
  „Алкомет“-АД-социална икономика-идея или реалност 

 

Заводът е официално открит на 28.11.1981 год..През 1999 год. е 
приватизиран ,а през юни 2000 год. получава сегашното си 
наименование.Той е водещия български производител на валцовани и 
пресовани алуминиеви продукти – основно домакинско и техническо 
фолио,листа,ленти,профили за строителството и автомобилната индустрия 
и др..Основните му цехове са : леярен – с капацитет 78 хил.т., валцов – с 
капацитет 36 хил.т. ,пресов – с капацитет 17 хил.т. Характерно за 
продажбите на „Алкомет“АД е преобладаващото значение на външните 
пазари,които представляват 91,5 % от общия обем,като износът се 
реализира към над 23 страни-основно 
Германия,Италия,Полша,Франция,Дания,Чехия,Австрия и др. 

  Сега „Алкомет“АД се нарежда сред 100- те най-добри български 
компании.След приватизацията за развитието на фирмата са инвестирани 
над 60 мил. евро.В процес на реализация до края на 2012 год. са 
инвестиции в размер на 13,5 мил. евро,с което ще бъде повишен 
капацитета на валцовия сектор с 20 хил.тона.За този си инвестиционен 
проект дружеството получи от Министерството на икономиката на 
икономиката,енергетиката и туризма сертификат за инвестиции клас А. 

  Основен инструмент за воденето на успешна социална политика в 
дружеството е ежегодното сключване на колективни трудови договори.От 
2000 год. и досега всяка година се договаряше ръст на работните 
заплати,което доведе до стабилно увеличение на доходите на работниците 
и служителите в „Алкомет“АД,като нивото е над средните за страната.За 
2012 год. средното увеличение е около 10,5 %.Това дава стабилност на 
работниците и служителите и техните семейства за семейния 
бюджет,особено в условията на продължаващата финансово-икономическа 
криза. 

 Съществена част в подпомагането на работниците и служителите в 
„Алкомет“АД е ежегодното договаряне и разпределяне на социални 
разходи.За 2012 год. те са в размер на 790 хил. лв..Те се състоят основно в 
следните направления: 



• Еднократни плащания за празници-Великден,Коледа и Нова 
година,Деня на металурга в България-5 ноември 

• Използване на средства за осигуряване на безплатна храна за всички 
работници и служители,както и за безплатен транспорт до работното 
място 

• Изплащане на средства за закупени лекарства до определен лимит 
годишно 

• Изплащане на помощи за работници,които имат първокласник 

• Отделяне на средства от работодателя за допълнително пенсионно 
осигуряване за тези работници и служители,които са си открили сметка 
в доброволен пенсионен фонд 

• Подпомагане при смърт на член от семейството 

Във фирмата ежегодно се определят 4(четири) % от общия брой работни 
места за трудоустроени работници и служители,които са на облекчен 
работен режим,в зависимост от тяхното заболяване.Съществува постоянно 
действащ здравен пункт,както и стоматологичен кабинет.Фирмата 
разполага с почивна станция на Черно море за лятна почивка,в която всеки 
работник и служител и техните семейства могат да ползват седемдневна 
почивка при преференциални условия.Всяка година се провежда 
традиционен спортен празник,организиран в работен ден,в който се 
провеждат състезания по различни видове спорт,с участие на отделните 
цехове и отдели.Друг основен празник-Деня на металурга,се празнува 
всяка година на 5-ти ноември,като се канят най-актулните български поп и 
попфолк изпълнители.В тези празници са поканени и семействата на 
работещите във фирмата,като и пенсионирани работници и служители. 

 Обучението на работниците и служителите в „Алкомет“АД  е един от 
постоянните приоритети на компанията.Целта на непрекъснатото 
повишаване на професионалната квалификация,уменията и 
компетентността е мотивиране на персонала за работа в компанията,както 
и постигане на по-добри резултати.Поддържането и повишаването на 
професионалната квалификация на работещите във фирмата се 
осъществява по утвърден годишен план,с участие в 
курсове,семинари,конференции и др. форми с цялостно финансиране от 



страна на работодателя.Най-често са обученията по различни нива на 
чуждоезиково обучение,информационни технологии,специфични 
професионални курсове.С всички новопостъпили и преназначени 
работници и служители се провежда встъпително обучение.Фирмата 
заплаща също така семестриалните такси на студенти ,сключили 
предварителни договори,както и на работещи в „Алкомет“АД,но учещи 
задочно. 

 От години „Алкомет“АД подкрепя стойностни проекти в областта на 
културата,изкуството,здравеопазването,образованието и спорта,с което се 
цели изграждането на дългосрочни отношения с обществеността в 
региона.Политиката на фирмата е да предлага ефективна подкрепа на 
нуждаещите се по ненатрапчив начин.Дарителската програма на 
Дружеството за 2011 год. бе в размер на 200 хил.лв.,а за 2012 год. бюджета 
на Програмата е 300 хил.лв.Тези средства се разпределят за стипендии на 
деца сираци,даровити ученици и студенти,за подкрепа на болни деца и 
възрастни хора,за реализация на проекти за подкрепа на деца и младежи с 
увреждания,детски градини и ясли,учебни заведения,културни 
институции,както и за развитието на детско-юношеския спорт в регион 
Шумен.Само преди броени бе реализирано поредното дарение за апаратура 
на шуменската болница на стойност 22 хил.лв.,като общото дарение от 
началото на годината за това лечебно заведение надхвърля 60 хил.лв.За 
първите девет месеца на 2012 год. са реализирани дарения за подпомагане 
лечението на 31 физически лица ,предимно деца и млади хора. 

  С утвърждаването си като компания и в бъдеще „Алкомет“АД има 
намерение да развива и въвежда добрите практики на корпоративната 
социална отговорност,допринасящи за подобряване на условията на 
труд,за по-добра градска среда и развитие на общността в региона. 


