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Кои сме ние?

“АУРУБИС България” АД е
лидер в металургичния бизнес
в страната и водещо
медодобивно предприятие в
югоизточна Европа. 

Компанията е част от групата
на “Аурубис” АД, с централа в
Хамбург, Германия и
подразделения в още пет
страни (Белгия, Италия, 
Швейцария, Великобритания и
Словакия).
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Нашият бизнес

» Основна дейност на компанията е преработването на медни

концентрати, производството на медни аноди и катоди, както

и вторични продукти като сярна киселина, фаялит и шлам.

» Аурубис България се състои от няколко производствени

единици:

» Металургично производство

» Рафинерия

» Производство на сярна киселина

» Обогатителна фабрика

ПРОИЗВОДСТВО СЯРНА
КИСЕЛИНА

СЯРНА КИСЕЛИНА

ОБОГАТИТЕЛНА ФАБРИКА
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История

» Септември 1958 – откриване на завода.

» Септември 1997 – държавната компания МДК е приватизирана и става част от белгийската

индустриална група Юнион Миниер (по-късно Юмикор).

» Април 2005 – заводите за производство на мед в България, Белгия и Италия се отделят от

Юмикор и стават Кумерио - независим производител на мед.

» Април 2008 – Кумерио се обединява с Норддойче Афинери, Хамбург (Германия) след

одобрение от Европейската комисия в началото на годината.

» Май 2009 – официално преименуване на завода на “АУРУБИС България”
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Факти и цифри

» днес 780 служители работят в Аурубис България
» над 308 000 тона медни аноди и над 221 000 тона медни катоди се произвеждат годишно
» 99,9 % е съдържанието на мед в катодите, които произвеждаме – тази висока чистота

определя отличното качество на нашите продукти
» над 1,2 млн. сярна киселина е годишното производство на сярна киселина
» над 350 млн. евро са инвестирани в модернизацията на производството и в екологично

ефективни подобрения през последните десет години
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» 2003 – Белгийска награда за грижа за околната среда

» 2004 – Сертификат по ISO 9001

» 2005 – Разрешение по IPPC 

» 2006 – Сертификат по ISO 14 001 

» 2006 – Инвеститор първи клас

» 2007 – Награда за най-добър работодател с
изключителни постижения в безопасността и
здравето на работа

» 2007 – Инвеститор на годината

» 2008 – Най-добър корпоративен инвеститор

» 2008 – Второ място за Инвеститор в околната среда

» 2009 – EN ISO/IEC 17025:2006 сертификат за
акредитация на лаборатории за изпитване и
калибриране

» 2009 – Аурубис България официално е сертифициран
на Лондонската метална борса като производител на
медни катоди “Клас А”

Гордеем се с постиженията си
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Корпоративна политика за безопасни и
здравословвни условия на труд

Aurubis AG силно акцентира върху управленската
си отговорност по отношение на здравословните
и безопасни условия на труд
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Корпоративна политика за безопасни и
здравословвни условия на труд

» Корпоративна програма за БЗР

» Корпоративни изисквания за БЗР

» Корпоративни процедури

» Процедури на ниво завод

» Инструкции за безопасна работа

» Формуляри, проверовъчни листове
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Корпоративна политика за безопасни и
здравословвни условия на труд (1)

» Унифициране на изискванията за безопасни и здравословни условия на
труд

» Взаимно информиране и споделяне на добри практики между отделните
заводи в групата

» Вътрешни одити по безопасност

» Ежегодни срещи на отделите по БЗР
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Структура на направление
Безопасност, здраве и екология

» Безопасност - условия на труд, организация по отношение на
спазването на държавните и вътрешно-фирмени изисквания за
безопасна работа

» Здраве - мониторинг на здравословното състояние на служителите

» Екология – мониторинг на компонентите на околната среда, които се
влияят от дейността на предприятието
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Звено “Технически надзор”

» Лиценз за осъществяване на технически надзор на съоръжения с
повишена опасност

» Поддържане на небходимата компетентност за осъществяване на
дейността

» Стриктно следване на нормативните изисквания и промени за
осъществяване на дейността

» Постоянен контрол по състоянието на СПО, пускане на нови СПО в
екпсплоатация и спиране на стари СПО

» Постоянен диалог с ДАМТН и РО “ИДТН”

Структура на направление
Безопасност, здраве и екология (1)
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Отговорност

» Отговорност от страна на ръководството
Най-важната цел е да се защитят служителите от увреждания, вследствие на злополука и
професионални заболявания. Поради това, са определени специфични области на
отговорност на всеки ръководител. 

» Отговорност по отношение на организацията
Въвеждане/поддържане на актуална оценка на риска с цел предприемане на необходимите
мерки за избягването му.

» Отговорност по отношение избора на персонал
Оценка на професионалния опит, умението за работа и квалификациите на служителите преди
възлагане на специфични задачи.

» Отговорност по отношение на контрола
Постоянен контрол чрез присъствие, наблюдение чрез случайни проверки, активна намеса
при случаи на поведение, което нарушава разпоредбите за безопасност.

» Отговорност по отношение на информацията/участието
Поддържане на атмосфера, в която може да се обменя свободно информация и да се взима
постоянно участие. Осигуряване на активно участие на колегите и партньорите
чрез сътрудничество
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Оценка на риска

» Оценката на рисковете, свързани с работата, са предпоставка за ефективни мерки
за опазване на здравето. Всички предвидими работни процеси, свързани с
нормалните дейности, поддръжката и ремонта се оценяват предвидливо и се
приспособяват, ако се правят промени. Рисковете за здравето и изискванията за
пригодност на работното място систематично се записват, оценяват и
документират. Незабавно се прилагат подходящи мерки за контролиране на
известните рискове с цел защита на служителите.

» Оценката на риска се базира на реални измервания на параметрите на работната
среда от акредитирана алборатория и експертната оценка длъжностните лица

» В процеса по оценка на риска взимат активно участие представители на
работниците

» Оценката на риска се разглежда и приема от КУТ
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Работни инструкции и инструктажи по БЗР

» Работните инструкции съдържат необходимите правила за поведение за безопасно
извършване на дейностите

» Всяка една инструкция/ревизия на инструкция се съгласува с отдел БЗР и Екология

» Служителите преминават на периодичен инструктаж всяко тримесечие. 
Задължителен ежедневен инструктаж на служителите, които работят с опасни
химически вещества и препарати

» Начален инструктаж преминават годишно между 2 000 и 2 500 служители на
външни организации. Задължителен инструктаж в съответното производство за
всеки служител на външна организация.

» Инструктажен филм за новопостъпващите служители и служителите на външни
организации



17

Управление на злополуките

» Всеки служител е длъжен да докладва за всяка трудова злополука на прекия си
ръководител, независимо от нейната степен

» Всяка злополука се анализира подробно и незабавно. При анализа задължително
се включва представител на служителите и КУТ

» Всяка една злополука, която е довела или е могло да доведе до загуба на
работоспособност се докладва на корпоративно ниво

» Извличане на поуки от инцидентите. Трудовите злополуки в групата не трябва да се
повтарят. За тази цел установените системни причини за трудови злополуки трябва
се комуникират, като се изисква да се предприемат необходимите мерки за
предотвратяване на трудови злополуки на работни места, където са установени
подобни рискове
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Изисквания по отношение на безопасността на
външните фирми

» Ежедневните резултати на външните фирми по отношение на безопасността се
взимат под внимание при сключването на договори. Преди започване на работа
Аурубис България провежда инструктаж на служителите във връзка с рисковете и
поведението, както и правилата за достъп в съответното подразделение и
предприятието като цяло. Спазването на тези изисквания се контролира.

» Допускането до работа на външна организация се разрешава след представяне на
утвърден списък от документи по БЗР и подписване на споразумение за съвместно
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

» Процедура за санкциониране на външните фирми при неспазване на изискванията
по БЗР.

» Възлагане на поръчки. Изискванията за здравословни и безопасни условия на труд
се спазват при възлагането на поръчки за продукти и услуги. Тези изисквания са
включени в договорите.
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Комисии и комитети

» Структурирано сътрудничество на различни заинтересовани лица в съответните
комисии по въпросите, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, 
се осъществява на ниво група, подразделение и предприятие. Те следят
тенденциите, набелязват възможностите за подобряване и проследяват
предприетите мерки, като предоставят консултации.

» Комисия по работно облекло и лични предпазни средства

» Координация на целия процес по избиране/промяна на работно облекло и ЛПС, 
тестване, одобряване

» В комисията участват представители на всички производствени звена, поддръжка, 
БЗР, СТМ, Доставки и синдикати
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Комитет по условия на труд

» 31.10.1997г – учредяване на КУТ в предприятието
» КУТ се състои 10 представители –5 от страна на работодателя и 5 от страна на
работниците

» Дейността на КУТ е регулирана от инструкция, съобразена с нормативните
изисквания и добрите практики

» Активното участие на работниците в управлението на БЗР чрез КУТ
» Сътрудничеството по въпросите на безопасността и здравето между работодателя, 
ръководния персонал и работниците или техните представители чрез постоянен
конструктивен диалог

» КУТ заседава минимум по 1 път на тримесечие
» Извънредни заседания при небходимост
» Всяко заседание е добре планирано като тематика и съдържание. 
» Заседанията се протоколират.
» Следи се за изпълнението на взетите решения.
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Процес на постоянни подобрения

» Целите на групата, бизнес звената и подразделенията, свързани със ЗБУТ, се
определят на годишна база от Борда на директорите. Подразделенията
разработват програми за изпълнение на целите и подпомагат постигането на тези
цели чрез активен контрол.

» Служителите и техните представители активно участват в процесите за
подобряване на опазването на здравето. Това става, например, чрез участие в
комисии, както и чрез предложения от страна на служителите за подобряване на
безопасността.

» Системата за управление на БЗР е отворена система, която позволява участието
на всеки един служител.
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Трудова медицина - причини

» Изисквания на действащото законодателство

» Демографски промени

» Все по-осезаем дефицит на квалифицирана работна ръка

» Проблеми в обществения сектор на здравеопазването

» Потребности на служителите

» Потребности на работодателя
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Трудова медицина - предпоставки

» Изразена подкрепа от страна на работодателя

» Разбиране, че темата е част от стратегическото управление

» Солидно финансиране

» Ясно изразено делегиране на отговорности

» Изграждане на адекватна организационна структура
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Цели

» Профилактика на професионалната заболеваемост

» Профилактика на заболяванията, свързани с труда

» Профилактика на социално-значими заболявания

» Опазване и укрепване на здравето и работоспособността
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Елементи

» Контрол върху здравното състояние на служителите

» Оценка на риска

» Допълнителни профилактични програми

» Допълнителни здравни дейности

» Обучения



26

Контрол върху здравното състояние

» Периодични медицински прегледи
» ежегодно за работещи в основни производства и Техническа
дирекция

» веднъж на три години за административен персонал
» Максимално широко използване на лабораторни и инструментални методи
на изследване

» високочувствителни
» специфични
» възпроизводими

» Подбор на необходимите изследвания и консултации в зависимост от
спецификата на работното място и изискванията на длъжността
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Оценка на риска

» Ежегодно
» Съвместно с отдел БЗР и специалисти в съответните направления
» Оценката на риска за възникване на професионални и парапрофесионални
заболявания се извършва само от специалистите в СТМ чрез използване на:

» собствена полуколичествена методика;
» актуални измервания на факторите на работната среда;
» други източници на информация.

» Препоръките за минимизиране на риска са елемент от оценката на риска:
» технологични;
» технически;
» организационни;
» трудово-медицински.
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Допълнителни профилактични програми

» Самостоятелни или като допълнителен елемент от периодичните
медицински прегледи:

» за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания;

» за профилактика на диабет;

» за профилактика на рака на млечната жлеза;

» за профилактика на инфекциозните заболявания - грип
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Допълнителни здравни дейности

» 24 часова спешна и неотложна медицинска помощ

» Първична доболнична медицинска помощ

» Стоматологично обслужване

» Физиотерапевтично обслужване
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Обучения

» По правилата за осигуряване на безопасност и здраве при работа
» за ръководния персонал
» за работници и служители

» По правилата за оказване на първа помощ

» По правилата за използване и съхранение на лични предпазни средства
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Статистически данни
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Статистически данни (1)
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Благодаря за вниманието!

Повече за нас на www.aurubis.com


