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1. Резюме
През 2013 година Монди Стамболийски,
България, проведе своето първо SEAT проучване
(инструментариум за извършване на социалноикономическа оценка). Настоящият доклад, изготвен
на английски и български език, отразява въпросите,
които бяха повдигнати от заинтересованите
страни по време на SEAT срещите, и отговорите,
предоставени от ръководството на компанията.
Социално-икономическите и екологични условия
заемат важна част от приноса на Монди към
устойчивото развитие на даден регион. Периодично
се извършват официални и напълно прозрачни оценки
на въздействието на промишлената дейност върху
социално-икономическата среда на общностите и
регионите, в които има производствени единици. Този
процес, известен като SEAT, представлява поредица
от открити разговори със заинтересованите страни,
като същите се ръководят от независима трета
страна. SEAT екипът в Стамболийски се състоеше от
представители на завода, представители на Монди Груп
и представители на трета страна.
Основната цел на процеса SEAT в Монди Стамболийски
беше да се разбере как заинтересованите страни
възприемат завода, положителното и отрицателното
въздействие от неговата дейност върху околните общности
и заинтересованите страни. В процеса участваха
служители, изпълнители, синдикални организации,
представители на неправителствени организации (НПО),
общински и държавни органи, членове на общността,
представители на медиите и клиенти.
Монди Стамболийски е най-големият потребител
на технологична дървесина в България и е напълно
интегриран целулозно-хартиен завод.
Предприятието е основен работодател в района,
осигуряващо работни места на 320 човека. Непряко
предоставя трудова заетост на около 10 000 до 15 000
човека чрез изпълнители и подизпълнители.
Съществуващите системи и инициативи, свързани със
социални дейности, включват:
• PDR система (Преглед на постигнатите резултати и
развитието), която се прилага за всички ръководни
длъжности в завода;
• Програми за обучение и управление на таланти
според индивидуалните им потребности;

• Р
 азнообразие на половете в съответствие с
политиката на групата за глобална заетост на
работната сила, която насърчава разнообразието на
половете на работното място;
• Проучване на мнението на служителите, което се
провежда редовно в предприятието и в Монди Груп;
• Ефективна и прозрачна комуникация с вътрешни и
външни заинтересовани страни;
• Безопасност при работа за служителите на
предприятието и за всички изпълнители в
съответствие с концепцията на компанията за „Нула
наранявания”; и
• Ефективно ангажиране с местните училища,
университетите в страната и други заинтересовани
групи от общността.
Съществуващите системи и инициативи за управление
на околната среда включват:
• Намаляване на консумацията на енергия и въглеродни
емисии, генериране на електрическа енергия от
възобновяеми източници и увеличаване на енергията,
произведена за собствени нужди;
• Управление на отпадъците, насочено към намаляване
на количеството депонирани отпадъци, рехабилитация
на депата и намаляване на екологичното въздействие
на завода върху сметищата;
• Намаляване на въздушните емисии и особено на
лошомиришещите серни газове, които могат да бъдат
усетени като неприятна миризма от местната общност;
• Международни сертификационни стандарти,
които показват ангажираността на компанията
към процесите на непрекъснато подобряване и
отговорните устойчиви практики; и
• Отговорно и устойчиво стопанисване на горите чрез
FSCTM сертификация на държавните гори и съвместна
работа със заинтересованите страни и веригата на
доставки.
Констатации на процеса SEAT:
Положителни аспекти, коментирани от заинтересованите
групи:
• Монди се оценява като сигурен, стабилен, семейно
ориентиран и грижещ се за служителите си
работодател с възможности за растеж и насочен към
развитие на хората;
• Отлични резултати, свързани с безопасност и здраве
при работа, включващи високи стандарти и засилен
фокус върху обучение по безопасност;
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1. Резюме продължение
• С
 ериозни подобрения в условията на работа
и инфраструктурата след придобиването на
предприятието от Монди;
• Стабилно и ефективно управление на околната
среда, включващо намаляване на емисиите от
лошомиришещи газове след придобиването;
• Съществуваща ефективна и прозрачна
комуникация, даваща възможност за пряк контакт
на заинтересованите групи с ръководните кадри на
предприятието;
• Монди се счита за добър данъкоплатец в региона
и надежден партньор за клиенти, изпълнители и
доставчици на продукти и услуги; и
• Ефективно ангажиране с местната общност и
корпоративни инвестиции в социални инициативи.
Предизвикателства, идентифицирани от
заинтересованите страни:
• Недостиг на информация относно стратегията,
плановете и дейностите на Монди, недостатъчна
комуникация с местната общност и ограничено
сътрудничество с неправителствени организации;
• Лошомиришещи газове – заинтересованите страни
очакват да видят по-нататъшни подобрения и
резултати от планирани бъдещи инвестиции;
• Шум, дървесни отпадъци и увреждане на пътната
настилка, причинено от транспортирането на
дървесина за завода по обществените пътища;

• П
 редизвикателствата, пред които са изправени
външните заинтересовани страни (например
изпълнители) при спазване на високите стандарти
за безопасност на Монди. Финансовите средства,
отделяни за безопасност, се възприемат от
служителите като конкуриращи се с тези, отделяни
за техническата поддръжка;
• Въпроси, свързани с доставката на дървесина, в това
число недостатъчна комуникация по отношение на
търгове, договори и условия за плащане, конкуренция
с по-малки доставчици и предизвикателства при
интегрирането на ромската общност в България; и
• Въпроси, свързани със заетост и трудово-правни
отношения, включващи системи за възнаграждение,
планиране на приемствеността, наемане на местни
кадри, загуба на квалифициран персонал, колективен
трудов договор (КТД), обучение на служителите,
допълнително здравно осигуряване, дни на
отворените врати и възлагане на определени услуги и
дейности на външни изпълнители.
Въпросите, повдигнати от заинтересованите страни,
и информацията, предоставена от компанията,
можете да намерите в този доклад. Докладът ще бъде
разпространен до всички заинтересовани страни, а
резултатите ще бъдат използвани за създаване на
годишен план за ангажиране с местната общност, който
ще съчетава потребностите на бизнеса и приоритетите
на общността.

Служители на завода на туристически поход с Изпълнителния Директор
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2. Увод
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Осъзнаваме, че нашите заводи и продукти оказват
въздействие върху широкa група от заинтересовани
страни. Общуваме активно с нашите партньори
– акционери, клиенти, служители, доставчици,
правителствени институции, неправителствени
организации (НПО), академични институции, местни
общности, сертификационни органи, регулатори
и медии – за да разберем и отговорим на техните
въпроси. Правим това на глобално, национално и
оперативно ниво. Нашият подход включва официални
и неофициални разговори и срещи с различни
заинтересовани страни, като се ангажираме и
предоставяме регулярни и ясни доклади за това.
Социално-икономическите и екологични условия
заемат важна част от приноса на Монди към
устойчивото развитие на даден регион. Регулярно се
извършват официални и напълно прозрачни оценки
на въздействието на промишлената дейност върху
социално-икономическата среда на общностите и
регионите, в които работим. Този процес, известен като
SEAT (инструментариум за извършване на социалноикономическа оценка), представлява поредица от
открити разговори със заинтересованите страни, като
срещите се ръководят от независима трета страна.
Резултатите от оценката се публикуват в доклад и се
разпространяват до заинтересованите страни.

компанията. По-долу е представена подробна
информация за всеки раздел:
Раздел 3: „Цели и методология на оценката”
представя SEAT – инструментариума за извършване
на социално-икономическа оценка, и отразява целите
при извършване на такива оценки в общностите, в
които работим. В раздела се описва методологията
при провеждане на SEAT проучвания и се предоставя
информация за SEAT екипа и поканените ключови
заинтересовани страни.
Раздел 4: „Общ преглед на заобикалящия регион”
дава информация за общината и града, където се
намира заводът, в това число основна икономическа и
демографска статистика и карти.
Раздел 5: „За Монди Стамболийски” предоставя
подробна информация за „Монди Груп” и за „Монди
Стамболийски” и описва социалния и икономически
принос на предприятието както въздействието му върху
общността/региона, където оперира. В този раздел са
описани също съществуващите системи за управление
(трудово-правни отношения и изпълнение, комуникация
и ангажираност към общността), резултатите, свързани
с опазването на околната среда (енергия, въглеродни
емисии, отпадъци, въздушни емисии и налични
сертификати) и подхода към стопанисването на горите и
доставката на дървесина.

СТРУКТУРА НА ДОКЛАДА

Раздел 6: „Резултати от оценката” описва констатациите
на SEAT екипа по въпросите, повдигнати и коментирани
от заинтересованите страни по време на SEAT срещите.
Този раздел включва „положителни констатации”
(области, за които са дадени положителни коментари
от участниците по отношение на успешния подход
и постигнатите резултати) и „идентифицирани
предизвикателства” (области, в които дадени
заинтересовани групи са изразили тревога, както и
своите очаквания от компанията). Индивидулните
констатации са обобщени в тематични групи, като:
комуникация, безопасност, резултати, свързани с
опазване на околната среда, трудово-правни отношения.
За всяка от тях е предоставена обратна връзка от
ръководството на завода.

Настоящият доклад – изготвен на английски и
български език – отразява въпросите, повдигнати от
заинтересовани страни по време на SEAT срещите,
и отговорите, предоставени от ръководството на

В края на даклада са описани основните моменти и
приоритети на ръководството на компанията, свързани
с проучването SEAT 2013 г. За удобство на читателя е
предоставен речник с термини, както и данни за контакт.

Ангажиментът за провеждане на SEAT проучвания в
дърводобивните ни дейности и целулозно-хартиените
ни заводи е отразен в политики и стандарти за
корпоративно гражданство, които подкрепят цялостната
ни политика за устойчиво развитие1.
Провеждаме SEAT проучвания от 2005 година в
дърводобивните ни дейности и целулозно-хартиени
заводи в Русия, Южна Африка, Полша, Словакия, Чехия
и Австрия. Резултатите от оценките са обществено
достъпни и могат да бъдат намерени на нашия уебсайт2.
През 2013 година Монди Стамболийски, България,
проведе своето първо SEAT проучване.

1

http://sd-report.mondigroup.com/2013/download/Mondi-SDMS-SDpolicy-and-sector-policies.pdf

2

http://www.mondigroup.com/desktopdefault.aspx/tabid-2393
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3. Цели и методология на оценката
ЦЕЛИ
Основната цел на процеса SEAT в Монди Стамболийски
бе да се разбере, как заинтересованите страни
възприемат завода, както и положителното и
отрицателно въздействие на неговата дейност върху
околните общности и заинтересованите страни.
Целите включваха:
• осигуряване на систематичен подход към разбирането
на социално-икономическите условия в регионите,
където работим. Това включва анализ на социалните,
финансови, политически и екологични тенденции,
както и анализ на потребностите и развитието на
общностите;
• подобряване на използваните от компанията канали
за комуникация с всички заинтересовани страни и
създаване на възможности за взаимодействие с тях;
• оценка на обществените инициативи и идентифициране
на области за развитие чрез проявяване на социална
ангажираност към общността; и
• получаване на обратна връзка от заинтересованите
страни и подобряване на информираността за
компанията сред местната общност.

МЕТОДОЛОГИЯ
Процесът на SEAT се извършва чрез:
• изготвяне на профил на нашите заводи и общностите,
върху които оказваме най-голямо въздействие;
• ангажиране с всички заинтересовани групи в
региона, за да идентифицираме положителното и
отрицателното въздействие на нашите дейности;
• предоставяне на отговор от ръководния екип,
взимащ под внимание нуждите на общността и
бизнеса, минимизиращ отрицателното въздействие и
осигуряващ ползи за местните общности, свързани с
дейността на Монди; и
• изготвяне и публикуване на открит доклад, обхващащ
основните повдигнати въпроси, информацията,
предоставена от Монди във връзка с тези въпроси
и план за предприемане на мерки за минимизиране
на отрицателното въздействие; създаване на
основа, върху която да се изградят дълготрайни
взаимоотношения между общността и Монди.
Монди въведе процеса SEAT, когато беше част от
„Англо Американ”. В сътрудничество с компанията ERM
(Управление на екологичните ресурси) преразгледахме и
опростихме методологията на SEAT, за да отговорим по-

добре на потребностите на дърводобивните ни единици
и заводите ни за производство на хартия и опаковки.
Процесът включваше индивидуални срещи между
комисия от специалисти и заинтересовани групи,
идентифицирани в резултат на създадения профил на
завода и местната общност. Комисиите от специалисти
бяха съставени от основното ядро на екипа SEAT, а в
някои случаи – участваха и един или повече членове
на ръководния екип на предприятието. Ръководният
екип не участваше в срещите със служителите с цел
насърчаване на открити дискусии. Същата комисия
от специалисти участва и в срещи с изпълнители и
доставчици на дървесина. Освен това ръководният екип
на завода участва в разговорите с представителите
на неправителствени организации, научни институти
и държавни горски власти, за да се осигури пряка
и ефективна комуникация, както и поемане на
отговорност по отношение на всички повдигнати
въпроси. Независимо от състава на различните групи,
всички коментари и отзиви от заинтересованите
страни бяха запазени анонимни, освен в случаите,
когато заинтересованата група изрично е изисквала
неанонимност, според правилата на Чатъм Хаус.
ERM подпомагаше и ръководеше срещите с цел постигане
на пълна прозрачност и обективност. За всички разговори
беше осигурен преводач. Бяха използвани техники за
пасивно интервюиране, като комисията от специалисти
задаваше отворени въпроси. Не се задаваха насочващи
въпроси, но някои въпроси се перифразираха или
обясняваха, за да станат по-ясни. По време на срещите
SEAT екипът или ръководният екип на завода не даваше
отговори или обяснения. По-скоро задачата на комисията
бе да слуша и да води подробни записки за всяка
среща. По тази причина цялата събрана информация бе
квалифицирана като първична.
След това от ръководния екип на завода се изискваше
да даде официален отговор на повдигнатите въпроси.
Отговорите на ръководството и коментарите на
заинтересованите групи са отразени в този доклад.

ЕКИПЪТ НА SEAT
SEAT екипът се състоеше от представители на завода,
представители на Монди Груп и представители на трета
страна. SEAT екипът на Монди Стамболийски през 2013 г.
включваше:
• Елена Амиркханова, ERM, представител на трета страна
• П
 итър Гардинър, Мениджър на отдел „Природни
ресурси”, Монди Груп
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• А
 рнаваз Шатен, Мениджър на отдел „Социална
устойчивост”, Монди Груп
• Р
 осица Гърбева, Ръководител на отдел „Човешки
ресурси”, Монди Стамболийски
• Г
 алина Пачалова, Специалист от отдел „Човешки
ресурси”, Монди Стамболийски

КЛЮЧОВИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
Голям брой заинтересовани страни бяха поканени
да участват в процеса. Тези, които приеха поканата и
участваха в SEAT срещите, бяха:
• Служители (организирани бяха три срещи, за да могат
да участват служители от всички смени);
• Изпълнители;
• Доставчици на дървесина;
• Служители на изпълнителите;
• Синдикални организации;
• Работнически съвет и Комитет по условията на труд;
• Представители на неправителствени организации и
научни институти;
• Компания в сферата на човешките ресурси;
• Образователни институции;
• Община Стамболийски и държавни органи (две срещи);

•
•
•
•

Членове на общността и съседи (две срещи);
Адвокати;
Представители на местни и национални медии; и
Клиенти на завода (четири сесии).

Повечето от срещите се проведоха на територията
на завода, като бяха планирани отделни срещи
за отделните заинтересовани групи. По телефона
бяха проведени разговорите с клиентите, с един от
представителите на медиите и с компанията в сферата
на човешките ресурси. Срещите се състояха между 8 и
10 октомври 2013 г.

БЛАГОДАРНОСТИ
Екипът на SEAT изказва благодарности на всички
заинтересовани страни, които участваха в процеса,
както и на представителите на Монди Стамболийски,
по-специално на: Александер Криклер, Изпълнителен
Директор; Росица Гърбева, Ръководител на отдел
„Човешки ресурси”, Галина Пачалова, Специалист от
отдел „Човешки ресурси” и местния ръководен екип за
тяхната активна подкрепа по време на процеса и за
ролята им при анализиране и предлагане на мерки във
връзка с констатациите от SEAT.

Среща от SEAT 2013 г. с представители на неправителствени организации и научни институти
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4. Общ преглед на заобикалящия регион
Област Пловдив се намира в централната част на
Южна България, покриваща площ от приблизително
5973 квадратни километра (около 5% от страната).
Регионът се състои от 18 общини и 215 градове и
села. Областта носи името на своя административен
и промишлен център – град Пловдив, вторият по
големина град в страната. По данни от края на 2009
година областта има около 680 000 жители (около 9%
от населението на страната)3.
Регионалният брутен вътрешен продукт (БВП) на
областта е 7,9% от общия за страната, един от найвисоките в България. Главните промишлени центрове са
Пловдив, Асеновград, Карлово, Стамболийски, Първомай,
Сопот и Лъки, а основните промишлени отрасли включват
хранителна промишленост, тютюнопроизводство,
металургия, текстилна и шивашка промишленост,
производство на хартия и картон, машиностроене,
химически вещества и пластмасови материали.
Някои от важните приоритети за икономическото
развитие на региона включват: увеличаване на
конкурентоспособността на компаниите в областта на
промишлеността и услугите, подкрепа на развитието
на бизнес инфраструктурата; публично-частни
партньорства и инициативи за икономическо развитие,

увеличаването на качеството на работната сила и
развитие и модернизация на местната инфраструктура 4.
Пътната мрежа в областта е развита добре благодарение
на подобрената логистика и достъпност след направените
инвестиции. Нивото на транспортния достъп е добро, а
гъстотата на железопътните линии е сред най-високата в
страната. Наскоро завършената автомагистрала „Тракия”
допълнително увеличава потенциала на областта за
развитие. Стамболийски – градът, в който се намира
предприятието – е център на община Стамболийски.
Той се намира на 18 километра от гр. Пловдив и на 18
километра от гр. Пазарджик. Стамболийски се отделя като
самостоятелна община през 1998 г., включвайки следните
села – Йоаким Груево, Куртово Конаре, Ново село и
Триводици. Според преброяването от 2011 година град
Стамболийски има 11 600 жители.
Основните икономически отрасли, развити в общината,
са: целулозно – хартиената промишленост, хранителната
промишленост и селскостопанската дейност.
Транспортната инфраструктура включва пътища и
железопътни линии. Автомагистрала Тракия е на 8 км от
община Стамболийски, а железопътните линии СофияПловдив-Бургас и Пловдив-Пещера преминават през
град Стамболийски 5.

КАРТА НА БЪЛГАРИЯ, ОСНОВНИ ГРАДОВЕ И СЪСЕДНИ ДЪРЖАВИ
Румъния
Видин

Русе

Лом

Добрич
Плевен
Шумен

Сърбия

Варна

Велико Търново

София

Черно море

Сливен

Несебър
Бургас

Ямбол
Мусала
Банско
Македония

Пловдив
Асеновград

Вихрен

Златни Пясъци

Стара Загора

равнинни части
планински части

Хасково

Кърджали

Гърция
3

Икономически годишник на регион Пловдив, 2014 г., Търговско-промишлена Камара – гр. Пловдив

4

Търговско-промишлена Камара – гр. Пловдив

5

Икономически годишник на регион Пловдив, 2014 г, Търговско-промишлена Камара – гр. Пловдив

Турция

0
0

50 км
50 мили
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КАРТА НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ И ПЛОВДИВСКИТЕ ОБЩИНИ

Сопот

Карлово

Хисаря

Калояново

Брезово

Съединение
Раковски
Марица

Стамболийски

Кричим

Пловдив
Садово

Перущица
Първомай

Куклен
Родопи

Асеновград
Румъния

Силистра
Дунав

Видин
Монтана

Лъки

Русе

Враца

Шумен
Велико Търново Търговище

Сърбия

Ловеч

Сливен

Пловдив

Кюстендил

Стара Загора

Стамболийски

Пазарджик

Варна

Габрово

София-столица
София
Перник

Македония

Добрич

Разград

Плевен

Бургас
Ямбол

Хасково
Благоевград

Смолян

Кърджали

Гърция

Стамболийски, град в Пловдивска област

Турция

Черно море
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5. За Монди Стамболийски
УВОД
Монди Стамболийски (заводът) е част от бизнес
единицата Хартия за опаковки (Packaging Paper) , бизнес
сегмент Крафт хартия за торби (Sack Kraft Paper). Монди
е международна група за производство на опаковки
и хартия, с около 24 000 служители в производствени
единици в 30 държави, разположени на четири
континента. Тя обслужва пазари по целия свят. Около
2,4 милиона хектара земя се управляват от компанията.
Основните производствени единици на Монди са
разположени в централна Европа, Русия и Южна Африка.
Историята на Монди Стамболийски, най-големият
производител на целулоза и хартия в България,
започва преди повече от 60 години, когато се създава
заводът през 1952 г. на брега на река Марица в град
Стамболийски. Създаването на предприятието бележи
началото на целулозно-хартиената индустрия като
независим отрасъл в България. Две години след
въвеждане на завода в експлоатация, в ХТМУ, София,
е създадена катедра „Целулоза, хартия и полиграфия”
с главна цел създаване на квалифицирани специалисти
за новосъздадения отрасъл. По-късно през 1965 г. се
основава Институтът по целулоза и хартия като орган
за научна и изследователска дейност, за да посрещне
потребностите на развиващия се отрасъл. През
следващите десетилетия отрасълът се превръща в
добре структурирана и развита промишленост с редица
целулозно-хартиени фабрики, които през периода от
1996 го 1999 г. са приватизирани.
Заводът е най-големият потребител на технологична
дървесина в България, използващ изцяло българска
иглолистна дървесина като своя основна суровина.
Това е напълно интегриран завод за производство на
целулоза и хартия.
Като основен работодател в региона Монди
Стамболийски осигурява пряко 320 работни места.
Повече от 70% от служителите са от Стамболийски
и околните общности, като на местните кандидати
за работа се дава приоритет при еднакво ниво на
квалификация. Непряко предприятието предоставя
трудова заетост на около 10 000 до 15 000 човека чрез
изпълнители и подизпълнители. Жените, работещи в
завода, са почти 30% от работната сила. Приблизително
една трета от тях работят в производството.
Производственият процес в завода беше преустановен
между май 2009 г. и юни 2010 г., след което

Содорегенерационен котлоагрегат (СРКА) и електрофилтър
на Монди Стамболийски
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Склад за трески в дървесно-подготвителен цех (ДПЦ)

Служители от техническа поддръжка анализират данни от
производствената система

Роли крафт хартия в склада за готова продукция

Новата парна турбина

Рехабилитираното депо за отпадъци в месността Чеиргьол
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5. За Монди Стамболийски продължение
предприятието беше въведено отново в експлоатация.
Оттогава Монди Стамболийски стабилно придобива
пазарна сила и днес обслужва обширен кръг от клиенти
зад граница.
Производствените цехове на завода включват дървесноподготвителен цех, цех за производство на целулоза,
цех за производство на хартия, цех за регенерация на
химикали, ТЕЦ, отдел за химическа водоотчистка (ХВО)
и пречиствателна станция. Цехът за производство на
хартия произвежда крафт хартия и стокова целулоза.
Заводът има и 17,2 MW турбина, която генерира енергия
от биомаса. През 2012 г. предприятието беше официално
признато за производител на зелена енергия в България
заради производството на елекрическа енергия от
възобновяеми енергийни източници. По този начин
заводът успя постепенно да подмени използването на
изкопаеми горива с възобновяеми енергийни източници и
да постигне енергийна независимост.

СИСТЕМИ ЗА СОЦИАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
Развитие на човешките ресурси

Хората имат ключова роля за успеха на компанията.
За Монди развитието на служителите е от огромно
значение, тъй като една от трите нейни ценности е
„загриженост”. Основните приоритети на човешките
ресурси включват подбор на персонал, признание и
възнаграждение, оценка на изпълнението, управление
на таланти, приемственост и развитие на персонала.

Система PDR (Преглед на постигнати резултати и
развитието)
PDR процесът се прилага за всички ръководни
длъжности и подкрепя културата на Монди, ориентирана
към постигане на високи резултати. Крайната цел
на PDR процеса е непрекъснато подобрение на
индивидуалното изпълнение на всяко организационно
ниво и увеличаване на ангажираността и отдадеността
на служителите.

Обучение и управление на таланти
Академията на Монди предлага на служителите
възможност да получат професионално и
висококачествено обучение, подпомагайки тяхното
професионално и личностно развитие. Академията също
предоставя възможности за създаване на вътрешни и
външни контакти.

Предлагат се специално разработени програми за
обучение, като „Монди Академия за постигане на
съвършенство в продажбите”, насочена към подобряване
на уменията на търговския персонал и изграждане
на меки умения, както и подобряване на пазарната
конкурентоспособност. „Програмата за лидерски умения
за ръководители на оперативно ниво” предлага на
лидерите от техническата поддръжка и технологичния
персонал специално разработено обучение за
придобиване на лидерски умения. Обучението се
провежда на български език и има за цел да подпомогне
ръководителите успешно да изпълняват ролите си на
лидери в една променяща се и изискваща среда.
Всяка година се провежда преглед на талантите, чиято
цел е идентифициране, развитие и задържане на
служителите с висок потенциал за развитие. Изготвят
се планове за индивидуално развитие, които включват
възлагане на специални задачи, работа по проекти,
техническо обучение и развитие на лидерски умения.

Разнообразие на половете

В съответствие с политиката на Монди Груп „Глобална
заетост на работната сила”, която окуражава
разнообразието на половете на работното място,
служителите на завода от женски пол съставляват почти
30% от работната сила. Приблизително една трета от
тях работят в производствения процес. Освен това 30%
от постовете в ръководството се заемат от жени.

Проучване на мнението на служителите

За да осигури непрекъснато подобрение на условията
на работа и удовлетвореността на служителите, Монди
провежда на всеки две години проучване на мнението
на персонала. Целта на проучването е да се разбере как
служителите възприемат компанията и да идентифицира
области, където може да подобри работната среда и
култура. Такива проучвания бяха проведени през 2011 г.
и 2013 г., като участието в тях беше много високо (97%
през 2013 г. в сравнение с 91% през 2011 г.). Като цяло
резултатите от проучването, проведено през 2013 г., са
още по-добри, като трите области, оценени най-високо,
са: имиджът на Монди като етична и почтена компания,
високата степен на отговорност сред служителите и
динамичната работна среда. Следващото проучване ще
бъде проведено през 2015 г.
Обратната връзка от проучването се използва за
разработване на планове за действие от работни групи,
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които се фокусират върху идентифицираните области за
подобрение. Резултатите от проучването на мнението на
служителите през 2011 г. бяха като цяло положителни,
но второто проучване показа значително подобрение
във всички оценени области, покриващи корпоративните
ценности и културни характеристики на Монди.

Комуникационни практики

Заводът поддържа регулярна комуникация с
правителствени органи и общински власти, като
Министерството на земеделието и храните,
Министерството на околната среда и водите и техните
регионални подразделения. Редовно се провеждат
срещи за развитие на добри взаимоотношения. Други
канали за външна комуникация в съответствие с
корпоративната политика на компанията са: регулярно
участие в българското списание „Целулоза и хартия”,
събития, организирани от образователни институции,
съвместни инициативи с членове на общността и
организиране на специални дни на безопасността, в
които участват и външни заинтересовани групи.
През последните години заводът се стреми да въведе
редовна и открита вътрешна комуникация в своята
култура, като използва разнообразни комуникационни
средства във всекидневната работа на ръководителите.
Те включват пряка комуникация, срещи в цеховете за
насърчаване на открита обратна връзка, „обиколки”
на ръководния екип в производствените цехове,
информационни срещи и дни на отворени врати с
Изпълнителния Директор. Други използвани средства
за вътрешна комуникация са: писма от Изпълнителния
Директор до служителите при специални поводи,
актуална информация на информационните табла за
постигнати резултати и продуктивност, интранет сайт

Монди спонсорира материали в подкрепа на първия учебен ден
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на дивизия E&I и бюлетин за служителите „Unlimited”.
През 2013 г. на различни места в завода бяха поставени
телевизионни екрани с цел предоставяне на актуална
информация за компанията на регулярна база.

Безопасност при работа

Между 2007 г. (след придобиването на завода от
Монди) и 2013 г. заводът отчете 80% подобрение в
нивото на инциденти със загуба на работно време
(изчислено за 200 000 отработени часа). Положителната
тенденция в безопасността през годините е резултат
от непрекъснатите усилия за увеличаване на
знанията, свързани с безопасността на служителите
и изпълнителите, които работят на територията на
завода. Целта е да се насърчи безопасно поведение
на всички организационни нива – от висшия ръководен
състав до служителите в производствените цехове.
Това беше постигнато чрез редовно обучение за
правилата и изискванията по безопасност на Монди,
извършване на одити по безопасност, въвеждане на
проекти и инициативи, свързани с безопасността.
При големи проекти и продължителни ремонти
предприятието прилага най-добрите практики по
отношение на осигуряване на безопасност, като
назначава допълнителни отговорници по безопасността
с цел осигуряване на безопасна работа и съответствие
със стандартите по безопасност. Комуникацията и
ангажирането на служителите също допринасят за
насърчаването на безопасно поведение. През 2012 г бе
създадено мотивационно видео на тема безопасност от
бизнес сегмент Крафт хартия за торби, което успешно
демонстрира рисковете от небезопасната работа и
мотивира служителите да поставят безопасността на
първо място.
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5. За Монди Стамболийски продължение
Социални дейности за служителите

За насърчаване на изграждането на екипи и поощряване
на развлекателни дейности през свободното време от
2008 г. се организират туристически походи няколко
пъти в годината. Футболните първенства, които се
организират от футболния клуб на завода от 2007 г.,
са популярно събитие сред общността, включващо
представители на местната общност, като служители
на местната полиция и общината. Предприятието
предоставя и достъп до футболното си игрище за
местния детски спортен клуб.

Ангажиране с общността

Монди Стамболийски се ангажира редовно с местната
общност и служителите, за да изгради вдъхновяващи и
взаимно полезни взаимоотношения.

Ангажиране с местните училища
През последните три години предприятието организира
съвместни конкурси с местните училища в града,
работи заедно с тях по проекти на праграмата
„Джуниър Ачийвмънт” от 2011 г., които поощряват
предприемчивостта и бизнес уменията и създават
продуктивни взаимоотношения между бизнеса,
образователните институции и общността. От 2012 г.
Монди отбелязва първия учебен ден в училищата в
града, като участва в различни дейности и ги подпомага
с материали.
Тези инициативи имат за цел не само да запознаят
децата с процеса на целулозно-хартиеното
производство, но и да укрепят отговорната социалната
роля, която компанията има в общността.

Ангажиране с университетите в страната
Компанията работи с няколко технически университети и
участва в съвместни инициативи като дни на отворените
врати и специални информационни мероприятия за
работодатели. За да предостави възможност за директно
докосване до процеса на производство на хартия и найдобрите промишлени практики, компанията предлага
практически обучения и производствени стажове.

Взаимоотношения с държавни и бизнес
институции

Популяризирането на сертификата на Съвета за
стопанисване на гори (FSCTM) за българските гори
е основен момент в работата на предприятието в
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сътрудничество с правителството, неправителствени
организации, доставчици на дървесина и
упълномощени сертификационни органи. Във връзка
със сертифицирането Монди активно търси пряка
комуникация с Министерството на земеделието
и храните, Изпълнителната Агенция по горите и
подчинените им структури - държавните горски
предприятия. В съответствие с държавната политика
за горите и в подкрепа на устойчивото развитие на
доставчиците на дървесина, предприятието насърчава
сертифициране според стандарта на FSCTM за веригата
на доставка на дървен материал (CoC). Компанията
също предоставя възможности за създаване на
контакти между доставчиците на дървесина и
съответните сертификационни органи.
Взаимодействието на компанията с клиентите
включва съвместна работа по нови решения за
опаковки, тестване на материали и конструкции
на торби, фокусиране върху обучение, свързано с
производството и преработването на хартия, съвместна
работа по отправени рекламации, редовни посещения и
бърза реакция при възникнали проблеми.

ЕКОЛОГИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ И
УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
В съответствие със световните промишлени тенденции
за намаляване на въздушните емисии, количествата
отпадни води, въздействието на СО2, консумацията на
вода и енергия, Монди прилага стриктни екологични
принципи при управление на предприятието след
неговото придобиване през 2006 г6. Подобрения
са направени в следните области: подобряване
на енергийната ефективност при увеличаване на
производството и усъвършенстване на качеството на
продукцията с намаляване на въздействието върху
околната среда. За периода между 2006 г. (след
придобиването на завода от Монди) и 2013 г. е постигнат
напредък в тази насока:
• Консумацията на вода е намалена с повече от
30% благодарение на промяната на процеса за
корообелване, преминавайки от „мокро” към „сухо”
корообелване.
• Количеството на депонираните отпадъци е намалено
с 75% предимно в резултат на инсталирането на
електрофилтър към пещта за регенерация на вар, на
мястото на скрубера.

 а извършване на своята дейност предприятието притежава Комплексно разрешително № 123-H1/2009, издадено съгласно Директивата за комплексно
З
предотвратяване и контрол на замърсяването (Директива 96/61/ЕО) и българското законодателство (Наредба № 238/2009). Министерството на околната
среда извършва годишни проверки на място и проверява Годишния екологичен доклад, за да гарантира спазването на изискванията на Комплексното
разрешително.

ДОКЛАД ОТ ОЦЕНКАТА НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ЗАВОДА ВЪРХУ ЗАОБИКАЛЯЩАТА ГО СРЕДА |
ЗА МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ

• Нулеви количества опасни отпадъци за депониране.
• Химическата потребност от кислород (ХПК),
отразяваща органичния товар, изхвърлен от
предприятието под формата на отпадъчни води след
преработка, е намалена с повече с 60% главно поради
спирането на NSSC7 производството и хартиена
машина 1 (PM1). В допълнение, новото „сухо”
корообелване елиминира количествата вода, отделяни
от ДПЦ към пречиствателната станция.
• Електрическата самостоятелност е увеличена с 30%
благодарение на оптимизацията на консумацията
на електрическа енергия (спиране на NSSC, PM1 и
чувален цех).
• Изкопаемите горива, използвани за производство
на енергия, бяха намалени с 98% благодарение
на инсталирането на котел за изгаряне на
биогориво, като сега почти целият обем гориво за
паропроизводството се генерира от възобновяеми
източници на базата на биомаса.
• Производството на елекрическа енергия се увеличи
с почти 20% благодарение на инсталирането на
уреди за контрол и проверка. Като признание
за положителните развития през периода след
придобиването от Монди, предприятието беше
номинирано през 2011 г. за наградите на списание PPI
(Pulp and Paper International) за постижения в областта
на производството на целулоза и хартия в категорията
„Зелена енергия и биогорива”.
По-долу ще намерите подробна информация за подхода
на предприятието към управление на околната среда
във всяка една област.

Производство на енергия и въздействие на
въглеродни емисии

Заводът е в процес на увеличаване на своето
генериране на електричество от възобновяеми
източници, намаляване на въздействието на СО2 и
подобряване на своята енергийна самостоятелност.
Значителен напредък е постигнат в подмяната на
изкопаемите горива с биомаса за генериране на енергия.
Ключова стъпка в това отношение беше стратегическата
инвестиция в нова парна турбина с цел увеличаване
на енергийната самостоятелност на предприятието,
както и котел за изгаряне на биогориво и икономайзер
за СРКА, който може да оползотвори енергийното
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съдържание на дървесните отпадъци. Предприятието
е първият лицензиран производител на енергия,
произведена от биомаса в България. С мощност над
5 MW котелът за изгаряне на биогориво е с най-висок
капацитет сред инсталираните в страната. Инвестициите
във възобновяема енергия са в съответствие и със
стратегията на България по отношение на намаляването
на въглеродните емисии.
Допълнително предимство на използването на биомаса,
особено на дървесни кори, индустриални дървесни
отпадъци и влакнеста утайка, е че при някои случаи
този материал би бил изхвърлен като отпадък, ако
не се използва за гориво за производство на енергия
или технологична пара. След пускане в експлоатация
на новия котел за изгаряне на биогориво през 2010 г.
заводът увеличи рециклирането на биомасата, която
преди се е изпращала към депо за отпадъци, като по
този начин допринесе за намаляване на енергийните
си разходи и увеличаване на енергийната си сигурност,
както и за предотвратяване на метанови емисии от
сметищата. От една страна тези инвестиции увеличават
рентабилността на предприятието, а от друга намаляват
отпадъците, минимизират пространството за отпадни
депа и снижават риска от пожари на сметищата, тъй
като в котела за изгаряне на биогориво се използват
не само дървесните кори от процеса, но се изгарят и
вече депонирани кори. Инвестицията в изграждане на
подстанция Монди, пусната в експлоатация през 2012
г., позволи на предприятието да предоставя енергия,
произведена от тези източници.

Управление на отпадъците
През 2011 г. бяха стартирани три големи екологични
проекта.
В първия беше предприета техническа и биологична
рехабилитация на депото за производствени отпадъци
„Горньовица”. Депото е собственост на общината и се
експлоатира от завода. Целта на проекта беше да се
спре самозапалването на депонираните кори, емисиите
на прах и дим, а оттам – и на екологичното въздействие
на депото. Биологичната рехабилитация включваше
озеленяване и засаждане на над 1400 фиданки върху
оградната дига.

 еутрално сулфитната полуцелулоза (NSSC) е често срещан тип полухимична целулоза, която се произвежда чрез комбиниране на химично и механично
Н
надробяване на целулозата.
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5. За Монди Стамболийски продължение
Вторият проект беше рехабилитацията на депото за
производствени отпадъци „Чеиргьол”, собственост
на компанията. То обединява две предишни депа за
неопасни производствени отпадъци.
Третият проект включваше изграждане на ново депо за
неопасни производствени отпадъци на рекултивиран
участък от депо „Чеиргьол”. Новото депо беше изградено
с шест различни слоя за защита на почвата и подземни
води. Инфилтратът се събира и се подава на вход на
пречиствателната станция за отпадъчни води. Проектът
включва система от девет пиезометра за мониторинг на
подземните води.

Въздушни емисии

Въпреки че миризмата от общите емисии на редуцирани
серни съединения (TRS) (зловонни серни газове) от
процесите за производство на крафт хартия в нашите
заводи, не представлява заплаха за здравето, дори
нищожни количества могат да бъдат усетени като
неприятна миризма и да доведат до обществени
оплаквания. Чести оплаквания от Пловдив (град на 25
км от Стамболийски) на „зеления телефон“8, доведоха до
глоба, наложена от регионалната инспекция по околната
среда и водите (РИОСВ).

Въведени международни сертификационни
стандарти

През 2012 г. „Лойдс” сертифицира процесите на Монди
Стамболийски в съответствие с ISO 9001, ISO 14001
и OHSAS 18001, а през юли 2013 г. заводът беше
сертифициран по стандарт FSCTM CoC. През 2013 г.
предприятието внедри успешно и система за управление
на риска (RMS) според насоките на ISO 31000.
Системата за управление на риска включва широк
спектър от заинтересовани страни.

ГОРИ И ДОСТАВКА НА ДЪРВЕСИНА
Отговорното и устойчиво стопанисване на горите
лежи в основата на цялостния ни подход към бизнеса.
Монди не участва в незаконно изсичане на гори и има
стриктни изисквания към предоставената суровина. Ние
използваме FSCTM, PEFCTM и други сертификационни
схеми, за да осигурим липса на източници от незаконна
дървесина или дървесина с неясен произход и
противодействаме на глобалното обезлесяване.
Както беше вече посочено, заводът в Стамболийски е
най-голямото предприятие за производство на целулоза
и хартия на Балканите и използва иглолистна дървесина
от българските гори. Повече от 60% от общите разходи
на предприятието за закупени материали и услуги,
което е значителен дял от оборота на компанията,
представляват плащания към българската държава за
доставка на дървесина и енергия.
Българските гори с площ около 4 милиона хектара
покриват почти 40% от земната площ на страната.
Около 95% от всички горски площи се управляват от
държавата. Държавата планира да сертифицира всички
гори според стандарта FSCTM до 2016 г. В края на 2013 г.
14% от общата площ на Държавните горски предприятия
беше сертифицирана. Прогнозите за 2014 г. бележат
удвояване на сертифицираната площ до 2014 г.
През юли 2013 г. Монди Стамболийски беше
сертифицирано по стандарта FSCTM CoC. Предприятието
активно подкрепя FSCTM сертифицирането на
българските държавни гори и работи с държавата и други
заинтересовани групи за подпомагане на този процес.

Чрез въвеждането на тези международни стандарти,
компанията демонстрира своята ангажираност към
непрекъснато подобрение и отговорните и устойчиви
практики.

8

„ Зеленият телефон“ е 24-часова телефонна линия, създадена към Регионалната инспекция за опазване на околната среда в Пловдив, която е
предназначена за получаване на оплаквания от гражданите, свързани с екологични проблеми. При получаване на оплакване Регионалната инспекция за
опазване на околната среда е задължена да разследва случая, да подготви протокол и предостави писмен отговор на повдигнатото оплакване.
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6. Резултати от оценката
ОБЩИ НАБЛЮДЕНИЯ
Отзиви за процеса на SEAT
Самият SEAT процес беше признат и добре приет
от всички заинтересовани страни, в това число
представители на неправителствени организации
и научни институти, компанията в сферата на
човешките ресурси, образователни институции,
община Стамболийски и държавните власти,
членове на общността и съседи, както и правни
консултанти. Коментарите на заинтересованите
страни включваха: „Монди издига на едно ново, повисоко ниво, стандартите на производствените
предприятия и бизнес етиката в България.
Проучването SEAT е чудесен пример за открито,
продуктивно и реалистично взаимодействие с всички
заинтересовани страни в бизнес средата, с които
Монди взаимодейства.” Представител на общинските
власти в Стамболийски спомена: „Това е първата среща
от такъв вид тук. Надявам се и други компании скоро
да последват този пример”.

Присъствие
Повечето SEAT срещи отбелязаха добро присъствие
от заинтересовани групи, в частност служителите на
предприятието, които показаха голям интерес и към
трите организирани SEAT срещи, с които се даде

SEAT 2013 г. среща със служители

възможност на различни групи служители от работните
смени да вземат участие.

ПОЛОЖИТЕЛНИ КОНСТАТАЦИИ
Монди като работодател

Сред интервюираните заинтересовани групи, в това
число и много служители на Монди, се забелязва общо
мнение, че компанията е сигурен, стабилен, семейно
ориентиран и грижещ се за служителите си работодател с
перспективи за растеж и насочен към развитие на хората.
Някои от тях вярват, че заводът е „бъдещето на нашия
регион и нашия град”. Един служител нарече завода
„предприятие, осигуряващо сигурни работни места”.
Друг служител спомена, че „Монди е водещо предприятие
в региона и привлекателна компания за работа”. Други
коментираха, че предприятието „предоставя възможности
за хората да изградят добра кариера”.
По отношение на заетостта и трудово-правните отношения
заинтересованите страни дадоха положителни коментари.
Беше посочено, че Монди създава бизнес за местната
общност не само чрез своите изпълнители и доставчици,
но и чрез създаване на бизнес за местни хотели,
ресторанти и други фирми.
Вижте страница 10 за повече информация относно
трудово-правните практики в предприятието.
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6. Резултати от оценката продължение
Резултати, свързани с безопаност и здраве
Безопасността и здравето в предприятието бяха
най-често споменавани по време на SEAT срещите
от почти всички заинтересовани групи. Високите
стандарти, засиленият фокус върху безопасността и
обучението в тази посока бяха признати и оценени
от служителите, изпълнителите, доставчиците,
представителите на общността и образователните
и научни институции. Стандартите за безопасност и
здраве на Монди бяха възприети като „първокласни” от
местните заинтересовани страни и ръководството беше
насърчено да „продължава в същия дух, за да съхрани
успешно здравето и опази живота на хората”.
Вижте страница 11 за повече информация относно
подхода на предприятието към безопасността.

Условия на работа и инфраструктура
Бяха отбелязани сериозни подобрения по отношение
на условията на работа и инфраструктурата
след придобиването на завода от Монди. Всички
заинтересовани страни отбелязаха също и
подобренията в начина на стопанисване и чистота
и новия „модерен външен вид” на предприятието.
Дългогодишен служител коментира: „Работните
условия се подобриха значително през последните
години”. А живеещ наблизо гражданин отбеляза, „Сега
хората идват на разходка около завода, тъй като тук
е красиво”.

Резултати, свързани с опазване на околната
среда
Управлението на околната среда беше оценено като
силна страна, като много хора отбелязаха значителното
намаляване на лошомиришещите газове след
придобиването на завода. Разглеждайки доброто
управление на социалните и екологичните аспекти
от страна на Монди, един изпълнител отбеляза, че
придобиването на предприятието от Монди е имало
„положително влияние” и че екологичните въпроси „са
се подобрили значително”.
Някои коментираха положително работата, извършена
от завода по рехабилитацията на депата за отпадъци
през 2011 и 2012 г.
Вижте страница 12 за повече информация относно
управлението на околната среда от предприятието.

9

Комуникация

По отношение на външните взаимоотношения на
компанията, заинтересованите страни отбелязаха, че
Монди е приветлива, открита и достъпна компания
за външните заинтересовани страни. Беше признат
приносът на компанията за подобряване на основни
обществени услуги като пожарната служба и
местната полиция. Политиката на „отворени врати”
с Изпълнителния Директор на завода и висшия/
средния ръководен състав беше високо оценена.
Заинтересованите страни изтъкнаха, че ръководният
екип е винаги отзивчив и бърз в реакцията си.
Един клиент спомена „отличната комуникация”
като ключов фактор за успешнното и дългосрочно
сътрудничество със завода.
Вижте страница 10 за повече информация относно
комуникационните практики на предприятието.

Взаимоотношения с правителствени
институциии и и бизнес партньори

Взаимоотношенията с правителството също бяха
положително коментирани, отбелязвайки Монди като
добър данъкоплатец в региона. Монди беше възприета
и като надежден партньор за клиенти, изпълнители,
доставчици на материали и услуги. Един изпълнител
спомена: „присъствието на Монди тук е сигурност за
нас и нашия бизнес”. Няколко клиенти нарекоха Монди
„честен, надежден и гъвкав” доставчик и добър бизнес
партньор. По отношение на стандартите на Монди в
разработката и развитието на продукти, един клиент
коментира, че Монди „е готова да предложи решения,
за които ние не знаем”.
Вижте страница 11 за повече информация относно
взаимоотношенията на предприятието с правителствени
и бизнес партньори.

Проекти, свързани с общността

Корпоративните инициативи за социални инвестиции
и обществените дейности на предприятието бяха
признати и оценени от заинтересованите страни,
в това число предоставяне на ваучери за храна
на служителите и техните семейства по време
на спирането на производствения процес (когато
производството беше временно преустановено между
юни 2009 г. и май 2010 г)9; както и готовността на
предприятието да подкрепи финансовите нужди на
детските градини; предоставяне на футболния терен

 резултат на това, че предприятието остана в непрекъснат контакт и подкрепи всички бивши служители по време на спирането на производствения
В
процес, повече от 70% от служителите бяха готови да се върнат на работа за успешно рестартиране на предприятието. Като признание за поетата социална
отговорност Монди Стамболийски беше номинирана за наградата TRIGOS за 2011 г. в категорията „Работно място”. Наградата TRIGOS в Австрия отличава
компаниите с холистичен подход към корпоративната социална отговорност и екологична ангажираност.
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на компанията на местния детски футболен клуб.
Предприятието включва танцовите групи на местното
Читалище в събития, организирани от компанията,
и финансово подкрепя дейността им, признавайки
важността на институцията за съхраняване на
националните традиции. Компанията също работи по
съвместни проекти и инициативи с учебните заведения
като начални и средни училища.
Вижте страница 11 за повече информация за
дейностите и ангажираността на предприятието с
обществеността.

ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
И ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОМЕНТАРИ И
ОЧАКВАНИЯ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ
СТРАНИ
Бяха идентифицирани шест групи въпроси с най-голяма
важност за заинтересованите страни:

Комуникация

1. Недостатъчна информация относно
стратегията, плановете и дейностите на Монди
Въпрос:
Различни заинтересовани групи (в това число, но не
само служители, общност, медии, доставчици и учебни
заведения) отбелязаха, че изпитват затруднения при
желание за достъп до информация за дългосрочните
планове, финансовите резултати и устойчивите
практики, проекти, свързани със социални дейности
и друга информация за Монди Стамболийски. Някои
заинтересовани групи коментираха още, че са получили
задоволителни отговори при запитвания, отправени
към ръководството на предприятието по специфични
въпроси, но компанията не предоставя активно и често
информация на обществеността.
Отговор:
Монди Стамболийски отчита нуждата от по-засилена
комуникация с външните заинтересовани страни
и планира да предоставя редовно релевантна
информация за дейности и проекти. Това ще бъде
извършено чрез писмо от Изпълнителния Директор
на годишна база до ключови външни заинтересовани
страни и по-добро използване на уебсайта на
община Стамболийски, на който ще се предоставя
обществено достъпна информация за дейностите на
предприятието.
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Общност:
Монди Стамболийски счита общността за една от
своите ключови заинтересовани страни и поставя
огромно значение върху ангажирането и общуването
с нейните представители. Предприятието планира
да предоставя и комуникира с общността редовно и
активно релевантна информация за дейността си.
Тази информация включва социални и обществени
инициативи, както и резултати, свързани с опазване на
околната среда, като например планирани и бъдещи
инвестиции и подобрения, оплаквания, свързани с
лошомиришещи газове, водни и въздушни емисии,
управление на отпадъците и рекултивация на депата.
Заводът планира също да използва уебсайта на
общината, за да разшири обхвата и границите на своята
комуникация и има по-активен достъп до членовете на
общността. Информацията, предоставена чрез този и
други канали, ще включва:
• Информация на годишна база до Министерството
на околната среда относно изпълнението на
изискванията на Комплексното разрешително;
• Информация за инвестициите с екологична насоченост
и данни за управление на отпадъците, които ще се
предоставят на общината на годишна база;
• Информация за постигнати резултати по отношение на
опазване на околната среда, която ще се предоставя
на съответните държавни органи и общината на
годишна база; и
• Социални проекти, инициативи за развитие и
финансиране на програми, които ще бъдат включени в
Плана за ангажиране с общността на предприятието и
съобщени чрез уебсайта на общината и други канали.
Образователни институции:
Монди Стамболийски отчете мнението на
образователните институции, че не са наясно с
изискванията и потребностите на Монди, свързани с
необходимите умения и образование, но компанията
смята, че предоставя достатъчно прозрачна и детайлна
информация за желаните умения и квалификации.
Понастоящем предприятието изпитва трудности
с намирането на квалифицирана работна ръка с
техническо образование на местния пазар на труда.
Компанията се стреми да помага на местните и
национални образователни институции да се справят с
тези предизвикателства, поддържайки редовен контакт
с тях и разширявайки съвместното сътрудничество в
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6. Резултати от оценката продължение
бъдеще. Предприятието също насърчава и приветства
по-активен подход от държавата при запълване на
несъответствието между предоставеното образование и
квалификационни умения в училищата и висшите учебни
заведения и потребностите на индустрията. Монди
Стамболийски ще провежда редовни дни на отворените
врати в предприятието за училища и други учебни
заведения и ще разгледа през 2014 г. допълнителни
възможности за корпоративен брандинг, като видео за
компанията, насочено към привличане на кадри.
Служители:
Монди Стамболийски отбелязва загрижеността
на служителите по отношение на „недостатъчната
популярност“ на компанията сред външните
заинтересовани страни и недостига на публично
достъпна информация за предприятието. Компанията
се ангажира да поддържа информираността както
на вътрешните, така и на външните заинтересовани
страни за нейните дейности, планове, съществуващи
и бъдещи проекти и други развития в съответствие
с корпоративната комуникационната политика.
Заводът планира да преразгледа, актуализира и
подобри своя подход към вътрешния и външния
поток на информацията по отношение на каналите
за комуникация, темите, за които ще се предоставя
информация и целевите групи. Компанията ще
оптимизира използването на нови системи за вътрешна
комуникация, като цифрови екрани, корпоративни
брошури и бюлетини за служители, като бюлетина
„Unlimited” (тримесечно издание). С цел предоставяне
на актуална информация на заинтерсованите страни,
компанията допълнително ще публикува достатъчно
информация на уебсайта на общината.

2. Недостатъчна комуникация с местната общност
Въпрос:
Някои членове на общността и съседи изразиха
необходимост от по-редовна и ефикасна комуникация
от страна на Монди по специфични въпроси като
например скорошната забрана на риболова в района
на Пречиствателната станция на завода. Някои
бенефициенти на социалните инвестиции на Монди в
общността отбелязаха, че биха оценили, ако компанията
проследява резултата от социалните инвестиции
(парични дарения, подаръци в натура, отделено време
на служители на компанията, финансови ресурси,
насочени към училища и детски градини, спортни
възможности за членовете на местната общност),
давайки им възможност да покажат какво е направено.

Отговор:
Компанията отдава изключителна важност на
ангажирането и комуникацията с общността и ще
обмисли използването на различни нови канали в
бъдеще – като например писмо от Изпълнителния
Директор, уебсайта на общината – за да подсили
комуникацията с общността и да предоставя по-често
актуална информация за дейностите и подобренията в
завода. Компанията отбеляза, че риболовът в района на
Пречиствателна станция е привилегия, предоставяна на
общността в миналото, но предприятието е забранило
тази дейност през 2013 г. поради съображения за
безопасност в съответствие с правилата и стандартите
за безопасност на Монди Груп.

3. Ограничено сътрудничество с неправителствени
организации
Въпрос:
Представители на неправителствени организации
отбелязаха, че понастоящем няма сътрудничество
между предприятието и социалните и екологичните
неправителствени организации. Местните
неправителствени организации са изпитали
затруднения при желание за достъп до информация и
данни за стратегията и бизнес резултатите на Монди
Стамболийски, в това число показателите за устойчивост
в области като снабдяване с дървесина и сертификация,
биоразнообразие и защита на животинските видове.
Отговор:
Монди Стамболийски осъзнава нуждата от установяване
на контакти, комуникация и сътрудничество с
основни местни неправителствени организации и
от предоставяне на редовна информация за своята
стратегия и безнес резултати. Две неправителствени
организации – „Зелени Балкани” и „WWF България”
– не бяха сред участниците в SEAT, първата поради
„липса на критични въпроси/теми за обсъждане с
предприятието”, а втората поради предстоящи разговори
между Монди Груп и WWF International по това време,
включващи също създаване на взаимоотношения на
местно ниво между двете организации. Компанията
вижда процеса SEAT като възможност за създаване
на връзка с неправителствени организации на местно
ниво и за по-нататъшно развитие на отношенията чрез
редовна комуникация и сътрудничество. Предприятието
планира да разпространява редовно информация за
постигнатите резултати по отношение на опазване на
околната среда, както и да споделя годишния доклад
за устойчиво развитие на Монди Груп с ключови
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неправителствени организации като WWF, Зелени
Балкани и Българското дружество за защита на птиците.

Лошомиришещи газове

Въпрос:
Въпреки че отчита значително намаляване на емисиите
от лошомиришещи газове след придобиването на завода
от Монди, общността и други заинтересовани страни
очакват да видят по-нататъшни подобрения и резултати от
планирани бъдещи инвестиции за улавяне и намаляване
на емисиите от лошомиришещи газове от завода.
Отговор:
Въпреки че миризмата от общите емисии на редуцирани
серни съединения (TRS) от процесите за производство
на крафт хартия в нашите заводи не представлява
заплаха за здравето, дори нищожни количества могат да
бъдат усетени като неприятна миризма и да предизвикат
оплаквания от общността. Предприятието се стреми да
намали емисиите от лошомиришещи газове и затова
стартира проект през 2012 г. за постигане на тази
цел. Проектът следва да бъде завършен в рамките на
следващите години и включва следните етапи:
• Идентификация на източниците и интензитета на
емисиите – завършен;
• Предпроектно проучване – завършен;
• Първоначално улавяне и изгаряне на слаби и силни
газове – завършен;
• Проектиране и изграждане на тръбопроводен мост за
транспортиране на лошомиришещите газове към СРКА
– частично завършен;
• Съвременно улавяне и изгаряне на силни газове – в
процес;
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• Р
 еконструкция на СРКА за изгаряне на лошомиришещи
газове – базовият инженеринг е в процес; и
• Инсталация на подходяща система за управление
на процесите (DCS), свързани с газовете в цеха за
производство на целулоза и СРКА – в процес.
Предприятието предоставя информация при завършване
на всеки етап от проекта на органите за опазване на
околната среда в общината.

Използване и състояние на пътищата в града
Въпрос:
По време на SEAT интервютата някои заинтересовани
лица от общността коментираха шума, дървесните
отпадъци и увреждането на пътищата, причинени
от транспортирането на дървесина до завода по
обществения път.
Отговор:
Монди Стамболийски използва обществената пътна
инфраструктура за транспортиране на дървесина и
разбира загрижеността на заинтересованите лица.
Предприятието се стреми да подкрепя общината при
разрешаване на въпросите и има годишен бюджет
за тези цели. Заводът е въвел и вътрешна заповед,
изискваща от служителите да почистват камионите и
дървесните отпадъци преди напускане на територията
на предприятието. Контролът върху спазване на тази
наредба ще бъде възложен на външна компания за
охранителни услуги. При необходимост предприятието
ще финансира почистването на дървесните отпадъци по
общинските пътища.

Монди Стамболийски – отляво надясно: ДПЦ, СРКА, котел за изгаряне на биогориво и част от цех за производство на целулоза
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6. Резултати от оценката продължение
Безопасност

1. Изпълнителите не спазват изискванията на Монди
Въпрос:
Някои служители изразиха загриженост, че някои от
изпълнителите, работещи на територията на завода,
не спазват изискванията и стандартите за безопасност
на Монди. Служителите не са в състояние всеки
път да спрат небезопасната работа, извършвана от
изпълнителите.

Отговор:
Договорите на Монди Стамболийски с изпълнителите
включват специални клаузи за безопасност, които
изискват съответствие със стандартите за безопасност
на Монди. За всички изпълнители се предоставя на
място обучение по безопасност, а за по-мащабни
проекти и ремонтни дейности Монди назначава
допълнителни отговорници по безопасност, за да осигури
безопасното извършване на всички дейности. Монди
полага много усилия, за да гарантира, че външните
компании отговарят на стандартите за безопасност на
Монди и не толерира нарушаване на правилата. Това ще
продължи да бъде основен приоритет в средносрочен
план, като за тази цел са предприети следните мерки:
• Подобряване на спазването на правилата по
безопасност чрез въвеждане на талони за безопасност
за изпълнители;
• Провеждане на редовни одити по безопасност за
изпълнителите;
• Специализирано обучение за изискванията по
безопасност на Монди в определени високорискови
сфери, като например работа на скелета;
• Разширяване на проекта Шампиони по безопасност
и включване на изпълнители, чрез създаване на
групи по безопасност във всеки отдел, за да се
подобри общата информираност и контрола върху
безопасното поведение;
• Определяне на допълнителни мерки за контролиране
на петте най-високи риска; и
• Планиране на бъдещо обучение по безопасност за
изпълнители.
В основата на подхода на Монди към безопасността
е подобряване на осъзнаването на степента на
необходимост от безопасно поведение и поемането
на колективна отговорност към безопасната работа от
страна на служителите. Монди Стамболийски насърчава
всички служители да спират небезопасното поведение
по време на работа. За да утвърди този начин на
мислене сред служителите, предприятието е въвело
нови вътрешни правила, които упълномощават всички

служители или сами да спрат небезопасното поведение,
или да информират за това прекия си ръководител или
служителите от отдел Безопасност и здраве при работа.

2. Н
 едостатъчна оптимизация на времето за
обучение и инструктаж по безопасност на
изпълнителите

Въпрос:
Някои изпълнители отбелязаха, че времето, което
отделят за обучение и инструктаж по безопасност,
не е оптимизирано. Изпълнителите споменаха, че
времето между обучението по безопасност на Монди
и действителното започване на работата понякога
причинява забавяне с финансови последици.
Отговор:
За компанията безопасността при работа за нейните
служители и изпълнители е от особено значение.
Обучението на изпълнителите преди започване
на работа на територията на завода е стандартна
процедура, като се осигурява оптимално разпределение
на времето за тази цел.

3. Д
 оставчиците на дървесина възприемат
стандартите за безопасност като твърде високи

Въпрос:
Някои доставчици на дървесина възприемат стандартите
за здраве и безопасност на Монди като твърде високи,
причиняващи забавяне в доставките на дървесина.
Отговор:
За Монди е основен приоритет всички служители и
изпълнители да се прибират безопасно по домовете
си в края на работния ден. Предприятието не прави
компромиси с безопасността. За нас е важно да
предприемем мерки за подобряване на нивото на
безопасност на доставчиците и изпълнителите с цел
постигане на „Нула наранявания”. Този въпрос ще
продължи да бъде приоритет в средносрочен план.
FSCTM сертифицирането на държавните гори и веригата
на доставка допълнително ще подкрепи подобрението
на стандартите по безопасност при дърводобивните
компании.

4. С
 редствата, отделяни за безопасност, се
приоритизират пред тези, предвидени за
техническа поддръжка.

Въпрос:
Някои служители в производствените цехове смятат, че
ресурсите, отделени за безопасност в завода, отнемат
средства, предвидени за важни дейности по техническа
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поддръжка. Според тях и двете сфери са еднакво
важни и не бива едната да бъде приоретизирана за
сметка на другата.
Отговор:
Безопасността е основен приоритет, като мерките и
подобренията в сферата на безопасността винаги са били
част от годишния бюджет на поддръжката. Бюджетът
осигурява въвеждането на изисквания и стандарти
по безопасност и покрива необходимата техническа
поддръжка на машините и оборудването. Компанията не
приоритизира едната сфера пред другата, като осигурява
подходящо разпредление на бюджета.

Доставка на дървесина

1. Големите доставчици възприемат краткосрочните
договори за неефикасни
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връзка на всички изпълнители в съответствие с
корпоративните насоки в тази област.

3. В
 ъпроси, свързани със срокове на плащане и
установени практики

Въпрос:
Някои доставчици посочиха, че получаването на
авансово плащане от Монди по време на търгове,
вместо получаване на заплащане само след доставка,
ще помогне на изпълнителите да подобрят стабилността
на доставките. Някои доставчици считат увеличаването
на срока на плащане до 60 дни за проблематично
за стабилността на доставките и рентабилността на
доставчиците. Други доставчици изразиха загриженост
за забавянията в плащанията извън рамките на
договорените срокове.

Отговор:
Монди разбира основанията на доставчиците на
дървесина да смекчат рисковете и обезпечат стабилна
доставка чрез дългосрочни договори, но отбелязва,
че едногодишните договори се считат за дългосрочни
споразумения при дърводобивните компании. Поради
бързо променящия се характер на дърводобивния
бизнес в България, обикновено не се предоставят
договори за периоди, по-продължителни от една година.

Отговор:
Монди Стамболийски гарантира законен и честен
процес на плащане за всички доставчици и се стреми
да елиминира забавянията при спазване на сроковете и
изискванията за плащане. Предприятието не предвижда
промяна във вътрешната си политика по отношение на
сроковете на плащане, но разбира, че по-кратки срокове
на плащане на доставчиците биха обезпечили тяхната
дейност и осигурили регулярни доставки. Предприятието
работи с правителството за въвеждане на по-добри
срокове за плащане в договорите между държавата и
дърводобивните фирми. По отношение на политиката
на компанията за 60-дневен разплащателен срок, тя
отбелязва, че този срок е приет от доставчиците и се
стреми да осигури неговото спазване и избягва случаи
на забавяне.

2. Липса на обратна връзка относно резултатите
от проведени търгове

4. Избор на изпълнители въз основа предимно
на цена

Въпрос:
Някои доставчици на дървесина коментираха, че
краткосрочните договори (годишни или по-кратки)
са неефикасни за големите доставчици и помолиха
предприятието да реши този въпрос чрез предлагане на
дългосрочни договори.

Въпрос:
Някои доставчици на дървесина посочиха, че няма
установен механизъм за обратна връзка, който да ги
информира за резултатите от проведените търгове
(информация за другите участници в търга, повече
разяснения относно критериите за оценка, уведомяване
за края на тръжния процес и обявяване на участника,
спечелил търга).
Отговор:
Монди Стамболийски отчита значението на един
прозрачен и справедлив тръжен процес и се стреми
да осигури това при всички от своите търгове.
Предприятието ще актуализира тръжния процес през
2014 г. и ще въведе механизъм за даване на обратна

Въпрос:
Някои доставчици считат, че са били избрани предимно
въз основа на предложената от тях цена и че компанията
не е използвала други критерии за оценка по време на
търговете, което намалява тяхната конкурентоспособност
в процеса.
Отговор:
Тръжният процес за всички изпълнители се провежда и
управлява според корпоративните насоки в тази област.
Предоставянето на конкурентни цени със сигурност е
част от критериите за оценка, но то в никакъв случай
не е единственото изискване. Изборът на изпълнители
се базира на различни критерии, включващи, но не
ограничени до цялостно качество, надеждност на
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6. Резултати от оценката продължение
доставките, изисквания по отношение на здраве,
безопасност и околна среда, използваните технологии
и оборудване и други стандарти и изисквания. За да
станат тези критерии по-ясни, компанията възнамерява
да подобри информираността за тях в бъдеще, като
предостави повече информация за общите корпоративни
насоки, свързани със снабдяване.

5. Неблагоприятна конкуренция с по-малките
доставчици

Въпрос:
Някои доставчици споменаха неблагоприятна
конкуренция с по-малките доставчици. Изразена бе
загриженост, че по-малките доставчици могат да
предложат по-високи цени на всички организирани от
държавата търгове.
Отговор:
Монди Стамболийски работи с 25 до 30 дърводобивни
компании и доставчици на дървесина в България, за да
осигури необходимите доставки. Пазарът на дървесина
в България е отворен и прозрачен и предприятието
не може да диктува цените. Монди остава вярна на
принципа си да подкрепя своите партньори в цялата
верига на доставка, за да се осигури устойчива и
конкурентоспособна дейност и по този начин допринесе
за социално-икономическото развитие на региона.

6. Възприет риск, свързан с наемане на
детски труд поради предизвикателствата за
интегриране на ромската общност в България
Въпрос:
Някои изпълнители изразиха загриженост, че няма
механизми за интегриране на работници от ромски
произход, а липсата на интеграция може да доведе до
риск по отношение на използване на детски труд при
извършване на дърводобивни дейности.

Отговор:
Във връзка с регионалните проблеми като например
интегрирането на ромската общност в страната,
заводът възнамерява да засили комуникацията си с
дърводобивните фирми, като се ангажира и редовно
посещава горите и следи за трудовите практики
при дърводобиването. Монди Груп има установена
стриктна политика по отношение на човешките права и
труда, подписала е Глобалния договор на ООН, който
забранява използването на детски труд. Компанията
ще продължи да акцентира и комуникира изискванията
за спазване на българското и международното трудово
законодателство от всички свои доставчици във всички

договори и споразумения, и ще провежда редовни
посещения и наблюдения в горите, за да осигури
прилагането на отговорни трудови практики.

Заетост и трудово-правни отношения

1. С
 лужителите смятат, че е необходимо да се
преразгледат системите за възнаграждение и
допълнителни плащания, както и планирането
на приемствеността
Въпрос:
Възнагражденията на оперативните нива бяха
възприети от някои служители като недостатъчни
поради намаления персонал, завишените стандарти
и увеличеното работно натоварване. Някои изразиха
притеснения, че положеният извънреден труд по
време на ремонти не се заплаща. Някои служители
счетоха за тревожно прекратяването през 2010 г.
на бонусите, свързани с постигнати резултати, и
липсата на ясна комуникация във връзка с това
решение или предлагане на разумна алтернатива.
Други коментираха, че липсата на планиране на
приемственост поставя предизвикателства на
работното място при напускане на служители.

Отговор:
Монди Стамболийски редовно анализира нивата на
своите възнаграждения въз основа на проучване на
възнагражденията на българския пазар. Следващото
проучване на възнагражденията се очаква през 2014 г.
и компанията ще преразгледа възнагражденията си в
съотвествие с данните от проучването.
По отношение на положения извънреден труд
компанията спазва приложимото национално
законодателство. Извънредният труд се заплаща,
отразява се в съответните платежни ведомости и се
изчислява според законовите изисквания. Редовно
се провеждат одити от трети страни за контрол върху
този процес.
По отношение на бонусите, свързани с постигнати
резултати, компанията смята, че има ясна и прозрачна
система за възнаграждения и допълнителни плащания.
Тя е въвела и бонусна схема, базирана на PDR
системата, за всички служители на ръководни длъжности.
За служителите има установена система за планиране
на приемствеността, която се преразглежда и
актуализира всяка година. В това отношение компанията
се ръководи от „Модела за постигане на съвършенство
в областта на човешките ресурси” на Монди Груп, който
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акцентира върху процесите за подбор на персонала,
системи за възнаграждения и допълнителни плащания,
управление на изпълнението, управление на таланти и
приемственост и развитие на хората. Според компанията
повдигнатите въпроси за системата за възнаграждения
и допълнителни плащания и системата за планиране
на приемствеността са основно предмет на вътрешна
комуникация. Компанията възнамерява да засили още
повече комуникационния си подход по тези въпроси в
бъдеще, за да достигне всички служители, използвайки
съществуващите методи, като информационни срещи,
PDR разговори и мониторите на информационната
система в предприятието.

2. Изразено мнение за наемане на недостатъчен
брой местни кадри
Въпрос:
Някои служители отбелязаха, че според тях Монди не
наема достатъчен брой местни кадри.
Отговор:
Около 74% от служителите на предприятието са от
община Стамболийски. На местните кандидати за работа
се дава приоритет, когато притежават компетентност,
квалификации и умения, еднакви с тези на други
кандидати. Понастоящем компанията изпитва недостиг
на квалифицирани кадри с техническо образование
на местния трудов пазар и се стреми да помогне на
образователните институции на местно и национално
ниво да се справят с това предизвикателство.

3. Възприет риск от загуба на квалифицирани
хора в някои цехове/ отдели
Въпрос:
Някои служители изразиха загриженост по отношение
на риска от загуба на квалифицирани служители в някои
отдели (ТЕЦ, Логистика, Химически цех и ДПЦ).
Отговор:
Компанията има установени процеси за планиране на
приемствеността и управлението на таланти, за да
осигури привличане и задържане на квалифицирани
кадри и таланти, както и непрекъснатото развитие
на служителите си. Тези процеси се преразглеждат и
актуализират всяка година. Текучеството и стабилността
на персонала се измерват и следят редовно и
предприятието бележи стабилни подобрения в тези
показатели. За да подобри нивото на познания и умения
сред служителите, компанията следи квалификацията,
като води съотвентана статистика. Последната включва
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процента на работната сила, притежаващ висше
образование, който отбелязва подобрение през 2013 г.

4. К
 олективен трудов договор, който още не е
подписан

Въпрос:
Някои служители отбелязаха, че колективният трудов
договор не се подписва около близо година.
Отговор:
Предприятието спазва браншовия колективен трудов
договор за целулозно-хартиената промишленост.
Клаузите на този договор се отнасят за всички служители.
Синдикалните организации са предали проектен колективен
трудов договор, който в момента се обсъжда според
приложимата законодателна процедура. Проектодоговорът
трябва да бъде финализиран през 2014 г.

5. Обучението на служителите в определени
области се счита за недостатъчно или селективно
Въпрос:
Някои служители посочиха, че не се организират
обучения за управление на хора за ръководители от
техническия персонал, отбелязвайки, че техническите
ръководители имат добри технически умения, но
недостатъчни умения за ръководене на хора. Някои
служители считат, че обучение за придобиване на
определени компетенции (например за използване на
нова технология) е силно ограничено до избран брой
служители и отбелязват като цяло, че е необходимо
повече обучение на всички нива и особено във връзка с
нови машини и оборудване.

Отговор:
Обучението се възприема като важно средство,
помагащо компанията да постигне своята цел да
допринесе за развитиего на своите хора, предоставяйки
им възможност да работят по-добре и прилагат в
максимална степен своите умения и знания. Монди
Стамболийски е възприела систематичен подход към
обучението, като всяка година определя бюджет за
обучение. Разработва се годишна Програма за обучение
и развитие въз основа на информацията, предоставена
от ръководителите на различните цехове и отдели.
Този процес включва анализ на корпоративните нужди,
нуждите на отдела/ цеха, екипа и отделните служители
от придобиване на нови умения и знания или за
подобряване на съществуващите компетенции с крайна
цел подобряване на ефективността на компанията.
Годишната програма също включва и нуждите от
развитие, идентифицирани в PDR процеса.
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6. Резултати от оценката продължение
Въвеждащо обучение подпомага новите служители
успешно да се интегрират на новите си работни места.
Въвеждащите програми се разработват от съответните
ментори и обикновено са с продължителност между
четири и шест месеца в зависимост от изискванията
за длъжността.

намерение да ги прекратява. Дните на отворени
врати ще бъдат част от редовната комуникация и
плана за предприемане на мерки за ангажиране с
обществеността.

Академията на Монди предлага специално разработени
програми, които се фокусират върху потребностите на
много специфични целеви групи в рамките на Монди
и им предоставя професионално ноухау и специални
инструменти за обучение. Група от ръководители
на опративно ниво от технологичен и технически
персонал посетиха „Програмата за лидерски умения
за ръководители на оперативно ниво (FLM)”, която
се проведе на български език. Компанията ще
предложи тази програма отново през 2014 г. за друга
група ръководители. В зависимост от профила и
изискванията на съответната длъжност се прилага и
обучение за придобиване на специфични компетенции.

Въпрос:
Някои служители коментираха, че определени
ръководства, предоставящи инструкции за нови
технологии и оборудване, са налични само на чужди
езици – обикновено английски – и това представлява
трудност за много служители, които не владеят чужд
език, а се налага да работят с това оборудване.

6. Предоставяне на допълнително здравно
осигуряване за служителите
Въпрос:
Някои служители посочиха, че здравното осигуряване,
което се предлага като допълнителна придобивка от
други компании (в допълнение към задължителното по
закон) се счита от мнозина за мярка, която би могла да
се въведе и в завода предвид влошаващото се качество
на здравните услуги в страната.
Отговор:
Понастоящем компанията анализира възможностите за
допълнително здравно осигуряване за всички служители
и ще предприеме необходимите мерки.

7. Прекратяване на инициативата за провеждане
на дни на отворените врати
Въпрос:
Някои служители отбелязаха, че дните на отворените
врати – инициатива, която посвещава един ден за
срещи на служителите с Изпълнителния Директор за
провеждане на открити разговори – са били прекратени.
Служителите смятат, че е хубаво да се провеждат такива
дни на отворените врати.
Отговор:
Дните на отворени врани са важна част от вътрешната
комуникация и стратегията за ангажиране на
служителите на предприятието и то няма никакво

8. Н
 аръчниците за нови технологии и оборудване
са на чужди езици

Отговор:
Компанията отбелязва, че има изключения на единични
наръчници за несложно и стандартно оборудване,
които са на английски език. За всички проекти и големи
доставки в договора е включена клауза, изискваща
ръководствата да бъдат предоставени на български
език. Предоставя се също обучение на персонала на
български език с присъствието на преводач. Компанията
ще анализира потребността от превод на определени
ръководства за потребителите и ще предприеме
необходимите мерки.

9. З
 агриженост по отношение на прехвърлянето
на определени служители към други компании
Въпрос:
Някои служители изразиха загриженост, че някои от
техните колеги са били прехвърлени към компаниятрета страна и служителите са притеснени за
липсата на яснота по въпроса и потенциалните
последици за сигурността на тяхното работно място и
възнаграждение.
Отговор:
За да изгради ясни организационни и производствени
структури, компанията е възложила някои от своите
временни технически и логистични дейности на външен
доставчик. За да подсигури работа и доход на засегнатите
служители, предприятието е договорило благоприятни
условия за служителите в тази компания. В тези случаи
се прилага план за комуникация от ръководния екип и
отдел Човешки ресурси, както и план за проследяване
на взаимодействието между външната компания
и служителите, като се проследява спазването на
приложимото трудово законодателство.
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7. Приоритети и основни моменти за
ръководството от SEAT 2013 г
Ръководният екип на компанията ще работи по въпросите, повдигнати от проучването SEAT 2013, както следва:

Управление

Укрепване на сътрудничеството и ангажиране с държавните власти и други външни
заинтересовани страни, осигурявайки подходящ поток на информацията и проследявайки
изпъленнието на поетите от Монди ангажименти.
Александер Криклер

Александер Криклер, Изпълнителен Директор, Монди Стамболийски
Цялостност и устойчивост на веригата за доставка

По-нататъшно развитие на механизми за ефективна комуникация и обратна връзка с
ключови заинтересовани страни и осигуряване на ясна комуникация за тръжни процедури,
резултати и корпоративни политики на плащане. Акцент върху подкрепата за FSCTM
сертифициране на дърводобивните компании и доставчиците на дървесина.
Галина Въргова

Галина Въргова, Финансов Директор, Монди Стамболийски
Оперативно съвършенство

Осигуряване на инициативи за непрекъснато подобряване и фокусиране върху
подходящи бъдещи инвестиции и развитие на надеждно сътрудничество с външни
доставчици на услуги.
Никола Тенов

Никола Тенов, Мениджър Оперативно съвършенство, Монди Стамболийски
Опазване на околната среда и оперативна безопасност

Подобряване на ефективната комуникация и навременната обратна връзка за ключови
заинтересовани страни по въпросите за опазване на околната среда. Акцент върху повишаване
на познанията относно принципите за безопасност от страна на вътрешните заинтересовани
страни, подобрение на безопасното поведение и развитие на устойчива култура по безопасност.
Пламен Чингов

Пламен Чингов, Производствен мениджър, Монди Стамболийски
Развитие на изпълнителите

Допълнително развитие на система за избор и оценка на изпълнители с фокус върху
спазване на изискванията за безопасност на територията на предприятието и повишаване
на информираността по безопасност и лидерското поведение.
Венцислав Костов

Венцислав Костов, Мениджър Техническа поддръжка, Монди Стамболийски
Взаимоотношения с клиентите

Подобряване на взаимоотношенията с клиентите и фокус върху устойчиво развитие на
продуктите чрез непрекъснато сътрудничество с клиентите.

Костадин Калинков, Мениджър Продажби, Монди Стамболийски
Костадин Калинков

Вътрешна комуникация и ангажиране с общността

Подобряване на ефективността на вътрешната комуникация относно въпроси, свързани
със заетостта и трудово-правните отношения. Осигуряване на прозрачни политики за
управление на човешките ресурси и по-нататъшно развитие на подходящи системи
за възнаграждение и допълнителни плащания. Подобряване на сътрудничеството с
образователните институции и представители на общността.
Росица Гърбева

Росица Гърбева, Ръководител на отдел Човешки ресурси, Монди Стамболийски
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Речник на термините и акронимите
Българско
дружество за
защита на птиците

Учредено за защита на птиците и тяхната естествена среда, допринасящо за запазването на
биологичното разнообразие и благосъстоянието на хората.

Правило на Чатъм
Хаус (Chatham
House Rule)

Правилото на Чатъм Хаус се използва в цял свят за осигуряване на поверителност на
дискусиите по време на срещи.

Отговорност в
снабдителната
верига (CoC)

Отговорността в снабдителната верига (Chain-of-Custody) е система за проследяване, която
позволява на потребителите и търговците да демонстрират, че дървесният материал идва от
гора, която се управлява отговорно в съответствие с установени стандарти.

Химична
потребност от
кислород (COD)

Химичната потребност от кислород (Chemical oxygen demand) е мярка за кислородоконсумиращия капацитет на неорганични и органични вещества, присъстващи в отпадните
води. Това е мярка за водните емисии и се измерва в тонове.

Разпределена
система за
управление (DCS)

Разпределената система за управление (Distributed control system) е компютъризирана
система, използвана за управление на технологични процеси. Цялата система от контролери
е свързана в мрежи за комуникация и наблюдение.

Дивизия
Mondi Europe&
International (E&I)

Дивизия на Монди

ERM

Управление на екологичните ресурси

ESP

Функцията на електростатичните апарати за утаяване (ESP) е да отстраняват частици от
преминаващ газ. ESP използва силата на индуцираното статично електричество за постигане
на тази цел.

Програма FLM

Програмата за лидерски умения за ръководители на оперативно ниво (FLM) е курс за
обучение, предлаган на местни ръководители на производствени и технически цехове/
отдели на техния местен език.

FSCTM

Съветът за стопанисване на горите (Forest Stewardship CouncilTM – FSCTM) е международна
организация с нестопанска цел и множество партньори, създадена с цел насърчаване на
социално и екологично отговорно управление на световните гори чрез установяване на
стандарт, сертифициране от трета страна и етикетиране на горските продукти.

БВП

Брутен вътрешен продукт

Зелени Балкани

Това е водеща организация в областта на опазването на редки животински видове и
естествени среди в България.

IPPC

Европейска директива за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването
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ISO 14001

Международен стандарт, създаден от Международната организация за стандартизация (ISO),
за формални и сертифицирани системи за управление на околната среда.

Рамка ISO 31000

Поредица стандарти, свързани с управлението на риска, кодифицирана от Международната
организация за стандартизация. Целта на ISO 31000:2009 е да предостави принципи и общи
насоки за управление на риска.

MW

Мегават

NSSC

Неутрално сулфитната полуцелулоза (NSSC) е най-често срещаният тип полухимична
целулоза, която се произвежда чрез комбиниране на химично и механично изваряване на
целулозата.

PM

Хартиена машина

RMS

Система за управление на риска

MD

Изпълнителен Директор

НПО

Неправителствена организация

PDR

Преглед на постигнатите резултати и развитието

SEAT

Инструментариум за извършване на социално-икономическа оценка

Зелен телефон

24-часова телефонна линия, създадена към Регионалната инспекция по околната среда и
водите в Пловдив. Тя е специално предназначена за оплаквания на гражданите във връзка с
опазване на околната среда.

Заводът

Монди Стамболийски

Награда TRIGOS

Известна награда за отговорен бизнес и корпоративна социална отговорност в Австрия.

TRS

Общите редуцирани серни съединения (TRS) са редуцирани лошомиришещи серни
съединения, генерирани при изваряване на целулозата. Това е мярка за въздушни емисии
и се изчислява в тонове.

Глобален договор
на ООН

Глобалният договор на ООН (UNGC) е стратегическа инициатива за предприятия, които се
ангажират със съгласуването на своите дейности и стратегии с 10 универсално възприети
принципи в областите на човешките права, труда, околната среда и антикорупционните
практики.

Unlimited

Тримесечен бюлетин за служители на Монди

WWF България

WWF е международна неправителствена организация, работеща по въпроси, свързани с
опазването, проучването и възстановяването на околната среда, известна в миналото като
Световен фонд за дива природа. WWF работи в България от 1998 г.

www.mondigroup.com

Росица Гърбева
Ръководител на отдел „Човешки ресурси”
Монди Стамболийски ЕАД
ул. „Заводска” №1, гр. Стамболийски 4210, България
тел: +359 (0)32 909 499

