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Изявление за продължаващата подкрепа към принципите на Глобалния 

договор на ООН 

 
Повече от 15 години изминаха от навлизането на Италчементи Груп на българския 
пазар, утвърждавайки търговските марки на „Девня Цимент“ АД и „Вулкан Цимент” 
АД. През този период, компанията следва стриктно своята основна ценност - да 
провежда местни политики за развитие, насочени към подобряване на стандартите 
за качество, намаляване на въздействието върху околната среда, осигуряване на 
безопасността и благосъстоянието на своите служители и активна ангажираност в 
развитието на местната общност. Освен това, компанията твърдо вярва в големия 
растеж и потенциал за развитие на строителния отрасъл. Инвестицията на стойност 
160 млн. евро в нова линия за производство на клинкер и цимент в Девня 
потвърждава тази позиция напълно. Ултра-модерното, високотехнологично 
съоръжение, с производствен капацитет от 4 000 тона на ден, ще въведе най-
добрата съществуваща технология за производство на цимент в България. 
Въвеждането на най напредналите налични технологии в завода в Девня е, първо и 
преди всичко, стремежът да се трансформират заводските съоръжения в една по-
зелена територия чрез намаляване на въглеродния отпечатък и осигуряването на 
грандиозен дългосрочен ефект за по-екологична икономика и промишленост. 
Ангажиментът на Италчементи Груп към научни изследвания и иновации е от 
стратегическо значение за растежа на компанията и нейния принос за по-добро 
качество на живот. 
Девня Цимент ще продължи да прилага и занапред в своята дейност десетте 
принципа на Глобалния Договор в четирите тематични области – права на човека, 
трудови норми, околна среда и антикорупция.  
Ще се придържаме към тях в нашите политики и ежедневни практики, стремейки се 
към все по-устойчиво бъдеще и развитие.  
 
 
 
Серж Шмит 
 
 
 
Изпълнителен Директор 
„Девня Цимент” АД 
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ПРАВА НА ЧОВЕКА 
Принцип 1. Зачитане и подкрепа за опазването правата на човека. 
Принцип 2. Гаранция за необвързване с действия, нарушаващи правата на човека. 
 
Описание на практически действия, политики и процедури 
 
„Девня Цимент”АД прегръща и подкрепя основните ценности, които всеки ден 
напътстват дейностите на компанията – отговорност, почтеност, ефективност, 
иновативност и разнообразие.   
 
Политиката й в областта на правата на човека е регламентирана посредством 
следните документи: 
 
- Етичен Кодекс  
- Харта на Ценностите 
- Програма Корпоративно Управление 
- Политика по Устойчиво Развитие 
- Политика по Човешки Права 
- Политика по Безопасност 
- Политика по Здраве 
- Политика по Социални Инициативи 

 
Компанията се стреми да създаде добавена стойност в съответствие с най-високите 
стандарти за бизнес интегритет, като по този начин допринася за икономическо 
развитие, подкрепено от иновации, опазване на околната среда, подобрение на 
работните условия и постоянно сътрудничество с местното население, с 
обществото като цяло, включително с правителства, неправителствени организации 
и други субекти в публичния и частен сектор.  
 
„Девня Цимент”АД подкрепя международно признатите човешки права като 
неотменно приложими за всички индивиди, основани на признанието зa  присъщо 
достойнство, свобода и равенство между хората. В тях се включват и  посочените 
във Всеобщата Декларация за Правата на Човека и  свързаните с нея спогодби и 
международни споразумения, както и тези в стандартите на Международната 
Организация на Труда.  
Компанията  е поела ангажимент и гарантира, че не нарушава човешките права във 
всички свои дейности, както и че зачита изконните човешки права. 
„Девня Цимент"АД счита  безопасността и сигурността за основни ценности, които 
са интегрирани във всички дейности. Компанията е  поела  ангажимент да сведе до 
минимум трудовите злополуки и инциденти и се стреми към най-високо ниво на 
осведоменост,  чрез насърчаване на непрекъснат процес на подобрение, 
посредством прилагане на ефективни системи за управление и ясна ангажираност 
на ръководството като ключов фактор за успех. Работещите се обучават и са 
подготвени да изпълняват задълженията си по най-безопасния начин. Фирмата 
гарантира, че всички заводи и оборудване се проектират,  обслужват и поддържат, 
така че да се сведат до минимум рисковете, както и провежда редовни оценки, с 
оглед  контрол на безопасността и сигурността на работещите. Прилагат се 
корпоративни стандарти по отношение на основните дейности и  
се предвиждат оперативни средства, за да се гарантира безопасността на 
работното място. Внедрени са системи за управление, които са предмет на редовни 
одити и периодично актуализиране. Осигурена е прозрачност и ефективност на 
информацията, посредством подходящи инструменти за отчитане и анализ на  
инциденти или злополуки, както и за обмен на добри практики и препоръки.  
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„Девня Цимент”АД цели да изгради взаимоотношения с всички заинтересовани 
страни, базирани на взаимна отговорност, активно партньорство, доверие, 
откритост и дългосрочно сътрудничество. Компанията е поела ангажимента да 
прилага принципите на равенство за всички служители, подизпълнители, 
доставчици, партньори и крайни потребители, както и всички други заинтересовани 
страни, включени в сферата на бизнес влиянието й. 
 
Изграждането на взаимоотношения с общността започва от разбирането на нуждите 
й, подкрепата на локални проекти и дистанцирането от организации или 
инициативи, които не споделят  Ценностите, Кодексите и Политиките на фирмата и 
които проявяват дискриминация въз основа раса, каста, национален произход, 
религия, инвалидност, пол, бременност, сексуална ориентация, политическа 
принадлежност или възраст.  
 
„Девня Цимент”АД подпомага грижата за здравето и оказва съдействие в случай на 
бедствия или лечение на заболявания. Компанията традиционно подкрепя хората и 
организациите, намиращи се в регионите, в които развива дейност и не само там. 
Такива са домовете за сираци в Крушари, Кривня и Брацигово, общините във Варна, 
Девня и Димитровград, неправителствени организации, университети, театри и др. 
Подпомага хора в неравностойно социално положение.  Безвъзмездно предоставя 
цимент за строителството на държавни и частни медицински и религиозни 
институции, обществени сгради и паметници на културата, наркокомуни и др. 
Компанията е дългогодишен партньор и на спортни и културни мероприятия, 
организирани  от Община Девня и Община Варна. Спонсорират се различни 
инициативи и  събития в гр. Димитровград и гр. Хасково. Компанията подпомага 
обучението на млади хора, намиращи се в затруднено финансово положение.  
 
 
Измерване на резултатите 
 
Няма постъпила информация нито в компанията, нито при омбудсмана на 
Република България за нарушаване на човешките права на служителите, клиентите 
или трети заинтересовани страни.  
На 20.12.2013 г., на Годишните национални награди по здраве и безопасност при 
работа, „Девня Цимент” бе отличена със сертификат за първо място в категория 
средни предприятия (с численост на персонала до 250 души). Конкурсът се 
организира всяка година от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” и 
Фондация „Център за безопасност и здраве при работа”.  
 
 

ТРУДОВИ НОРМИ 
Принцип 3. Приемане на свободата на сдружаване и ефективно признаване на 
правото на колективно договаряне. 
Принцип 4. Премахване на всякакви форми на насилствен и принудителен труд. 
Принцип 5. Ефективно премахване на детския труд. 
Принцип 6. Изкореняване на дискриминацията по отношение на правото на труд и 
на професия.  
 
Описание на практически действия, политики и процедури 
 
Съобразно подписаната и прилагана Политика по Човешки Права „Девня Цимент” е 
поела ангажимент и гарантира, че не нарушава човешките права във всички свои 
дейности, както и че зачита изконните човешки права. 
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„Девня Цимент”АД:  
 

1. Гарантира, че минималната възраст за допускане до работа не може да бъде 

под 18 години, независимо от  същността, обстоятелствата, изпълнението на 

дейността или опасността й за здравето, безопасността и морала на младите 

лица. 

2. Гарантира равенство на възможностите и отношението към работещите, 

независимо от техния пол, възраст, етническа принадлежност, националност, 

социален произход и статус, религия, сексуална или политическа ориентация 

или всякакъв друг личен възглед. Забранява всяка форма на  принудителен 

или задължителен труд, включително робски труд, телесно наказание, 

умствено или физическо насилие и сексуално посегателство, сексуално и 

словесно оскърбяване. 

3. Гарантира, че свободата за участие в сдружения и правото на колективно 

договаряне се спазват. Директно наетите лица са социално осигурени, 

работните часове не надминават допустимите и редовно се изплащат 

работните възнаграждения.  

4. Гарантира здравословни и безопасни условия на труд, достъп до питейна 

вода, санитарно-битови помещения, столова и оборудване за съхранение на 

храна, а при необходимост настаняване на работещи и гости.  

5. Насърчава равните възможности и инициативи, внасящи баланс между 

работата и личния живот, като подпомага нуждите на всички служители и 

техните семейства. 

Компанията е с дългогодишна история и установени традиции от повече от 50 

години и хората, работещи в нея са основен фактор за нейния успех и прогрес. 

Човешките ресурси са главният капитал на компанията. Усилията и средствата са 

насочени главно към развитие на способностите на служителите, повишаване на 

квалификацията, обогатяване на знанията и опита им, подобряване условията на 

труд и повишаване на жизнения стандарт на работещите и семействата им. 

Следват се специално утвърдени програми и процедури за персонала. 

Програмата по Корпоративно / Оперативно управление стартира през 2007 година и 
се развива в пет основни направления: 
 

 Обща организация; 

 Организация на Дирекциите; 

 Длъжностни характеристики; 

 Правомощия; 

 Процеси. 
 

Целта на програмата е да се въведат и прилагат принципите на добро корпоративно 
управление в компанията, да се подобрят организационната структура и работните 
процеси като се осигури прозрачността им и постигането на стратегическите цели на 
компанията в съответствие с изискванията на местното законодателство. През 2011 
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година, с цел постигане на по-висока ефективност и оптимизация на работните 
процеси, е създаден Отдел Оперативно Управление, който е отговорен за 
непрекъснатото развитие на програмата.  
 
Основните събития през 2013 година са свързани с работата по проекта за развитие  
на организацията и разработване на длъжностни характеристики за отдел 
„Продажби и маркетинг”. Допълнен е и разработеният процес по Снабдяване, а 
Правният отдел успешно стартира въвеждането на местно ниво на корпоративните 
насоки за „Възлагане на посреднически и консултантски услуги”. Особен акцент през 
изминалата година бе поставен върху организирането на специално 
комуникационно събитие – Ден на Оперативното управление. Това събитие беше 
насочено към споделянето на: 
 

 Стойността на Управлението в съвременния бизнес; 

 Как „Девня Цимент” АД следва да действа в контекста на Корпоративното 
управление; 

 Всички инструменти на Управлението, които се използват; 

 Ясно разграничаване на отговорностите на всеки отдел в компанията; 

 Ясно разбиране на задълженията на всички служители, по отношение на 
прилаганите процеси. 

 
Колективното трудово договаряне е средство за решаване на трудовите, 
социалните и осигурителните проблеми на работещите, както и за създаване на 
съвременни измерения на професионалните и трудови отношения, запазване и 
поддържане на социалния мир. Страните по Колективния трудов договор (КТД) са 
работодателя и синдикалните организации, които имат представители и членска 
маса в дружеството. 
При сключването на КТД страните се ръководят от следните принципи: 

 страните желаят да поддържат нормален социален диалог, гарантиращ 
взаимните им интереси; 

 страните следват принципите на взаимно зачитане, лоялност и гарантиране 
на човешките и трудови права; 

 страните се съгласяват да поддържат конструктивни взаимоотношения, 
основаващи се на добре регламентиран механизъм за контакти и 
партньорство;   

 страните целят утвърждаването на гарантиран социален мир, основан на 
справедливи и достойни условия на труд. 

 
Синдикалните организации, с които Дружеството договаря са три: 

- СС на КТ „ПОДКРЕПА”; 
- ОСО на КНСБ; 
- СО на РПС „Промяна”. 

 
Друга основна политика, насочена към персонала е социалната политика. 
Инициативите, свързани с нея са следните: 
 

 По повод раждането на дете всеки работник/служител на Дружеството има 
право да получи еднократна парична помощ в размер на една брутна 
месечна заплата; 

 Въвежда се инициатива за засаждане на дръвче за всяко новородено дете на 
работник/служител на Дружеството; 

 По повод записването на дете в първи клас всеки работник/служител на  
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Дружеството получава ваучер за подаръци на стойност, определена от 
Ръководството; 

 Дружеството организира спортната дейност на работниците и служителите 
си, като поема разходите, свързани с тази дейност; 

 Работодателят предоставя корпоративен подарък и сертификат за 
пенсионирането на всеки работник/служител, който има десет или повече 
години стаж в рамките на Дружеството; 

 Всички работници и служители имат право да подадат молба за социална 
помощ или възстановяване на определени медицински разходи понесени от 
тях; 

 Дружеството въвежда годишна инициатива за докладване на рискове, опасни 
ситуации и инциденти, част от Колективния трудов договор. 

 

При възникване на необходимост от персонал в зависимост от нуждите на 
Дружеството, съобразявайки се с конкретните изисквания, процеса по подбор 
преминава през следните етапи, следвайки утвърдената процедура: 

  

 При наличието на потенциални вътрешни кандидати, се стартира вътрешен 
подбор. Ако кандидата се приеме за подходящ се продължава да се провери 
дали кандидата има интерес към съответната позиция за да бъде 
преназначен.  

 Потенциалните кандидати, които са временни работници, стажанти и др. се 
вземат под внимание при изготвяне на списъците с външни кандидати. 

 Ако е налице негативен резултат от вътрешния подбор се инициира търсене 
на външен кандидат. Служителя за подбора с одобрението на Директор 
Човешки Ресурси съставя списък на кандидатите, като се използват 
различни източници в зависимост от значението и вида на позицията:  
- преглеждане на архивите от предишни интервюта; 
- обяви за работа; 
- външни консултантски фирми.   

 Кандидатите, които отговарят на заложените критерии се представят на 
съответния пряк ръководител. 

 Одобрените по документи кандидати от съответния пряк ръководител се 
канят на първо интервю. В  първото интервю участват служителя отговорен 
за подбора и съответния пряк ръководител.   

 Кандидатите, който са преминали първия кръг се канят на финално интервю 
с Директор Човешки Ресурси и Директора на съответната Дирекция. 

 Успешния кандидат има допълнително кратко интервю с Изпълнителния 
Директор. 

 След финално одобрения на успешния кандидат се изпраща предложение за 
започване на работа. При приемане от страна на кандидата на отправеното 
предложение се стартира процес по назначаването му.    

 
В „Девня Цимент” съществува и се прилага Процедура за управление на 
обученията, чиято цел е да допринесе за развитие уменията на човешките ресурси, 
произтичащи от нуждите на бизнеса, чрез адаптирана учебна програма, в 
съответствие с бюджета, приложимото законодателство, наредби и стандарти. 
 
Обученията се групират в следните 4 типа, според четирите клъстера на 
Италчементи Груп: 
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- Обучения, насочени към развитието на човешкия капитал; 
- Обучения на теми Съответствие и Намаляване на риска, целящи подпомагането 
на стратегически проекти; 
 -Обучения, целящи повишаване на техническата ефективност и подпомагане на 
ролевата ефективност;  
-Обучения, целящи подпомагането на Иновациите и Устойчивото развитие;  
 
Измерване на резултатите 
Настоящият КТД в Девня Цимент е в сила от 01.01.2014 г. и се сключва за период от 
2 години, т.е. до 31.12.2015 г. Регистриран е в ИА „Главна инспекция по труда”, 
Дирекция ИТ – гр.Варна 
Демографски профил на служителите на Девня Цимент: 
Общ брой служители на „Девня Цимент” АД към 31.12.2013 г. е 244. 
Служители с висше образование – 49.6%. 
Служителите са на възраст от 21 г. до 62 г., като средната възраст е 42.5 години. 
Най-голям е броят на служителите във възрастова граница 41-50 г. (89 човека) 
Съотношение мъже / жени е 63 % : 37%. 
 
 

ОКОЛНА СРЕДА 
 
Принцип 7. Подкрепа за превантивните подходи в опазването на околната среда. 
Принцип 8. Подемане на инициативи, стимулиращи поемането на по-голяма 
отговорност към околната среда. 
Принцип 9. Насърчаване развитието и разпространението на технологии, щадящи 
околната среда. 
 
 
Описание на практически действия, политики и процедури  
 
Компанията-майка - Италчементи Груп е един от десетте циментови производители, 
които са част от Инициативата за устойчиво развитие на циментовите предприятия, 
проект оглавен от най-големите производители на цимент. Тя има за цел да се 
улеснят действията и да се ускори прогреса на устойчивото развитие. Създадена е 
в съюз с намиращия се в Женева Световен Бизнес Съвет за устойчиво развитие 
(WBCSD). Италчементи Груп следва целеви план, извършва независими 
изследвания и консултация на акционерите, като фокусът на действията й е насочен 
върху следните три аспекта:  
 
1. Икономически 
2. Социален 
3. Околна среда  - включващ важни въпроси като, алтернативни суровини и горива, 
енергия, качество на въздуха, шум, качество на водата, минимизиране на 
отпадъците, опазване на ландшафта, транспорт и опазване на околна среда. 
 
В съответствие с ангажимента на Италчементи Груп по отношение на устойчивото 
развитие, компанията е поставила Грижата за Околната Среда и Безопасността в 
центъра на своите управленски политики и корпоративна култура. През последните 
години компанията е направила значителни инвестиции с цел подобряване на 
производството и намaляване въздействието върху околната среда. 
През последните петнадесет години Групата е непрекъснато ангажирана с 
развитието и укрепването на системата си от политики по устойчиво развитие, като 
същевременно насърчава тяхното разпространяване и ефективно прилагане на  
 

http://www.wbcsdcement.org/
http://www.wbcsd.org/
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различните организационни нива. 
  
Екологичната политика е централен елемент в мисията на фирмата. Съобразно нея 
Компанията се стреми да предотврати, или поне да сведе до минимум, облекчи и  
премахне вредното влияние върху околната среда от всички дейности. Нещо 
повече, „Девня Цимент” насърчава иновации на продуктите, съобразени с околната 
среда, устойчиво строителство и преминаване към еколого-ефективни технологии и 
системи за управление. Прокламира се доброволна ангажираност с цел 
предотвратяване на рискове и поощряване на непрекъснати подобрения, 
надхвърлящи приложимите законови изисквания и наредби по отношение на 
околната среда. 
 
„Девня Цимент” като част от Италчементи Груп: 
 

1. Насърчава отговорното потребление на природни ресурси, с цел намаляване 
употребата на изкопаеми горива и консумацията на кариерни материали. 

2. Подпомага проекти, които намаляват консумацията на вода и запазват 
качеството й. 

3. Отнася се проактивно към предизвикателствата на климатичните промени, 
като осигурява намаляване на парниковите емисии и се фокусира върху 
възобновяемите енергийни източници и ефективното използване на енергия 
и ресурси. 

4. Гарантира, че всички инсталации и съоръжения се проектират, 
експлоатират и поддържат по начин, свеждащ до минимум рискът за 
околната среда, посредством употребата на най-добрите налични техники 
при инсталиране на нови мощности или реконструкция и подмяна на 
съществуващи инсталации, както и че оценката на риска на всички големи 
проекти включва възможните  екологични аспекти.  

5. Забранява каквато и да е употреба на материали с висока степен на 
опасност за здравето, като в същото време насърчава постепенното 
отстраняване на подобни материали, които все още са в употреба.  

6. Развива и внедрява стандарти по околна среда, с които определя и следи 
емисиите в атмосферния въздух, както и поставя съответните цели за 
намаляването им. 

7. Свежда до минимум отделянето на опасни и други отпадъци, насърчавайки, 
когато е възможно, повторната употреба и рециклирането на използваните 
материали, а също и изхвърлянето на отпадъци по безопасен и отговорен 
начин. 

8. Развива планове за рехабилитация на всички свои действащи кариери, като 
взема под внимание съществуващото биоразнообразие и, когато е възможно, 
подпомага опазването на застрашените видове, като отговаря на 
очакванията на заинтересованите страни.  

9. Провежда редовни одити по околна среда във всички свои обекти. 

10. Гарантира прозрачност по отношение на заинтересованите страни, както за 
всеки обект, така и общо на ниво Групировка, включително и посредством 
годишния Доклад по Устойчиво Развитие на Групировката, изготвен според 
изискванията на GRI (Global Reporting Initiative), който е обект на проверка от  
трета верифицираща страна.  
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 „Девня Цимент” притежава ISO 9001 – Сертификат за управление на качеството, 
ISO 14001 – Система и политика за защита на околната среда, ISO 14064 – 
Сертификат за въглероден отпечатък, изпълнявайки високите изисквания на 
местния пазар и на европейските стандарти, както и сертификат  ISO 50001 - 
Система за управление на енергията.  
Компанията майка и в частност „Девня Цимент” създават и разпространяват 
иновативни  продукти, които наред с останалите си качества спомагат опазването 
на околната среда. Някой от тях допринасят за намаляване на въглеродните 
емисии, други се използват в земеделието като средство за третиране на кисели 
почви, съществуват и продукти, които „ядат” смога в големите градове. За повечето 
от пакетираните си продукти компанията използва рециклирана хартия.  
 
Дружеството организира множество конкурси на тема опазване на околната среда. 
През 2011 година стартира проекта „Предизвикателство - да живеем по-зелено”. 
Отбелязвайки Световния ден на околната среда на 5-ти юни, Девня Цимент 
предприе нова и оригинална инициатива за засилване осведомеността на 
служителите, относно проблемите на околната среда и насърчаване на тяхната 
навременна реакция. Конкурсът „Предизвикателство – да живеем по-зелено” бе 
обявен, с цел събиране на идеи за начините, чрез които да се оптимизира 
консумацията на гориво, електричество, вода, хартия и др. и да се сведе до 
минимум натрупването на отпадъци. Вследствие на представените идеи и  
предложения, бе приет план за действие, който поставя конкретни и измерими цели 
за подобрение. Постигането на целите бе проследено ежемесечно, като 
резултатите бяха публикувани на уебсайта на компанията, за да се осигури 
максимална прозрачност сред всички заинтересовани страни. По този начин, всички  
служители на Девня Цимент бяха активно ангажирани в продължаването на 
отговорната задача, свързана с грижата за околната среда през цялата година. Като 
награда за положените усилия служителите се сдобиха със специална зала за 
отдих, в която има билярдна маса, тенис на маса, дартс и боксова круша. 
 
В началото на 2013 г.  Ръководството инициира още един конкурс като продължение 
на „Предизвикателството – да живеем по-зелено”. Той бе обявен като състезание за  
„Най-екологично отговорен отдел”. Съгласно регламента всеки отдел трябваше сам 
да определи еко проектите, по които ще работи в рамките на календарната година и 
да ги оповести публично. Множество инициативи бяха подети от създаване на еко 
паркинг посредством засаждане на дръвчета, до намаляване употребата на 
пластмасови чашки и салфетки, насърчаване на екотранспорт, създаване на  
компост от листа, поставяне на къщички за птици и много други. 
 
В инвестиционен план е в ход една от най-големите индустриални инвестиции в 
България. През месец април 2012 г., бе даден официалният старт на етапа по 
изграждане на проект Нова линия за производство на клинкер и цимент в „Девня 
Цимент”, за който Дружеството получи Сертификат за Инвестиция Клас А. Новият 
завод ще бъде въведен в експлоатация в началото на 2015 г. като годишния му 
капацитет ще бъде близо 1.5 милиона тона цимент. 
 
Този проект носи със себе си редица икономически и екологични ползи, сред които: 
 

 Най-добрата налична технология за производство на цимент в България, с 
най-модерни процеси и системи за контрол на околната среда и 
безопасността; 

 Увеличаване на ефективността на производствения процес, значително 
намаляване на праховите и CO2 емисии, както и намаляване на  
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консумацията на питейна вода, генерирането на отпадъци, както и 
подобряване на енергийната ефективност и използване на алтернативни 
горива – RDF и биомаса; 

 Създаване на приблизително 1000 работни места по време на строителната 
фаза; 

 Увеличаване на приноса към търговския баланс на страната посредством 
увеличаване на положителния ефект върху цялата икономическа дейност в 
индустриалната зона на гр. Девня, както и върху всички заинтересовани 
страни. 

 
Общата инвестиция на Италчементи Груп в този проект надхвърля 160 милиона 
евро – една от най-мащабните индустриални инвестиции в България за последния  
четвърт век.  
 
Измерване на резултатите 
 
На 05.06.2013 г., "Девня Цимент" АД получи престижната награда Зелен Бизнес 
2013 от Министъра на околната среда и водите г-жа Искра Михайлова в категорията 
голямо предприятие. Наградата е признание за множеството самостоятелно 
финансирани проекти и инициативи, които имат широко и дългосрочно положително 
въздействие върху околната среда. На събитието, в присъствието на Министъра на 
регионалното развитие и благоустройството г-жа Десислава Терзиева, присъстваха 
и членове на парламента, министри и представители на научната общност, 
индустрията и бизнес организации. „Девня Цимент” АД е носител и на наградата 
„Инвеститор в околната среда”, връчена от Българския Форум на Бизнес Лидерите.  
 

АНТИКОРУПЦИЯ 
Принцип 10. Подкрепа на антикорупционни инициативи и политика на прозрачност. 
 
Описание на практически действия, политики и процедури 
 
През 2010 г., компанията-майка Италчементи Груп се присъедини към Глобалния 

договор на ООН и възприе 10-ия принцип относно борбата срещу корупцията. Поет е 

ангажимента непрекъснато да гарантира отговорно корпоративно поведение чрез 

насърчаването на високи стандарти на почтеност, честност и прозрачност в бизнес 

отношенията, в пълно съответствие с всички приложими закони и разпоредби, които 

са в сила в страните, в които оперира. 

 
По-специално, като се отчита обстоятелството, че корупцията и подкупа са пречки 
за развитието и поддържането на социална и икономически устойчива бизнес среда, 
Италчементи разглежда тези въпроси в своя Етичен кодекс, Хартата на ценностите 
и принципите на корпоративното управление. 
 
За да преведе в действие ангажимента за противодействие на корупцията и 
подкупването, както е посочено в Етичния кодекс и Принципите на корпоративно 
управление, бе разработена и приета Програма за противодействие на 
подкупването, която е общо валидна и в процес на внедряване във всички дъщерни 
дружества на Групата. 
 
Програмата изразява усилието на Италчементи Груп за постигане на пълно 
съответствие с принципите, заложени в международните антикорупционни закони  
(като Конвенцията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие  
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(ОИСР) за борба с подкупването на чуждестранни длъжностни лица в  
международните търговски сделки (1997), Наказателна конвенция относно 
корупцията (1999 ) на Съвета на Европа, Конвенцията на ООН срещу корупцията 
(2004), както и най-добрите практики и насоки, предвидени в международни частни 
организации (ICC-Международната търговска камара, Прозрачност без граници,  
PACI – Партньорска инициатива срещу корупцията и Глобалния Договор на ООН). 
 
В продължение на инициативата на Групата, беше разработена и приета през м. 
октомври 2013 г. местна Програма за противодействие на подкупването, която 
включва и Правила за поведение. Местната Програма за противодействие на 
подкупването е общо валидна за всички дъщерни дружества на Италчементи Груп в 
България ("Девня Цимент" АД, "Вулкан Цимент" АД и "Люляка Матириълс" ЕАД), 
всички техни служители, и бизнес партньорите (включително посредници и 
консултанти), работещи за или от името на дъщерните дружества.  
 
С оглед ефективното внедряване на Програмата и Правилата беше определен  
Национален Координатор, който на местно ниво отговаря за: 
- осигуряване внедряването, прилагането и съблюдаването на Програмата и 
Правилата;  
- координиране на дейностите по разработване,  прилагане, актуализиране, контрол 
и съблюдаване на местни процедури и правила,  разработени и издадени на база 
приети към момента или приети в последствие, политики, насоки и процедури на 
Италчементи Груп; 
- регулярното предоставяне на информация на Групата по въпроси, свързани с 
прилагането, съблюдаването или докладване на установени нарушения на 
изискванията и разпоредбите на Програмата, Правилата или приети във връзка с 
тях на Групово и местно ниво процедури, насоки и други подобни; 
 
В процес на финализиране през 2013 г. бяха следните местни процедури: 
 

- Процедура за наемане на консултанти и посредници - която регулира 
цялостно процеса по идентифициране и ангажиране на консултанти и 
посредници с безупречна репутация; гарантира прозрачни критерии и 
условия за избора на консултанти и посредници съобразно вътрешните 
правила и разпределение на функциите и задълженията; извършване на 
предварителна оценка на етичната надеждност и поемане на определени 
антикорупционни задължения и декларации от консултанта/посредника;  
 

- Процедура за предоставяне на спонсорства и дарения - която регулира 
цялостно процеса по селектиране и прозрачността на избора за подпомагане 
на инициативи, проекти и бенефициенти (физически лица, общини, 
организации с нестопанска цел, местни общности, спортни клубове и др.) 
чрез спонсорства или дарения; извършване на предварителна оценка на 
етичната надеждност на бенефициентите; рамково сътрудничество с 
общините, където дружествата оперират, в изпълнение на ангажимента за 
социална отговорност и грижа за местните общности; 

 

В процес на разработване бе и местна Процедура за подаване на сигнали за 

нередности, която да допринесе за осведомеността за извършени нарушения (или 

евентуалните такива), незаконно или неетично поведение, измами, нередности или 

злоупотреба с власт, които могат да повлияят на ангажимента на дъщерните 

дружества на Италчементи Груп в България към целостта на стандартите и/ или да 

предизвикат разследване и ангажиране на друг вид отговорност. 

 



 

  www.devnyacement.bg 

Измерване на резултатите 
 
Предвид скорошното приемане на Програмата за противодействие на подкупването, 
Правилата за поведение и местните процедури към същата, резултатите и 
позитивните ефекти от същите се очакват да се проявят през 2014 г.  
 


