БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ЦИМЕНТОВАТА ИНДУСТРИЯ

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
за 2011 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 2011 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.
Управителният съвет на БАЦИ няма промяна през 2011г., и е в състав както следва:
1. Тодор Дончев Костов;
2. Александър Наков Чакмаков;
3. Набил Пол Франсис.
Сдружението се представлява от Тодор Дончев Костов - Председател на УС.
Членовете на Управителният съвет на БАЦИ не получават възнаграждения.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ДЕЙНОСТТА
Основен източник за финансиране дейността на БАЦИ през 2011 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 2011 година
Сдружението е реализирало приходи в размер на 299 х.лв., от които 263 х.лв. от стопанска
дейност и 36 х.лв. от членски внос.
Приходи в хил. лв през

2011г.

- от стопанска дейност
- от членски внос

263
36

2010г
314
36

През 2011г. разходите по икономически елементи възлизат на 294 х.лв., а през
2010г. те са били в размер на 370 х.лв. Разпределянето на разходите за стопанска и
нестопанска дейност е на база съотношение приходи от стопанска и от нестопанска
дейност. Услугите предоставени от Европейската Циментова Асоциация ЦЕМБЮРО
(CEMBUREAU), на която БАЦИ е член, са отчетени като разходи за стопанска дейност,
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всички останали разходи са отчетени като разпределяеми разходи. Сдружението започва
да извършва стопанска дейност от месец април 2009г.
Съотношението на разпределяемите разходи в проценти е както следва:
За стопанска дейност
За нестопанска дейност

2011г.
87.96%
12.04%

2010г.
89.70%
10.30%

Получените услуги от страна на ЦЕМБЮРО на стойност в хил. лв., са както следва:
2011г.
2010г.
143
176
Разпределението на разходите за стопанска дейност по икономически елементи в хил. лв.
е следното:
2011г.
2010г.
-

материали
външни услуги
в т.ч. – ЦЕМБЮРО
- наем офис
- правни услуги
- консултантски услуги
- одит
- други
- за счетоводни услуги
- за възнаграждения и осигуровки
- амортизации
- други ( командировки)
Общо разходи

3
198
143
21
4
0
5
1
24
61
10
4
276

4
240
176
26
23
2
6
7
21
65
18
2
350

Разпределението на разходите за нестопанска дейност по икономически елементи в хил.
лв.е следното:
2011г.
2010г.
- материали
- външни услуги
- за възнаграждения и осигуровки
- амортизации
- други ( командировки)
Общо разходи

0
7
8
2
1
18

0
10
8
2
0
20

Финансови разходи

2011г.
1

2010г.
1

За 2011г. резултатът от стопанска дейност е загуба в размер на 14 х.лв.
За 2011г. резултатът от нестопанска дейност е увеличение в размер на 18 х.лв.
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Отчет за собствения капитал

Показатели
Салдо към 1 януари 2009 г.

Други резерви
223

Финансов резултат от текущия период

Финансов
резултат от
минали години /
непокрита загуба

Общо
собствен
капитал

0

223

-104

-104

Други изменения в собствения капитал

-42

Салдо към 31 декември 2009 г.

181

-104

77

Салдо към 1 януари 2010 г.

181

-104

77

-37

-37

Финансов резултат от текущия период

-42

Други изменения в собствения капитал

15

Салдо към 31 декември 2010 г.

196

-141

55

Салдо към 1 януари 2011 г.

196

-141

55

-14

-14

Финансов резултат от текущия период
Други изменения в собствения капитал

18

Салдо към 31 декември 2011 г.

214

15

18
-155

59

Изпълнение на бюджет
Изпълнението на бюджета за 2011г. е в рамките на проекта. Приходната част е 393 х.лв. и
включва приходи от услуги, членски внос и преходния остатък от 2010г.
В разходната част изразходваните средства за дейността са в рамките на заложеното - 346
х.лв.. Предоставените услуги от Цембюро са с 8 х.лв. повече от заложените по бюджет.
Основни елементи от разходите за дейността на Сдружението са както следва:
За получени услуги от ЦЕМБЮРО
За възнаграждения и осигуровки
За наем и други разходи за офиса
Счетоводни услуги, одит
За данъци (ДДС)
Други

- 143 х. лв.
- 72 х. лв.
- 23 х. лв.
- 30 х. лв.
- 51 х.лв.
- 27 х.лв

Преходния остатък по отчета на бюджета за 2011г.е в размер на 47 х лв.
През 2011г. 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.
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.
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 12.05.2011 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 2010 г.
 Приема годишния финансов отчет и доклада на регистрирания одитор за 2010 г.
 Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет за дейността им през
2010 г.
 Приема бюджет за 2011г.
 Избира за регистриран одитор, които за провери и завери годишния финансов отчет на
сдружението за 2011 г. г-н Стефан Дамянов.
През 2011г. 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 200812г.

2.

БАЦИ участва в дейността на работните групи и органите на управление на
ЦЕМБЮРО.

3.

БАЦИ предприе редица действия за намаляване неблагоприятното въздействие върху
членовете му от продължилото и през 2011г. 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 много
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ключови инвестиционни проекти бяха замразени, а потреблението на местен цимент в
България през 2011г. намаля с около 5.3% (за 2010г. продажбите в страната от местни
производители са 1.836 млн тона, а за 2011г. по получени през февруари 2012г.
неокончателни данни от НСИ те са съответно 1.738 млн тона). Поради това
значително намаляване на търсенето на цимент, през годината българските циментови
заводи претърпяха значителнo сътресение в тяхната дейност и производството им
намаля с 4.9% (от 1.966 млн тона през 2010г. на 1.874 млн тона през 2011г. 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 2011г. значителен внос на цимент от Турция, който в редица случаи не отговоряше на
важни регулаторни изисквания на българското и европейското законодателство. Според
предварителни данни от официалната статистика вносът на цимент през 2011 г. е около
0.438 млн тона - около 20.1% от общия размер на пазара в страната (по неокончателни
данни от НСИ, продажбите на цимент в страната от местни производители за 2011г. са
1.738 млн тона).
Във връзка с това, в свои писма до и срещи с представители на компетентни държавни
институции, БАЦИ изрази своите опасения за рисковете, на които се излага здравето на
работещите в строителството при работа с неотговареящи на нормативните изисквания
продукти и вижданията си относно необходимите действия, които следва да се
предприемат по отношение на нарушаващия редица нормативни актове на България и ЕС
внос на цимент. БАЦИ изрази и своето желание за участие в решаването на тези сериозни
проблеми и готовност за съвместна работа с компетентните органи за разработване и
прилагане на своевременни и ефективни мерки, които са от жизнено важно значение за
България като пълноправен член на Европейския съюз, за защита на здравето на
българските граждани и потребители, за опазване на околната среда и за подкрепа на
производителите на цимент и на строителната индустрия.
4.

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.

5.

Във връзка с периодично изискваната от CEMBUREAU статистическа информация за
страната относно дейностите в сектор цимент, на 14.02.2011г. в свое писмо БАЦИ
поднови молбата си до НСИ за предоставяне на съответна статистическа информация.

6.

На 31.03.2011г. в свое писмо до министъра на околната среда и водите г-жа Нона
Караджова, БАЦИ изрази своята загриженост за необходимостта от допълнително
поясняване и измемения на някои важни текстове от Решение относно Правилата за
бенчмарк и разпределение и Ръководство за методиките за разпределение на квоти за
емисии на парникови газове.

7.

На 11.04.2011г. в свое писмо до министър Нона Караджова (МОСВ) и министър
Божидар Нанев (МЗ), БАЦИ изрази своята загриженост относно пропуски при
прилагането на Регламента на ЕС за регистриране, оценка и пазарно разпространение
на вредни вещества (REACH) и Регламента за Класифициране, етикетиране и
пакетиране (CLP) при вноса на цимент в България и се обърна с настоятелно искане за
извършване на повсеместни проверки и незабавни мерки при установени нарушения;

8.

На 12.04.2011г. в свое писмо до министър Нона Караджова (МОСВ) БАЦИ представи
мнението си относно необходими изменения в текстовете на последната версия на
Ръководния документ за ЕК за разпределение на разрешителни за емисии на
въглероден диоксид;
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9.

На 12.05.2011г. в свое писмо до г-н Ваньо Танов - Директор на Агенция „Митници”, с
копие до Министър Симеон Дянков (МФ), Министър Нона Караджова (МОСВ) и
Министър Стефан Константинов (МЗ), БАЦИ представя основни документи и правни
изисквания, които трябва да са налични и/или проверени за спазване при вноса на
цимент съгласно регламентитеа REACH и CLP;

10. На 13.05.2011г. БАЦИ изпрати писмено уведомление до Управителния съвет на
КРИБ, че прекратява своето членство в КРИБ;
11. На 28.05.2011г. в писмо до директорите на всички Районни здравни инспекции (РЗИ)
в страната БАЦИ сподели информация за основни документи и правни изисквания,
които трябва да са налични и/или проверявани при извършването на вноса на цимент,
и предложи да организира обучение, свързано с прилагане на Регламента REACH и
Регламента CLP при внос на цимент в България;
12. На 20.06.2011г. в свое писмо до г-жа Евдокия Манева - Заместник Министър (МОСВ)
с копие до г-н Бойко Малинов - Директор Дирекция „Превантивна дейност” в МОСВ,
БАЦИ отправи предложение за работна среща с експерт от Европейската Циментова
Асоциация – г-жа Inneke Claes и експерти на членове на БАЦИ, която БАЦИ да
организира с цел повишаване нивото на осведоменост при прилагането на
изискванията на Регламент REACH и Регламент CLP при внос на цимент в България;
13. На 12.07.2012г. сутринта членове на Управителния съвет на БАЦИ и експерти на
членове на БАЦИ и участваха в организирана от Сдружението среща в МОСВ с
експерти на министерството и експерт от Европейската Циментова Асоциация – г-жа
Inneke Claes. На срещата бяха обсъдени прилагането на изискванията на Регламент
REACH и Регламент CLP при внос на цимент в България и мерките, които би
следвало да се вземат за подобряване прилагането на тези изисквания, както и за
установяване на нарушителите им;
14. На 12.07.2012г. следобед представители на БАЦИ и на членове на Сдружението и
участваха в организирана от Сдружението среща в Правец с експерти на
Министерство на Здравеопазването и на Районните здравни инспекции в страната, на
която експертът от Европейската Циментова Асоциация – г-жа Inneke Claes –
представи добрите практики в ЕС относно прилагането на регламентите REACH и
CLP. На срещата бяха обсъдени проблемите при прилагането на изискванията на
Регламент REACH и Регламент CLP при внос на цимент в България и мерките, които
би следвало да се вземат за подобряване прилагането на тези изисквания;
15. На 30.11.2011г. в свое писмо до г-н Бойко Малинов - Директор дирекция
„Превантивна дейност” в МОСВ, БАЦИ помоли за информация за резултатите от
проведените проверки относно спазването на Регламенти REACH и CLP и кои са
извършителите на нарушения;
16. През последното тримесечие на 2011г. БАЦИ се включи активно в дейностите по
изпълнение 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.
В заключение може да се обобщи, че 2011 г. беше трудна година, изпълнена с много
предизвикателства за производителите на цимент в България, но като цяло дейността на
БАЦИ беше на добро ниво.
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CTpOHTeJIHaTa HH.JJ:YCTpHSI If ITpOH3BO.JJ:CTBOTO Ha QHMeHT.

2.

ITpo.n:nJI)l(aBaHe Ha yqacTHeTo B pa6oTHHTe rpyiTH H opraHHTe Ha yrrpaBJieHHe Ha
CEMBUREAU;

3.

YqacTHe

B

rro.n:roTOBKaTa

3a

H3rOTBSIHeTo

Ha

rrepHO.JJ:lfqfflfSI

HaQHOHaJieH

H

o6rn:oeBpOIIeHCKH .JJ:OKJia.JJ: 3a H3IIT:.JIHeHHeTO Ha 3a.JJ:T:.JI)l(eHHSITa Ha pnKOBO.JJ:CTBaTa Ha
QHMeHTOBHTe 3aBO.JJ:H cnrnacHo EBpoiTeiicKoTo crropa3YMeHHe 3a coQHaJieH .n:Hanor no
BniipOCHTe 3a 3aiD:HTa Ha 3.JJ:paBeTO Ha pa60THHQHTe OT 3a60JISIBaHHSI CBnp3aHH C pa6oTa
C cpHH KBapQOB rrpax ( CHJIHK03a) ITpH H3IIOJI3BaHe Ha aBTOMaTH3HpaHaTa eBpOITeHCKa
cHcTeMa 3a .n:oKna.n:BaHe NEPSI;

4.

ITpo.n:nJI)l(aBaHe aKTHBHOTO B H3ITnJIHeHHeTo Ha cpHHaHcHpaHHSI oT ITpaBHTencTBOTO Ha
HopBerHSI If KOOp.JJ:HHHpaH OT bnJirapCKOTO MHHHCTepCTBO Ha OKOJIHaTa cpe.n:a If BO.JJ:HTe
rrpoeKT ,113roTBSIHe Ha HaQHOHaJieH rrnaH 3a .n:eiicTBHSI ITO H3MeHeHHSI Ha KJIHMaTa",
oco6eHO ITO OKOHqaTeJIHOTO pe.n:aKTHpaHe Ha qacT ,IJpOMHIIlJieHOCT" OT HI1,l.U1K.

B o6o6rn:eHHe, 3aiiJ:HTaBaiiKH HHTepecHTe Ha qJieHoBeTe cH, EAIJ;I1 rn:e ce CTPeMH .n:a rrocTHra
QeJIHTe

CH,

KaTO

HHcpOpMHpa

KOMITeTeHTHHTe

.JJ:np)l(aBHH

opraHH

3a

ITp06JieMHTe

ITpH

ITpOH3BO.JJ:CTBO Ha QHMeHT If rrpe.n:nara MepKH 3a ITO.JJ:06pSIBaHe YCJIOBHSITa Ha Tpy.n: B T03H CeKTOp.
OcBeH TOBa EAU:H rn:e rronara ycHJIHSI 3a pa3BHTHe Ha ITpOH3BO.JJ:CTBOTO H nproBHSITa c QHMeHT,
3a CTpHKTHOTO CITa3BaHe Ha H3HCKBaHHSITa 3a KaqecTBO If Ha ITpaBHJiaTa 3a Thpro

fp. CocpHSI,

29.02.2012 r.
ITPE,[(CE,[(ATEJI HA
YITP ABHTEJIHIDI C'hBET:

( 0,[(
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