМБЮРО, ОС            107   143 

    -  наем офис                  19     21 

   -   правни услуги             7       4 

   -   одит        5          5 

   -   други                                       4       1 

   - за счетоводни услуги    21     24   

-  за възнаграждения и осигуровки     62     61  

-  амортизации         5     10 

-  други ( командировки)        7       4 

Общо разходи      240   276 

 

 

Разпределението на  разходите за нестопанска дейност по икономически елементи е 

следното: 

      2012г.   2011г. 

в хил. лв 

- материали         1     0 
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- външни услуги        9               7 

- за възнаграждения и осигуровки   10     8 

-    амортизации       1                                 2 

-    други ( командировки)      1     1 

Общо разходи     22   18 

 

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

Административни разходи. 

   

Резултат от дейността 

 

За 2012 г.  резултатът от стопанска дейност е загуба  в размер на 15 х.лв. 

За 2011 г.  резултатът от стопанска дейност е загуба  в размер на 14 х.лв. 

 

За 2012 г. резултатът от нестопанска дейност е увеличение в размер на 14 х.лв. 

За 2011 г. резултатът от нестопанска дейност е увеличение в размер на 18 х.лв. 

 

Изпълнение на бюджет 

 

Изпълнението на бюджета за 2012 г. е в рамките на проекта. Приходите по бюджет през 2012 

г. са 349 247лв. и включват: приходи от услуги, членски внос, преходния остатък от 2011 г., 

приходи от лихви и възстановено ДДС от ЕС.  

В разходната част изразходваните средства са 308 757 лв. при заложени разходи 318 450 лв.  

 

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

 

За получени услуги от ЦЕМБЮРО       - 105 х.  лв.  

За възнаграждения и осигуровки                          -   71 х. лв. 

За наем и други разходи за офиса              -   24 х. лв. 

Счетоводни услуги, одит       -   30 х. лв.  

За данъци (ДДС)        -   44 х.лв. 

Други          -   35 х.лв 

 

Преходния остатък по отчета на бюджета за 2013г.е  в размер на 44 х лв.  

 

През 2012 г. 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 изцяло неговите операции и 

сделки  са в български лева и/ или евро. 

 

Кредитен риск  

При осъществяване на своята дейност сдружението е изложено на кредитен риск, който е 

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

 

Важни събития, оказващи влияние върху дейността на сдружението и неговото състояние, 

след годишното приключване не са настъпили. 

 

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

Търговския Закон, Устава на дружеството и Решенията на Общото събрание. 

  

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 26.04.2012 г. се проведе редовно годишно общо събрание на членовете, на което се взеха 

следните решения:  

 Приема отчета на Управителния съвет за дейността на Асоциацията през 2011 г. 

 Приема годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2011 г. 

 Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през 2011 г.  

 Приема бюджет за 2012 г. 

 Избира за регистриран одитор, които за провери и завери годишния финансов отчет на 

сдружението за 2012 г. г-н Стефан Дамянов.  

 Освобождава като Председател на БАЦИ г-н Тодор Костов и избира за нов Председател на 

БАЦИ г-н Александър Наков Чакмаков.  

  

През 2012 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 за разработване и прилагане на Националния план за разпределение на квоти за 

емисии на парникови газове съгласно директива 2003/87/ЕС за периода 2008-2012 г.  

 

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

ЦЕМБЮРО. Като акт на признание за конструктивната роля на БАЦИ в ЦЕМБЮРО може 

да се приема избирането в средата на 2012 г. на Председателя на БАЦИ г-н Александър 

Чакмаков за Вице-Президент на Комитета за взаимодействие на ЦЕМБЮРО.  
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3. БАЦИ предприе редица  действия за намаляване неблагоприятното въздействие върху 

членовете му от продължилото и през 2012 г. влошаване на икономическата среда за 

дейността на циментовата индустрия в резултат на влиянието на световната икономическа 

криза и в частност кризата в строителния сектор, при което потреблението на местен 

цимент в България през 2012 г. намаля с около 12.4 % спрямо това през 2011 г. (за 2012 г. 

по получени до края на февруари 2013 г. неокончателни данни от НСИ продажбите в 

страната от местни производители  са 1.524 млн. тона, а за 2011 г. това количество е 1.740 

млн. тона). Поради това намаляване на търсенето на цимент, през годината 

производството на българските циментови заводи намаля съответно с около 4.5 % (от 

1.876 млн. тона  през 2011 г. на 1.791 млн. тона през 2012 г. по неокончателни данни от 

НСИ).    

 

Влиянието на световната икономическа криза не беше единственият фактор, довел до тази 

ситуация. Циментовата индустрия в България беше засегната също така от продължилия и 

през 2012 г. значителен внос на цимент от съседни държави, който при това в редица случаи 

не отговоряше на важни регулаторни изисквания на българското и европейското 

законодателство. Според неокончателните данни от НСИ вносът на цимент през 2012 г. е  

0.445 млн. тона - около  22.6 % от общия размер на пазара в страната.    

  

Във връзка с това, в свои контакти с представители на компетентни държавни институции, 

БАЦИ продължи да изразява своите опасения за рисковете, на които се излага здравето на 

работещите в строителството при работа с неотговарящи на нормативните изисквания 

продукти, както и вижданията си относно необходимите действия, които следва да се 

предприемат  по отношение на преустановяване и недопускане на нарушения на действащите 

изисквания по съответните нормативни актове на България и ЕС..   

 

4. През първото тримесечие на 2012 г. БАЦИ се включи активно в дейностите по завършване 

с краен документ на финансирания от правителството на Норвегия и координиран от 

Българското министерство на околната среда и водите проект „Изготвяне на Национален 

план за действия по изменения на климата (НПДИК)”. В рамките на този проект БАЦИ 

даде значителен принос за изготвянето на част „Промишленост” от НПДИК.   

 

5. 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 тях услуги.   

 

6.  В свое писмо до директора на Изпълнителна дирекция „Автомобилна Администрация“, 

на 23.02.2012 БАЦИ поиска допълнителна информация относно договорената специална 

процедура между България и Турция за превоз на цимент и предложи организирането на 

среща, в която да се обсъди подробно тази специална процедура и нейното съответствие с 

правото на ЕС, която по редица обективни причини не можа да се осъществи. 

 

7. Във връзка с периодично изискваната от CEMBUREAU статистическа информация за 

страната относно дейностите в сектор цимент, на 27.02.2012 г. в свое писмо БАЦИ 

поднови молбата си до НСИ за предоставяне на съответна статистическа информация. 

 

8. На 18.07.2012 г. БАЦИ изпрати до директора на Изпълнителна дирекция по околната 

среда заявление за предоставяне на достъп до обществена информация относно 

количествата оползотворени излезли от употреба автомобилни гуми и количествата 

внесени нови гуми за периода от 2006 до 2011 г.  
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9. На 30.07.2012 г. БАЦИ изпрати до Министъра на околната среда и водите г-жа Нона 

Караджова писмо, в което представя своите предложения и възражения относно 

последните корекции в Наредбата за изискванията и третиране на излезли от употреба 

гуми и настоява за среща в която да бъдат обсъдени съответни промени в Наредбата. 

 

10. На 01.11.2012 г. в свое писмо до Директора на Дирекция „Превантивна дейност“ в МОСВ 

г-н Бойко Малинов БАЦИ представи искане за провеждане на съвместна среща между 

представители на Министерство на Околната Среда и Водите и специалистите по 

Опазване на околната среда и използване на алтернативни горива на циментовите заводи 

във връзка с Рамкова Директива 2008/98/ЕС, разглеждаща съвместното изгаряне на 

отпадъци при производство на клинкер като операции по енергийно оползотворяване с 

код R1 и съответно материално оползотворяване (рециклиране) с кодове R4, R5. От друга 

страна, към настоящия момент в издадените Комплексните Разрешителни  на циментовите 

заводи операцията по оползотворяване на излезли от употреба автомобилни гуми е 

разрешена единствено под код R1. 
 

11. Съвместно с МОСВ, БАЦИ организира на 17.12.2012 г. среща в МОСВ на експерти на 

дружествата-членове на БАЦИ с представители на Министерството, на която бяха 

обсъдени вижданията им относно възможностите за прилагане на процедурата за промяна 

на Комплексните разрешителни и плановете за това на всяко дружество поотделно. На 

срещата беше подчертано, че предвид допълнителната възможност, която е разрешена в 

Рамкова Директива 2008/98/ЕС, се налага всяко дружество поотделно да прецени 

необходимостта от  ревизия на разрешителните документи за определяне  и въвеждане на 

определен обем излезли от употреба гуми към операция по оползотворяване R4 или R5. 

Допълнителните кодове за оползотворяване (рециклиране) се основават на факта, че около 

20 % от относителното тегло на една автомобилна гума е метална нишка, която  влиза в 

състава на крайния продукт и суровина за производство на циментов  клинкер. При това 

беше уговорено експертите на БАЦИ да представят допълнително писмена обосновка 

относно процеса за оползотворяване на автомобилни гуми като алтернативно гориво при 

производството на клинкер, както и материално оползотворяване на металната нишка в 

гумите.  

 

12. На 15.12.2012 г. БАЦИ изпрати писмо до Емил Мирославов, Директор на Дирекция  

„Трудово право, обществоно осигуряване и условия на труд“ Министерство на труда и 

социалната политика, в което се изразява общата позиция на членовете на БАЦИ за 

необходими насоки в българската позиция при текущото обсъждане на Европейско 

регулаторно решение за третиране на фин кварцов прах на работното място в контекста на 

изменения в Европейската Директива за канцерогенните  вещества (Carcinogens Directive). 

Според нея, подходящото регулаторно решение би било в Директива 98/24/EC за 

химичните агенти (Chemical Agents Directive) да бъде включена Обвързваща гранична 

стойност на съдържанието (Binding European OEL - BLV) на RCS от 0.1 mg/m³.  
 

В заключение може да се обобщи, че 2012 г. беше трудна година, изпълнена с много 

предизвикателства за производителите на цимент в България, но като цяло дейността на 

БАЦИ беше на добро ниво.  

 

Намеренията на Управителния съвет на БАЦИ за най-важни бъдещи дейности през 2013 г. 

включват основно:  

1. Взаимодействие с българските държавни институции с цел привличане на вниманието 

им към необходимостта от активно включване на държавата в усилията за  

стимулиране и подпомагане на националната икономика и в частност строителната 

индустрия и производството на цимент.  
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2. Продължаване на участието в работните групи и органите на управление на 

CEMBUREAU; 

3. Аргументиране пред МОСВ на виждането на БАЦИ относно процеса за 

оползотворяване на автомобилни гуми като алтернативно гориво при производството 

на клинкер, както и материално оползотворяване на металната нишка в гумите; 

4. Участие в изготвянето на периодичния национален и общоевропейски доклад за 

изпълнението на задълженията на ръководствата на циментовите заводи съгласно 

Европейското споразумение за социален диалог по въпросите за защита на здравето на 

работниците от заболявания свързани с работа с фин кварцов прах (силикоза) при 

използване на автоматизираната европейска система  за докладване NEPSI; 

 

 

В обобщение, 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, за 

стриктното спазване на изискванията за качество и на правилата за търговия.  

 

 

гр. София,  

28.02.2013 г. 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:  

                 (АЛЕКСАНДЪР ЧАКМАКОВ)  


