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Отличие  Партньорски проекти на малки и средни предприятия 
 Партньорски проекти на големи предприятия  

Европейски КСО отличия 2013, Национален кръг България 

1.1 Име на компанията „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ КЦМ” ООД ПЛОВДИВ 

1.2 Компания майка (ако 
е приложимо) 

КЦМ 2000 АД  ПЛОВДИВ 

1.3 Име на проекта „Осигуряване на заетост на хора с увреждания” 

1.4 Лице за контакт Иванка Николова Пискова 

Позиция Управител на фирма „Стопански дейности КЦМ” ООД 

E-mail Ivanka.piskova@kcm.bg 

Телефон +359 32 609 471 
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Образование Строителство х Други дейности 

1.6 Лице за контакт с 
медии 

Мара Русинова 

Е-mail за контакт с 
медии  

mara.rousinova@kcm.bg 

Телефон за контакт с 
медии 

+359 32 609 262 

2.1 Адрес на 
компанията 

 Гр.Пловдив 4009, ул. „Асеновградско шосе” 

2.2 Годишен оборот за 
2011 година 

  Брой служители  101 човека 

2.3 Кратко описание на 
вашата компания 
(100 думи)  

„Стопански дейности КЦМ” осъществява следните дейности: 
комунално битово обслужване (пране и изкърпване на работно облекло и 
бельо, обслужване на гардероб, почистване  на канцелариии и санитарни 
възли); шиене на специално работно облекло и филтри за производството; 
осигуряване, поддръжка и обслужване на кафеавтомати на територията на 
КЦМ АД. Фирмата поддържа 173 дка зелен екологичен пояс около КЦМ АД; 
обработва 375 дка лавандулови насаждения, изградени на площи, 
замърсени с тежки метали, и добива лавандулово масло. Извършва 
почистване на вътрешно заводските пътища и предзаводската площадка. 
Поддържа зелените площи и цветните насаждения на територията на КЦМ 
АД; отглежда стайни цветя и разсади в оранжерия.    

2.4 Кратко описание на 
вашия проект (100 
думи) 
Опишете ясно и 
кратко проекта си и 
неговия ефект 

Проектът представя обособяването и дейността на предприятие 
«Стопански дейности КЦМ» - самостоятелно юридическо лице в състава на 
КЦМ 2000 АД, създадено за осигуряване на заетост на лица с намалена 
работоспособност и на хора с увреждания. 

Компанията възприема хората с увреждания като икономически 
активен човешки ресурс със здравословни ограничения, който трябва да се 
използва ефективно. Създаването на това предприятие е израз на нейната 
корпоративна социална отговорност, надхвърляща законовите изисквания  
за създаване и поддържане на работни места за лица с намалена 
работоспособност; то осигурява активна трудова заетост на хора с 
увреждания, чрез адаптиране на дейности, процеси и работни места към 
техните възможности.    

2.5 Опишете всички 
партньори. Моля, 
включете основна 

Комбинатът за цветни метали /КЦМ АД/ е разположен между 
градовете Пловдив и Асеновград и е част от холдинговата структура на КЦМ 

2. Обща информация за кандидата
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информация за тях 
(напр. НПО, 
работещо за 
изграждане на 
капацитет  в 
областта на 
екологията) 

2000 АД – КЦМ 2000 Груп.  Фирмата е безспорен лидер в производството на 
цветни и благородни метали в Югоизточна Европа и Черноморския регион.  

КЦМ АД произвежда над 25 изделия, по-важните от които са: олово, 
цинк, кадмий, сплави на базата на оловото и цинка, сярна киселина, цинков 
сулфат, сребро, злато, сребърни и златни изделия и сплави, полупродукти. 
Годишният капацитет на производството на олово е 65 000 т., а на цинка – 
80 000 т. Фирмата реализира своята продукция на вътрешния и външен 
пазар, като 95% от произведеното олово и 87% от цинка се изнасят в Европа, 
Азия и Близкия изток. 

В структурата на дружеството са обособени три основни 
производства: оловно, цинково и производство за благородни метали и 
сплави, като тяхната работа се подпомага от редица спомагателни цехове и 
звена.   

Хората, които работят в КЦМ АД са неговия най-важен и ценен 
капитал. Общата численост на персонала е повече от 1300 човека.  Добрите 
отношения между Ръководството и служителите, основани на уважението на 
техните права, имат ключово значение за жизнеспособността на  
организацията. 

 
Комплексен индустриален сервиз ЕООД гр.Пловдив е разположен 

на територията на КЦМ и е  специализиран в областта на индустриалния 
сервиз от най-високо европейско качество.  

Фирмата обединява дългогодишния опит на три водещи в областта 
на сервизната дейност дружества: „Механосервиз КЦМ” ЕООД, 
„Електросервиз КЦМ” ЕООД и „АМТ сервиз КЦМ” ЕООД.  

Като наследник на тези фирми Комплексен индустриален сервиз 
ЕООД се развива в четири основни насоки: 

 Изработване, монтаж, ремонт и поддържане на 
механосъоръжения и съоръжения с повишена опасност; 

 Изработване, монтаж, ремонт и поддържане на електрически 
инсталации,  електросъоръжения и съоръжения с повишена опасност; 

 Изработване, монтаж, ремонт и поддържане на системи за 
автоматизация и микропроцесорна техника; 

 Обследване за енергийна ефективност. 
Фирмата притежава всички необходими лицензи, сертификати и 

разрешителни за извършване на монтаж, ремонт и сервизно обслужване на 
електросъоръжения, механосъоръжения, системи за автоматизация и 
микропроцесорна техника  и съоръжения с повишена опасност, както и 
лиценз за извършване на енергиен одит на индустриални потребители. 

 
Националната федерация на работодателите на инвалиди /НФРИ/ 

е юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност. 
Основната цел на федерацията е разширяване на възможностите за трудова 
заетост на хората с увреждания и социалната им интеграция в обществото. 
Федерацията представлява и защитава интересите на своите членове пред 
държавните и обществените органи и организации в страната и чужбина, 
подпомага и насърчава усилията на Работодателите за подобряване на 
условията и разширяване на трудовата заетост на хората с увреждания . 

 
Дирекция „Бюро по труда”  Асеновград е регионален  орган на 

изпълнителната власт. Основната му задача е да провежда държавната 
политика за насърчаване и запазване на заетостта, защита на пазара на 
труда, професионално ориентиране, обучение на възрастни, както и 
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извършване на посреднически услуги по заетостта. 
 

   

2.6 Моля, отбележете, 
че дейностите 
описани в 
кандидатурата ви 
надвишават 
задължителната ви 
основна дейност  

 

Изисквания 
според закон 

Х 
Изисквания 
според друга 
регулация 

Х Договорни 
изисквания 

Х 

 
Няма изисквания на закона, частна компания като КЦМ 2000 АД, да 
създаде дъщерно предприятие, в което да се осигурява заетост на хора с 
намалена работоспособност от състава на фирмите в групата и. 
 

   
 
 
 
  
3.1  Резюме (максимум 500 думи, не се дават точки) 
 

 
Проектът осигурява възможност за намиране на подходяща работа на лица с намалена 

работоспособност от състава на фирмите от КЦМ 2000 Груп, както и на лица с увреждания от региона.  
На заетите от дружествата на Групата, които в резултат на заболяване имат временно 

намалена работоспособност и трябва да бъдат изведени от средата, проекта осигурява нова 
реализация, като запазва основните им трудови правоотношения за срока на трудоустрояването. За 
хората с увреждания от региона той е възможност за пълноценна и ефективна трудова заетост, в 
съответствие с техните възможности и ограничения.  

Основната цел на проекта е да намери оптималния баланс между възможностите на хората с 
увреждания и постигането на добри социално-икономически и финансови резултати за фирмата, чрез 
ефективното използване на техния физически и умствен потенциал. Проектът дава шанс на 
трудоустроените и хората с увреждания от региона  за пълноценна, съобразена с възможностите и 
здравословното им състояние трудова заетост.  

„Стопански дейности КЦМ” ООД е самостоятелно юридическо лице от състава на холдинга 
КЦМ 2000 Груп, създадено през 2003 год. в отговор на изискванията на Кодекса на труда за социална 
закрила на лицата с намалена работоспособност. Обособяването му е израз на корпоративната 
социална отговорност на Принципала КЦМ 2000 АД,  както към собствените му сътрудници в 
неравностойно положение, така и към обществеността от региона, в лицето на най-уязвимите – хората 
с увреждания. 

Дружеството организира дейността си на договорен принцип - ежегодно се сключват договори 
с фирмите от Групата за услугите, които ще се извършват и обема на работите, които ще се изпълняват 
от хората с намалена ралотоспособност.  

Извън договорените услуги, ръководството на дружеството има свободата да търси пазари и 
реализира допълнителни приходи, чрез извършване на други дейности и услуги, и разкриване на 
допълнителни работни места. 

Основните партньори по реализацията на проекта са КЦМ АД и Комплексен индустриален 
сервиз /КИС/ ЕООД, както и Бюрата по труда Асеновград и „Родопи” -Пловдив.  

 С КЦМ АД и КИС ЕООД Дружеството има сключени рамкови договори за създаване и 
поддържане на работни места за хора с намалена работоспособност. Съгласно тези договори, при 
трудоустрояване на заети лица от техния състав, които трябва да бъдат изведени от обичайната 
работна среда, те се насочват на подходяща работа (съобразно здравното им състояние), в „Стопански 
дейности КЦМ”, за периода на трудоустрояването. През този период трудоустроените се назначават в 
„Стопански дейности КЦМ”, без да прекратяват основното си трудово правоотношение (ползват 
неплатен отпуск). Ако лицето е възстановило своята работоспособност, след изтичане срока на 

3. Какво правите и защо? 
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трудоустрояването се връща на основната си работа. При настъпила трайна намалена 
работоспособност, лицето остава на работа в специализираното предприятие. 

Чрез този проект трудоустроените лица се преквалифицират и намират нова трудова 
реализация в специализираното предприятие. Те остават на територията на КЦМ, не прекратяват 
връзката с основния си работодател и продължават да бъдат част от колектива на групата. 

Проектът осигурява заетост на около 100 човека, повече от половината от които имат 
заболявания с различна степен на тежест и намалена работоспособност. Между 20 и 30 процента от 
тях са преминали на работа от фирми от групата; останалите са хора с увреждания от региона, 
насочени от  Бюрата по труда в Асеновград и Пловдив.    
 

 
3.2  Иновация (максимум 750 думи, 15% от общия брой точки) 
 

 
Съгласно действащото законодателство в България, всеки Работодател е длъжен да определи 

работни места, подходящи за трудоустрояване. За едно металургично производство, каквато е КЦМ 
АД, е особено трудно да осигури подходяща работа на хора с намалена работоспособност. При това, 
до 2003 година основната заболеваемост бе оловоносителство и лицата трябваше задължително да се 
изведат от средата, в която са работили до трудоустрояването. Извеждането от обичайната работна 
среда ставаше чрез преместване на лицето за определен период от време в направление „Социални и 
стопански дейности”, където не се търсеше реализация на човека, а само облекчен режим на труд. 
Тази практика действаше демотивиращо на хората и ефекта от труда им за периода на преместване бе 
незначителен. 
 Чрез създаването на самостоятелно юридическо лице - специализирано предприятие за хора с 
увреждания, съгласно чл. 316 от Кодекса на труда, се търсят както алтернативи за осигуряване на 
заетост на лица с временна или трайно намалена работоспособност, така и постигане на 
икономическа ефективност от техния труд.  

Наред с това се осигурява възможност за преквалификация на лицата с трайни увреждания 
съобразно трудовия им потенциал и ефективна реализация в специализираното предприятие. По този 
начин, от една страна се осигурява сигурност и закрила на лицата, загубили временно или трайно 
своята работоспособност; от друга страна се постига по-висока индивидуална производителност, 
съответно рентабилност, конкурентоспособност и устойчиво развитие на обособеното предприятие.  

Същност на модела:  Този  проект освобождава Работодателя от ангажимента да търси 
подходящи работни места за трудоустрояване, а специализираното предприятие има за задача да 
осигури подходяща заетост на хората с намалена работоспособност, за ефективно използване на 
техния труд и постигане на добри икономически показатели.   

Но ангажимента на Работодателя към трудоустроеното лице не приключва с превеждането му 
в специализираното предприятие за намиране на подходяща за здравословното му състояние трудова 
заетост. За времето на трудоустрояване лицето ползва неплатен отпуск, без да се прекратява трудовия 
му договор.  

Лицето се назначава по трудов договор в „Стопански дейности КЦМ” ООД за срока на 
трудоустрояването му, на длъжност, съобразно изготвената трудова препоръка и решението на 
Комисията по трудоустрояване. То се насочва на подходяща работа, съобразно здравното му 
състояние и в съответствие с решението на Комисията по трудоустрояване, в която задължително 
участва лекар от Службата по трудова медицина. Службата по трудова медицина изготвя трудова 
препоръка, с която прекия ръководител от специализираното предприятие се съобразява при 
поставянето на конкретните трудови задължения.  

След изтичане срока на трудоустрояване, ако лицето е възстановило своята работоспособност, 
се връща на основната си работа във фирмата, от която е било трудоустроено. При настъпила трайна 
намалена работоспособност, лицето остава на постоянна работа в специализираното предприятие. 
  
Предимства на модела 



7 
 
 

*Създаване на работни места за трудоустроени, на базата на наблюдаваната  заболеваемост 
(както социално значими болести, така и болести, свързани с металургичния труд);  

*Моделиране на  условията на труд на всяко заболяло лице чрез разработване на конкретни 
препоръки за изпълняваната работа и съобразно експертното мнение на ТЕЛК/ЛКК; 

*Проследяване на здравното състояние на всяко заболяло лице, с оглед влиянието на 
облекчените условия на труд и насоките за лично превантивно поведение при работа; 

*Своевременно насочване на заболелите лица към работни места без експозиция на 
причинните фактори, с цел предотвратяване развитието на професионални заболявания; 

*Възможност за непосредствен контрол на  съответствието между възлаганите ежедневни 
задачи и дейности,  и облекчените условия, съгласно разработената от СТМ  „трудова препоръка”; 

*Възможности за по-успешно икономическо и социално развитие на специализираното 
предприятие, чрез използване на законовите преференции, проекти и програми. 

 
Ефективност на модела 

- Годишните  здравни анализи сочат много добър ефект на възстановяване на трудоустроените 
лица - остатъчния процент намалена работоспособност за времето на трудоустрояване спада от ниво 
20-30%, на ниво 0%.  

- Отчита се рязък спад в професионалната заболеваемост и липса на нови професионални 
заболявания след 2004 год. 

- Създава се култура на превантивно мислене на работоспособните лица,  в посока на 
ефективно поведение при работа и спазване на всички разработени мерки по БЗР. 
 

Добрата практика между КЦМ АД и специализираното предприятие бе разпространена и към 
други фирми от групата на КЦМ 2000. Бе сключен договор за създаване и поддържане на работни 
места, подходящи за заемане от хора с намалена работоспособност и с фирма Комплексен 
индустриален сервиз ЕООД.  Фирмата осъществява своята дейност на площадката на КЦМ АД, където 
извършва ремонт и поддръжка на металургичното оборудване. 
 Създаването на специализирано предприятие за хора с увреждания е новост за региона на 
Пловдив, Асеновград и околните селища. Макар и частно дружество по закон, то по същността си се 
явява обществено предприятие, което решава и проблеми на общините по осигуряване на заетост на 
хора с увреждания.  Предприятието поддържа активни връзки с Регионалната служба по заетостта и 
осигурява заетост на безработни и хора с увреждания, регистрирани в бюрата по труда.    
 

 
 
 
 
 
4.1 Лидерство и цел (максимум 500 думи, 5% от общия брой точки)  

 

 
Със стартирането на този проект се преследваха две основни цели: икономическа и социална. 

 Икономическата цел на проекта бе да се отделят в самостоятелна фирма несвойствените за 
металургията дейности, като комунално битови услуги, озеленяване и хигиенизиране на заводската 
площадка, отглеждането на цветя в оранжерии, почистване и санитарна хигиена на канцеларии и 
санитарни възли и др. Чрез отделянето на тези дейности и сформирането на ново дружество се 
целеше стимулиране на индивидуалните инициативи и възможности за самостоятелен бизнес в 
рамките на голямата компания. 
 Социалната цел, която се преследваше бе да се работи за създаване на подходящи работни 
места за хора с временно или трайно намалена работоспособност, както и на хора с увреждания; да се 
сформира  екип от специалисти, който да работи изключително с хора с увреждания, и който да 
способства за тяхната адаптация и реализация в новата фирма. 

4. Как го правите? 
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 Изпълнението на тези две основни цели бе приоритет при подбора на екипа на фирмата. В нея 
работят не само специалисти по отделните направления на дейностите, но и хора, съпричастни с 
проблемите на уязвимите групи от населението, които са отдадени на каузата да подпомогнат 
адаптацията на лицата с намалена работоспособност в новата за тях работна среда, да намерят 
пълноценна реализация и да дадат максимума от своите възможности за своята социална интеграция 
и за просперитета на фирмата. 
 Екипите, които осъществяват този проект, работят в няколко направления: 

 - намиране на най подходящото работно място за всяко лице с увреждания, съобразно 
неговите възможности – за тази дейност отговаря Службата по трудова медицина, съвместно със  
специалиста по подбор на персонала от фирмата и оторизираното медицинско лице. След определяне 
на подходящото за лицето с увреждане работно място, СТМ изготвя и подробна трудова препоръка, 
съобразно заболяванията на лицето. 

 - обучение и адаптация на лицата с увреждания на работното място – тези дейности се 
осъществяват от преките ръководители по отделните направления; те извършват първоначалното 
обучение на всяко лице на работното му място, прикрепят към него наставник, който да продължи 
обучението му и да осъществява контрол върху работата му, докато лицето може да се допусне до 
самостоятелно изпълнение на възлаганите му задачи. 
  - третото направление в осъществяването на дейността е работата с външните партньори на 
проекта – Регионалната служба по заетостта и Бюрата по труда в Асеновград и Пловдив. Контактите с 
тях се осъществяват от специалиста по подбор на персонала. Той дава заявки за свободните работни 
места във фирмата и определя критериите и изискванията към лицата, които могат да бъдат насочени 
за заемане на тези позиции. Крайното решение за приемане на лицето на работа се взема след 
консултации със Службата по трудова медицина. 
  -  основното направление в дейността на фирмата е ефективното изпълнение на предмета на 
дейност, за реализиране на поставените от  Принципала бизнес цели и задачи - постигане на високо 
качество на услугите, висока ефективност на труда и рентабилност на производството, мотивация на 
персонала за постигане на целите и интеграция на хората с увреждания в реална работна среда. 
 Чрез разпределянето на функциите и отговорностите, всеки от екипа има конкретни задачи и 
се специализира в тяхното изпълнение. Така се постига професионализъм и качество на управление на 
процесите.   
 

 
4.2. Процеси на управление (максимум 500 думи, 5% от общия брой точки) 

 

 
Фирмата осъществява своята дейност на базата на сключени договори. От една страна това са 

Договори за сервизно обслужване по предмета на дейност на фирмата, а от друга - Договори за 
създаване и поддържане на работни места, подходящи за трудоустрояване на работници и служители 
с намалена работоспособност от фирмите на групата. 

Ежегодно с фирмите от групата на КЦМ 2000 АД се договарят обема от услуги и поръчки, които 
«Стопански дейности КЦМ» ще изпълнява през текущата година и тяхната цена. На тази база се 
изготвя годишния бизнес план на фирмата и щатното разписание на длъжностите, които са 
необходими за изпълнение на договорираните обеми от услуги и производство. Определя се Списък 
на длъжностите и работните места, които могат да бъдат заети от хора с увреждания, като същия се 
предоставя на фирмите, с които има сключени договори за създаване и поддържане на работни места 
за хора с намалена работоспособност. 

Основните индикатори за изпълнението на проекта могат да се обособят условно в  две групи: 
1. Икономически показатели: изпълнение на разработения от дружеството  бизнес план по 

показателите нетна печалба, размер на инвестициите  и размер на приходите. 
От създаването на фирмата до сега тя работи на положителен финансов резултат. За периода 

са направени инвестиции за разкриване на нови дейности, подобряване на условията на труд и 
закупуване на ново оборудване за над 500 хил. лв. Приходите са се увеличили от 736 хил. лв  за 2004 
година на 1 344 хил. лв за 2011 година. 
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Числеността на персонала е нарастнала от 85 души при стартирането на дейността на фирмата, 
на 101 в края на 2012 година. Нарастването на числеността на персонала е в резултат на разкриване на 
нови дейности и работни места. 

2. Социални - осигуряване на пълноценна и ефективна трудова заетост на лицата с намалена 
работоспособност от състава на фирмите от групата на КЦМ 2000 АД и на хора с увреждания от 
региона. 

За периода на съществуването си, към фирмата са насочени над 100 лица с намалена 
работоспособност от партньорите. От насочените към фирмата лица  70 са започнали работа в 
предприятието. Разпределението им по партньори е както следва: 

- от КЦМ АД са постъпили на работа 36 души; 17  от тях, след периода на възстановяване, са се 
върнали обратно на предишната си работа.  

- от КИС ЕООД са постъпили на работа 7 лица с увреждания. 
- от РСЗ са започнали работа 27 лица с увреждания.  
При учредяване на дружеството в него за работили 24 лица с намалена работоспособност - 13 с 

решение на ТЕЛК и 11 с решение на ЛКК. 
Към днешна дата във фирмата работят 50 души с намалена работоспособност; 33 от тях са с 

трайни увреждания. 
Развитието на фирмата през изтеклия 10 годишен период показа, че когато лице с увреждания 

се постави в работна среда, адаптирана към неговите физиологически и психически способности, то 
резултатът от неговия труд е много по - добър и човекът се чувства полезен не само за фирмата, но и 
за обществото като цяло. 

Формулата за успеха на този проект е «Адаптиране на труда към човека и на всеки човек 
към неговата работа».    

 
 

4.3. Ресурси (максимум 500 думи, 10% от общия брой точки) 
 

 
Основната бизнес цел на обособяването на  предприятието бе  да  постига резултати и да се 

самоиздръжа. 
«Стопански дейности КЦМ «ООД е специализирано предприятие за хора с увреждания, което 

се самофинансира и реализира печалба от дейността си. Всяка услуга, предоставяна от фирмата, както 
и продукцията, която произвежда, има определена цена, съпоставима с цените на този вид услуги и 
продукти на свободния пазар. Въпреки ограничените физически възможности на значителна част от 
персонала на дружеството, ние съумяваме да предлагаме такива продукти и услуги, респективно цени 
за тяхната реализация, които да ни осигуряват конкурентнособност на пазара.   

Фирмата сключва договори за осъществяване на различни видове услуги на фирмите, 
работещи на площадката на КЦМ АД: почистване на офиси и санитарни възли; пране на работно 
облекло, бельо и покривки; озеленяване на заводски площадки; почистване и измиване на пътища и 
складове; ушиване на специално работно облекло, бельо и филтри за производството; поддържане на 
зеления екологичен пояс. 

При създаването на фирмата, тя започна дейността си само с един договор за предоставяне на 
услуги - с КЦМ АД, като приходите на 100 % бяха от този клиент. 

С времето започнахме да разширяваме както обхвата на клиентите си, така и видовете услуги, 
които предлагаме. Сега предоставяме услуги по почистване на канцеларии  и санитарни възли на 3 
фирми от групата на КЦМ 2000 и на 2 фирми извън групата. Предлагаме и услугата «Снегопочистване 
на общински пътища» на община Куклен, създаване на зелени площи и градини на фирми от региона. 

На този етап около 57 % от приходите ни са за предоставяне на услуги на КЦМ АД  и около 9 % 
на други фирми. 

От 2004 година започнахме създаването на 185 дка лавандулови насаждения, по проект, 
кредитиран от ДФ «Земеделие», на стойност 105 хил. лв. През 2005 година успешно приключи 
реализацията на проекта, а към 2010 година, бе напълно възстановен и получения кредит. В рамките 
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на този проект бе закупен и нов трактор Беларус, на стойност около 46 хил. лв и Лавандуло-косачна 
машина, на стойност около 30 хил. лв. 

Сега фирмата извършва самостоятелна дейност по отглеждане на лавандулови насаждения и 
добив на лавандулово масло. Приходите от тази дейност формират около 7 % от общите приходи на 
фирмата. Фирмата е регистрирана като земеделски производител. 

От 2005 година стартира и ново производство - ушиване на работно облекло и бельо, с 
инвестиции за над 20 хил. лв. Днес фирмата осигурява специално работно облекло за всички фирми, 
работещи на площадката на КЦМ. Приходите ни от производство на шивашка продукция възлизат на 
около 19 % от общите приходи на фирмата. 

През 2005 година бяха закупени и 10 броя автомати за кафе и топли напитки; от тази дейност 
приходите възлизат на  около 3% от общия обем на приходите на фирмата.  

Тези новосъздадени работни места се заемат от лица с увреждания, с което броя им нарастна 
от 24 през 2003 година на 50 през 2013 година. 

От 2005 година фирмата е регистрирана в Агенцията за хора с увреждания като 
Специализирано предприятие за хора с увреждания. По този начин получаваме и финансиране, което 
представлява около 5 % от общите приходи на фирмата.   
 

 
4.4. Комуникации и обмяна на информация (максимум 500 думи, 5% от общия брой точки) 
 

 
Комуникацията между партньорите по проекта е непрекъсната. 
Ежемесечно се предоставя информация на партньорите от групата на КЦМ 2000 АД, за: 
- постигнатите икономически резултати;  
- състоянието на персонала (численост, брой лица с намалена работоспособност, наличие на 

свободни работни места); 
- размера на направените инвестиции 
- загубата на работно време поради временна неработоспособност (болнични); 
- проблеми от организационен и финансов характер. 

С  Националната федерация на работодателите на инвалиди комуникациите се осъществяват 
чрез участие на Управителя на «Стопански дейности КЦМ» в заседанията на Управителния съвет на 
организацията, където се поставят за решаване въпроси от организационен характер; осъществяват се 
консултации по приложението на законовите разпоредби, касаещи хората с увреждания; обменя се 
опит между фирмите, осигуряващи работни места на хора с увреждания. 

С  Регионалната служба по заетостта контактите са двустранни, за осигуряване на заетост на 
хора с увреждания от региона. 

 
Натрупаният опит на фирмата в работата й с най-уязвимата група в нашето общество – хората с 

увреждания, ни даде основание за  популяризирането и споделянето на проекта, като иновативен 
подход за приобщаване на хората с увреждания и ефективен модел за тяхната трудова заетост и 
социална реализация . 

Първата проява бе участието на фирмата на пролетния панаир в гр.Пловдив през 2007, със свой 
щанд, където бе представена  колекцията ни от работни облекла. Тази проява стана традиционна и 
всяка година фирмата участва в изложението на Пролетния панаир в Пловдив. 

Наред с това нашия проект бе представен и популяризиран на множество национални и 
международни форуми, като: 

*Национална кръгла маса „Предизвикателствата пред местната власт за социално включване 
чрез заетост на хората с увреждания” на 17.06.2010 година в гр. София, където бе изнесен Доклад на 
тема „Бизнесът в подкрепа на осигуряването на работни места. Корпоративна социална отговорност. 
Иновативна практика за създаване на специализирано предприятие за хора с увреждания.” 

*Пети форум на доставчиците на услуги за хора с увреждания „Социално включване чрез 
отворения пазар на труда”, 24 – 26 юни 2010 година в гр. Варна, където бе направена презентация на 
тема „Иновативни практики за подкрепа на трудовата заетост за хора с увреждания”. 
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*Регионална кръгла маса „Предизвикателствата пред местната власт за социално включване 
чрез заетост на хората с увреждания”, проведена на 12.07.2010 година в гр. Пловдив, където бе 
представена темата „Бизнесът в подкрепа на осигуряването на работни места – иновативна практика” 

*Национален форум „Правото на труд – път към достоен живот”, 04.10.2011 година в гр.София, 
където бяха представени добри практики за заетост на хора с увреждания. 

*Регионален форум „Корпоративна социална отговорност” на търговско-промишлената камара, 
01.10.2010 година в гр.Пловдив – на него бе представен иновативния опит на „Стопански дейности 
КЦМ” ООД в работата му с хора с увреждания. 

*Интернационална конференция на тема „Отворения пазар - отворен достъп: заетост на хората 
с увреждания в Европа”, проведена  на 08.11.2012 година в Румъния, където фирмата се представи с 
темата „Заетостта на хората с увреждания в България – политики, състояние и предизвикателства”. 

*В рамките на Проект „Иновативни мерки в сферата на професионалната рехабилитация, 
ориентиране, обучение и заетост на хората с увреждания”, бе издаден Сборник с добри практики, 
реализирани в Белгия и България; в него е представен и опита на „Стопански дейности КЦМ” ООД.   
 

 
 
 
 
 
5.1 Ползи за обществото (максимум 750 думи, 30% от общия брой точки) 
 

Чрез осъществяването на този проект Принципалът КЦМ 2000 АД, в сътрудничество с 
ръководството на «Стопански дейности КЦМ» ООД, реализира на практика един от аспектите на 
своята корпоративна социална отговорност към обществеността от региона – осигуряване на 
възможности за пълноценна, ефективна и постоянна трудова заетост на хора с увреждания, чрез 
адаптиране на дейности, процеси и работни места към техните възможности и ограниченията, 
произтичащи от здравословното им състояние. 

Висшето ръководство на Групата съзнава и поема отговорността да установява и прилага 
управленски практики, насочени към гарантиране на основните човешки права, уважение на 
различните култури и ценности, и подпомагане на хората в неравностойно социално положение. 
Основен фокус на корпоративната политика са трудовите отношения, условията на труд и заетост, 
социалната защита и развитието на човешкия потенциал. 

 Дружеството «Стопански дейности КЦМ» бе създадено в отговор на нуждите на 
металургичното производство от алтернативна трудова заетост на трудоустроените лица, които трябва 
да бъдат изведени от неблагоприятната работна среда.  Година след създаването му, започна 
усвояване и развитие на нови продукти и услуги, за разширяване на обществените ползи чрез 
откриване на нови работни места за хора с увреждания, за активното им включване в бизнес 
процесите и социалния живот на компанията.  
 Със създаването на шивашки цех бяха разкрити 5 нови работни места за хора с увреждания; те 
бяха заети от лица с увреждания от региона.  
 Поставените на територията на комбината автомати за кафе и топли напитки се обслужват  от 
хора с трайни увреждания. 
 Лица с трайни увреждания обслужват Инсталацията за добив на етерични масла.  
 С увеличаването на броя на обектите за почистване се увеличи и числеността на персонала, 
зает с тази дейност. Обектите, които се обслужват от лица с увреждания, нарастнаха от 4 на 11.  Към 
момента всички места са заети от хора с увреждания, постъпили на работа от околните населени 
места. 
 Разширяването на дейността по озеленяване и хигиенизиране (създаване и поддържане на 
зелени площи и градини на външни фирми) доведе до увеличаване на  персонала, зает с тези 
дейности. Изпълнението им се осъществява от лица с увреждания от региона. 

5. Какво сте постигнали? 
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Като единствено по рода си специализирано предприятие в региона, дружеството осъзнава 
своята роля и отговорност към обществеността и най-вече към хората в неравностойно положение, за 
които то е шанс за заетост, социализация и интеграция, шанс за достоен живот.   

 
Обогатяването на дейностите и услугите, предлагани от «Стопански дейности КЦМ»  доведе 

до разкриване на нови работни места не само за хора с увреждания, но и за безработни лица от 
региона. Поради разнообразието си от услуги и продукти, дружеството се превърна в предпочитан 
партньор за бюрата по труда в Асеновград и Пловдив. Това се дължи на факта, че предприятието 
предлага работа не само за квалифицирани работници и служители; за изпълнението на част от 
дейностите не се изисква средно образование или придобита квалификация по дадена професия. 
Въпреки тенденцията за увеличаване на безработните със средно и висше образование, броят на 
безработните лица без образование и квалификация е най-голям и продължава да нараства, а с това 
възможностите за трудова реализация на тези хора стават все по-малки.  За хората без образование, 
както и за институциите, занимаващи се с осигуряването на заетост на безработни лица от региона,  
предприятие „Стопански дейности” е спасителен пояс в търсенето на постоянна работа.   

Не на последно място по важност е обществената полза за региона от предоставените 
възможности за работа във фирмата както на жени, така и на лица от малцинствените групи и най-
вече от ромската общност.  Въпреки желанието на повечето фирми да не упражняват никакви форми 
на дискриминация, основани на пол, възраст, етническа и религиозна принадлежност, повечето 
предприятия предлагат ограничен брой работни места, подходящи за жени; още по-тежко е 
положението с наемането на хора от ромското малцинство – преобладаващата част от безработните в 
трудоспособна възраст са без никакво образование и често полуграмотни, което силно ограничава 
възможностите им за ефективна трудова реализация.  

Работните места в дружеството, за които няма изискване за образование и квалификация на 
работещите, са в следните области: 

- хигиенизиране - почистване на бани, санитарни възли и стаи за почивка в производствените 
структури; измиване на пътища, работни площадки и складови помещения; 

- озеленяване на заводски площадки, поддържане на зелените площи, отглеждане на разсад 
и  създаване на зелени площи и градини; 

-  отглеждане на лавандулови насаждения; 
- поддържане на зеления екологичен пояс около КЦМ. 
Тези работни места дадоха шанс за ефективна трудова заетост на доста безработни лица от 

Асеновград и региона. При наемането им ръководството на дружеството не се ръководи от фактори 
като пол, възраст или етническа принадлежност, а търси вътрешната мотивация на хората да се 
трудят, да постигат резултати, да участват в социалния живот на фирмата и да бъдат част от една 
голяма и просперираща компания.   

 
5.2 Ползи за бизнеса (максимум 750 думи, 30% от общия брой точки) 
 

Осигуряването на заетост на хората с увреждания е в правомощията на държавата. Не много 
назад във времето, почти във всеки град в страната съществуваха общински фирми и трудово-
производителни кооперации, които предоставяха работа на хора с увреждания; осигуряваха се 
държавни поръчки.  

В периода на Прехода държавата абдикира от своите отговорности. Специализираните 
предприятия трябваше да излязат на свободния пазар. Това доведе до свиване на работни места за 
хора с увреждания и закриване на тези стопански звена. 

 
Създаването на предприятие «Стопански дейности КЦМ» ООД бе инициирано и осъществено 

от бизнеса, в лицето на КЦМ АД, с цел осигуряване на подходяща заетост на хората с намалена 
работоспособност, за ефективно използване на техния труд и постигане на положителен 
икономически резултат.   

Предприятието бе създадено в отговор на изискванията на закона за осигуряване на 
специална закрила на лицата с намалена работоспособност поради болест или трудова злополука и 
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произтичащия от това ангажимент на Работодателя да определя ежегодно работни места, подходящи 
за трудоустрояване.  

Обособяването на «Стопански дейности КЦМ» ООД като самостоятелно юридическо лице 
имаше за цел да надхвърли  изпълнението на тези изисквания, чрез създаване на структура от 
социална значимост, способна да се самоиздържа и да реализира печалба от дейността си, чрез 
постигане на разумен баланс между загубите и ползите за дружеството и за хората с увреждания. 

Преди реализация на проекта състоянието на заетостта на трудоустроените лица в КЦМ АД бе 
следното: 

- около 50 човека с различни по характер увреждания работеха при облекчен режим на 
работа, но без визия за тяхното частично или пълно възстановяване; 

- нямаше реални възможности за осигуряване на специализирани работни места в 
предприятието, подходящи за трудоустрояване, както и работна среда, подпомагаща тяхното 
оздравяване и/или възстановяване; 

- това водеше до непроизводително използване на труда на хората с увреждания, 
деквалификация и социална деинтеграция. 

Предприятието осигури алтернативи за пълноценна трудова заетост на трудоустроените с 
временно намалена работоспособност, за периода на трудоустрояването им, както и постоянна 
работа на лицата с трайно намалена работоспособност, които не могат да се върнат на работните си 
места във фирмите, от които са трудоустроени.   

Тази форма на заетост осигурява закрила и запазване сигурността на трудовите 
правоотношения на трудоустроените лица, като в същото време осигурява  по-висока индивидуална 
производителност от полагания труд, рентабилност и конкурентоспособност на дружеството, които да 
гарантират неговото устойчиво развитие.   

Как го постигаме: 
1. Започнахме с анализ на здравния статус на  лицата с намалена работоспособност във 

фирмата, чрез: 
*Създаване на картотека на лицата със регистрирани заболявания; 
*Изготвяне на трудови препоръки за работа на лицата с намалена работоспособност; 
*Контрол по спазването на сроковете за явяване пред ЛКК и ТЕЛК; 
*Отчитане на промените в здравния статус на  лицата и преценка на възможността за 

връщането им в обичайната им работна среда. 
2. Разширихме предмета на дейност и разкрихме нови работни места: 
*Шивашки цех за производство на специално работно облекло и бельо за работещите на 

площадката на КЦМ, и филтри за производството; 
*Закупуване,  поставяне и обслужване на Автомати за кафе и топли напитки на територията на 

КЦМ;  
*Изграждане на Инсталация за добив на етерични масла, обслужвана от лица с трайни 

увреждания; 
*Увеличаване на броя на обектите за почистване и съответно – на числеността на персонала, 

зает с тази дейност; 
*Разширяване на дейността по озеленяване и хигиенизиране, чрез създаване и поддържане 

на зелени площи и градини на външни фирми, с което и  персонала, зает с тези дейности се увеличи. 
3. Инвестирахме в разширяване на дейностите и подобряване на условията на труд. За 

изтеклия 10 годишен период от съществуването на фирмата са направени инвестиции в размер на  над 
500 хил. лв. От тях: 

За разкриване на нови дейности: 
*Шивашки цех (ремонт и обзавеждане на помещенията и закупуване на оборудване) – 30 хил. 

лв. 
*Кафеавтомати – 35 хил. лв. 
*Инсталация за добиване на етерични масла – 59 хил. лв. 
*Земеделска дейност – създаване на 185 дка лавандулови насаждения и осигуряване на 

техника за механизирана обработка на земеделските площи – 192 хил. лв. 
За разширяване, модернизация и подобряване условията на труд: 
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*Битово обслужване (ремонт и обзавеждане на баня и стая за почивка и закупуване на нови 
перални) – 82 хил. лв. 

*Озеленяване и хигиенизиране (замяна на ръчния с механизиран труд, чрез закупуване на 
малогабаритна техника и инструменти)  – 52 хил. лв. 

*Ремонт на офиси и стаи за почивка, обзавеждане на помещенията за работа с климатици и 
др., за над 50 хил. лв. 

От самото си създаване «Стопански дейности КЦМ» ООД не само се самоиздържа, но и работи 
на печалба.  Това дава възможности на фирмата да инвестира - както в разширяване и модернизиране 
на дейностите си, така и в подобряване условията на труд на своите работници.    
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