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За бизнеса с човешко лице  
/добрите практики в КЦМ 2000 груп/ 

 
Андрей Андреев - Изпълнителен секретар на СФ „Металици” и 
Председател на СО на КНСБ при „КЦМ” АД гр. Пловдив 
 
Корпоративна политика за екологична и социална отговорност 

на дружествата от КЦМ 2000 груп  
“…Висшето ръководство съзнава и поема отговорността да установява и 

прилага управленски практики, насочени към поддържане на основните човешки 
права, уважение на различните култури и ценности на своите служители, 
партньори и другите заинтересовани страни. Основен фокус на нашата политика са 
трудовите отношения, условията на труд и заетост, социалната защита и социалния 
диалог, развитието на човешкия потенциал и обучението на работното място…” 

 
Социална програма 

Съгласно договореностите  в КТД Работодателя осигурява средства за 
осъществяване на социалната дейност на дружеството, и изготвя  в диалог със 
СИНДИКАТИТЕ програма за социално – битово културно и спортно обслужване 
на работещите в предприятието. 

Програмата се приема с решение на Събранието на пълномощниците на 
работниците и служителите. 

В Програмата са включени средства за: 
- Подпомагане на спортната и културна дейност в Дружеството; 

-    Възкресение Христово (Великден); 
-    Рождество Христово (Коледа); 
-    Празника на дружеството; 
-    Договорена сума при ползване на платен отпуск; 
-    За допълнително пенсионно осигуряване; 
-    Заплащане на лекарства за определени заболявания; 
-    Подпомагане на работници и служители със здравословни проблеми.  
-    За транспорт и храна. 

 За социални дейности годишно се бюджетират около 1 милион лева. 
 
Механизъм за създаване и функциониране на „Стопански дейности КЦМ”  
ООД  - предприятие със социална насоченост за осигуряване на  работни 

места за лица с намалена работоспособност 
 
Етапи на реализация 
1. Обособяване на структурна единица в състава на КЦМ АД и вътрешно 

бюджетиране на дейността и като предприятие неюридическо лице. 
2. Учредяване, респ. регистриране на ново дружество със социална насоченост и 

с предмет на дейност: 
2.1. Битово обслужване – обслужване на гардероби, бани  и санитарни възли, 

пране  и изкърпване на работно облекло и бельо на работещите при специфични и 
неблагоприятни условия на труд. 

2.2. Почистване и хигиенизиране на офиси, помещения и санитарни възли на 
територията на фирмите от Група КЦМ. 
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2.3. Организиране и изпълнение на земеделски практики по обработването и 
поддържането на: зелен екологичен пояс (35 дка), лавандулови насаждения (над 
200 дка), експлоатация на собствена инсталация за добив на лавандулово масло. 

2.4. Озеленяване на заводски и прилежащи към тях територии, а така също и 
обслужване на контролно-пропускната система на КЦМ. 

2.5. Шиене на работно бельо и специално работно облекло и ушиване на филтри 
за технологични нужди. 

2.6. Услуги по организацията, ремонта и доставката на офис техника и 
консумативи. 

3. Покупко-продажба на предприятието от КЦМ АД на новоучреденото 
дружество при условията на чл. 15, ал. 1 от Търговския закон с едноличен 
собственик на капитала КЦМ АД, Пловдив, впоследствие пререгистрирано на ООД 
с 48 дяла собственост на КЦМ АД и 52 дяла притежание на мажоритарния 
собственик КЦМ 2000 АД. 

 4. Сключване на два вида основни договори между КЦМ АД и 
„Стопански дейности КЦМ” ООД, от които: 

    4.1. Договор за сервизно стопанско обслужване по предмета на дейност на 
„Стопанки дейности КЦМ” ООД; 

    4.2. Договор за създаване и поддържане на работни места, подходящи за 
трудоустрояване на работници и служители на КЦМ АД с намалена 
работоспособност с предмет „разкриване и поддържане на  работни места, 
подходящи за трудоустрояване на работници и служители на КЦМ АД, в 
съответствие с определения му процент от чл. 315 от КТ и съобразно чл. 27 от 
Закона за интеграция на хората с увреждания.” 
 

Механизъм на взаимодействие между 
КЦМ АД и СД КЦМ ООД при индивидуално трудоустрояване 

1. Решение на Комисията по трудоустрояване при КЦМ АД за определяне 
на работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена 
работоспособност. Възлагане на изпълнението им от СД КЦМ ООД по договора. 

2. Наличие на акт за установяване на временна или трайна 
неработоспособност за упражняваната професия в КЦМ АД, чрез: 

2.1. Издаване на болничен лист от ЛКК, създаден в Здравния център при КЦМ 
АД – ефективна форма на превенция чрез своевременно извеждане на заболелите 
лица от неподходящата работна среда; 

2.2. Експертно решение на ТЕЛК в случаите на по-трайна неработоспособност 
със съответната препоръка за извеждане от средата. 

1.  Решение на Комисията за трудоустрояване при КЦМ АД за определяне 
на подходящо работно място в СД КЦМ ООД и издаване на препоръка от СТМ към 
лицето и специализираното предприятие относно режимите на труд, почивка и 
профилактика. 

3. Уреждане на трудовите и осигурителни отношения между КЦМ АД и СД 
КЦМ ООД като: 

3.1. Неплатен отпуск на трудоустроеното лице спрямо КЦМ АД без 
прекратяване на основното му правоотношение и  

3.2. сключване на нов срочен договор на лицето с СД КЦМ ООД за 
подходящото работно място и за срока на трудоустрояване. 

4. След изтичане на срока за трудоустрояване, респ. на срочния договор с 
СД КЦМ ООД, възстановяване на лицето на предишната  месторабота по 
основното трудово правоотношение с КЦМ АД, и след преценка на здравния орган 
и на Комисията  
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Предимства на модела 

 
 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 насоки 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 на 
възлаганите ежедневни задачи и дейности  с облекчените условия по разработената 
от СТМ  „трудова препоръка”; 

 
   Условия за по-пълноценна и ефективна трудова ангажираност на хората 

с увреждания; 
 
 

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

 
Труд и семейство 
 
От 35 години през първата седмица на м. Юли се провежда Фирмен фамилен 

празник. Празникът се провежда в  района на профилакториума ни в планината 
Родопи. Всяка година там се събират бивши  и настоящи колеги със семействата 
си, с приятели и познати. В не формална обстановка всички празнуват и се 
наслаждават на богата културна и спортна програма. 

Труд и спорт 
Под егидата на СО на КНСБ създадохме  Доброволно спортно дружество. С 

помощта на Работодателя осигуряваме  за работещите карти за Фитнес зали, 
провеждаме вътрешно фирмено първенство по различни спортове. Финалистите от 
това първенство участват всяка година в Работническата спартакиада на 
металоработниците, организирана  от СФ „Металици”. Горди сме с нашите 
спортисти, които в последните 7 години са неизменно комплексни първенци.  

Тази година създадохме и група за народни танци, която два пъти седмично се 
обучава под ръководството на наша колежка. 
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По традиция фирмата ни е един от големите спонсори на богатата културна 
програма на гр. Пловдив. Подпомагаме по различни проекти околните общини. 
Спонсорират се детски градини, училища, инфраструктурни обекти и др. 

 
Програма с Професионална гимназия по цветна металургия 
 
Проект “ЕДИН ОТ НАС” – осигуряване на квалифициран персонал за 

КЦМ АД  
/професионално насочване, стимулиране и реализация на младите хора/ 

 
Проектът „Един от нас” е дългосрочен отворен проект за стимулиране на  

професионалната ориентация на учащите,  повишаване  качеството на учебния 
процес и подобряване квалификацията на младите хора.  

Стратегическа цел:  да даде ангажирана обществена поръчка към средното 
професионално образование, да премахне несъответствието „подготовка – работни 
места” и да спомогне за целенасочено създаване на качествена работна сила с 
адекватна подготовка и професионална квалификация, която бързо да се адаптира 
към специфичните за бизнеса условия и да е мотивирана за социална реализация. 

Начини и инициативи за стимулиране на участниците в Програмата 
 Осигуряване на безплатни учебници;  
  Отпускане на стипендии на най-добрите ученици; 
  Осигуряване на безплатни работни облекла, обувки и транспорт за 
провеждане на занятия по практика; 

  Организиране и финансиране на изнесени обучения, вкл. и провеждане 
на ежегодна “Лятна академия”; 

  Организиране и финансиране на екскурзии с учебна цел; 
  Предлагане на договори на най-добрите ученици за работа в КЦМ АД 
след завършване на професионалното образование; 

  Осигуряване на възможност за изучаване на английски език и  
компютърни умения; 

  Осигуряване на възможност за повишаване на образованието във ВУЗ по 
необходими и приложими в дружеството специалности /редовно и 
задочно/; 

  Организиране на среща на абитуриентите от специалност с 
ръководството на КЦМ 2000 АД; 

  Участие в извънкласни форми на работа – клуб “Млад геолог”; 
  Организиране на инициативи с обществена значимост и др. 

 
 
 

Благодаря за вниманието 
 
 
 


