
Ангажираност на „Аурубис“ с 
правата на човека

Бизнес модел и основна информация
Групата „Аурубис“ (Aurubis AG) е водещ световен 
прозиводител на цветни метали и най-голямата 
компания за рециклиране на мед в света. Като 
интегрирана група ние преработваме концентрати 
със сложен състав и скрап в метали с най-високо 
качество.

Освен нашия основен продукт, медта, портфолиото 
ни включва ценни метали, селен, олово, никел, 
калай и цинк. Произвеждаме и допълнителни 
продукти като сярна киселина и железен силикат. 

Заводите на Групата „Аурубис“ се намират в Европа, 
с основни производствени центрове в Германия, 
Белгия и България. Компанията разполага с 
производствена база и в САЩ и със световна 
мрежа за търговия и обслужване.

Ние преработваме концентрати, които се добиват 
от руди и се предлагат от минни и търговски 
компании на световния пазар. Не притежаваме 
дялове в рудници и закупуваме необходимите 
суровини за двата си основни металургични завода 
в Германия и България на международния пазар. 
„Аурубис“ поддържа световна диверсифицирана 
мрежа от доставчици. Доставяме значителна част 
от необходимите ни концентрати от Южна 
Америка: Перу, Чили и Бразилия.  С повечето от 
медния скрап и металните вторични суровини за 
другите ни заводи се снабдяваме от Германия и 
други страни от ЕС.

Ценим дългосрочните взаимоотношения и 
стратегическото сътрудничество с нашите 
доставчици на суровини. Поели сме ангажимент за 
отговорно управление на дейността си. През 
последните години „Аурубис“ придобива все 

по-голямо международно присъствие и се радва на 
значителен ръст. С това са свързани 
предизвикателства, които с отговорност поемаме: 
устойчивото развитие е залегнало в поведението и 
икономическата дейност като неделима част от 
стратегията на Групата.

Нашето разбиране и водещи принципи
Ние поемаме отговорност към своите служители, 
доставчици и клиенти. Това се отнася и за районите 
около нашите обекти и жителите на населените 
места, в които развиваме дейност. Поели сме 
ангажимент в нашата област на влияние и за 
спазването на международните трудови норми. 

В нашата дейност и делови взаимоотношения не 
желаем да бъдем, пряко или косвено, участник или 
причина за нарушения на правата на човека. Целта 
ни е да предотвратяваме възможните посегателства 
върху правата на човека и при всяка възможност да 
подобряваме тяхното състояние. Ние зачитаме 
последователно правата на човека в нашите обекти 
и очакваме същото от нашите контрагенти.

„Аурубис“ спазва водещите принципи на ООН за 
бизнеса и правата на човека в съответствие с 
рамката „Защита, зачитане и удовлетворение“. 
Разбираме ангажираността ни с правата на човека 
като отговорност, споделяна от всички участници в 

Какво означава ангажираността
Нашата ангажираност с правата на човека 
обобщава както разбирането ни за финансовата 
и правна отговорност в спазването на правата 
на човека, така и основните елементи на всички 
свързани с нея задължения. Тази ангажираност 
е насочена към всички служители, контрагенти 
и партньори на Групата „Аурубис“.
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икономическия процес. Както държавите са 
длъжни да защитават правата на човека, така и 
участниците в икономиката носят задължение да 
зачитат правата на човека в своята дейност. При 
нарушения на тези права както държавите, така и 
компаниите трябва да осигурят съответните 
компенсации на засегнатите. 

Въвеждане в практиката на компанията
Зачитането на правата на човека се ползва с най-
висок приоритет в дейността на „Аурубис“. 
Изпълнителният съвет на Групата отговаря за този 
въпрос. Всички служители на „Аурубис“ са длъжни 
да зачитат безусловно правата на човека в своята 
всекидневна работа и във всички свои решения. 
Преките ръководители дават пример в това 
отношение. Внимание за възможните рискове, 
свързани с правата на човека, се очаква от 
функционалните звена на компанията, които са 
свързани с проблеми на правата на човека. 

Нашият Кодекс на поведение и ценностите на 
компанията, PRIMA, са в основата на отговорното 
ни поведение, включително по отношение на 
зачитането на правата на човека. Примери за други 
политики в този аспект са Корпоративната 
политика за снабдяване, Корпоративните указания 
за управление на доставките от злато и сребро, 

Корпоративната политика за съответствие с 
разпоредбите за борба с корупцията, 
Корпоративната политика за здравословни и 
безопасни условия на труд, Корпоративната 
политика за подбор на контрагентите, 
Корпоративната политика за нормативно 
съответствие, Корпоративната политика за 
опазване на околната среда и Политиките за 
защита на личните данни. В този аспект Кодексът на 
поведение за контрагентите на Аурубис и особено 
Общите условия се прилагат по отношение на 
нашите партньори. 

Подходът към правата на човека във веригата на 
доставките 
Ние считаме, че нашата отговорност за зачитането 
на правата на човека се простира и върху веригата 
на доставките, тъй като в някои случаи нашите 
вторични суровини постъпват от страни с по-висок 
риск от конфликти, които засягат правата на човека, 
неспазване на социалните и екологичните норми 
или корупция. Като част от снабдяването със 
суровини в световен мащаб разглеждаме 
възможните въздействия на нашите доставчици 
върху социалната среда, природата и икономиката.

В Кодекса на поведение за контрагентите са 
изложени ясно нашите очаквания към преките ни 

Основополагащи норми и организации
Нашата ангажираност с правата на човека се основава на действащи международни основополагащи 
документи и норми, включително: 

» Глобалният договор на ООН,
» Всеобщата декларация за правата на човека на ООН,
» Декларацията на МОТ (Международната организация на труда на ООН) за основните принципи и 

права в областта на труда,
» Декларацията от Рио по околната среда и развитието (от Конференцията на ООН по околната среда 

и развитието през 1992 г.),
» Конвенцията на ООН срещу корупцията,
» Конвенцията на ООН за правата на детето,
» Водещите принципи на ООН за бизнеса и правата на човека и тяхното въвеждане на национално 

ниво, 
» Националния план за действие (NAP) за бизнеса и правата на човека на федералното правителство 

на Германия,
» Указанията на ОИСР за финансово-правната отговорност,
» Изискванията на закона Дод-Франк за реформа на Уол Стрийт и защита на потребителите в САЩ, 
» Регламент (ЕС) 2017/821 (за минералните ресурси с произход от засегнати от конфликти зони)
» Указанията на Лондонската асоциация на борсата за търговия с ценни метали (London Bullion Market 

Association, LBMA) за отговорна търговия със злато и сребро

https://www.aurubis.com/binaries/content/assets/aurubis-en/dateien/responsibility/code-of-conduct/_2019_09_aurubis-verhaltenskodex-en_neu.pdf
https://www.aurubis.com/binaries/content/assets/aurubisrelaunch/files/verantwortung/verhaltenskodex/aurubis_business_partner_code_of_conduct_en.pdf
https://www.aurubis.com/binaries/content/assets/aurubisrelaunch/files/verantwortung/verhaltenskodex/aurubis_business_partner_code_of_conduct_en.pdf
https://www.aurubis.com/binaries/content/assets/aurubisrelaunch/files/verantwortung/verhaltenskodex/aurubis_business_partner_code_of_conduct_en.pdf
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контрагенти. Те включват както зачитане на 
международно признатите права на човека, 
изложени в основополагащите Конвенции на 
Международната организация на труда (МОТ) и 
Всеобщата декларация за правата на човека на 
ООН, така и спазване на законите и отговорно 
управление на дейността с икономично използване 
на природните богатства. Ако „Аурубис“ стигне до 
заключението, че даден контрагент не изпълнява 
тези очаквания, компанията започва с диалог за 
необходимите подобрения. Нашите контрагенти се 
призовават да съобщават тези основни принципи и 
изисквания на своите контрагенти и да ги 
насърчават да спазват същите норми. 

Въвели сме Политиката за подбор на контрагентите 
на Аурубис, за да изпълняваме задълженията, 
свързани с нашата финансово-правна отговорност. 
Този процес за подбор ни позволява да оценяваме 
своите контрагенти както по техните достойнства, 
така и по отношение на социалните и екологичните 
критерии. Основните теми в процеса са 
нормативно съответствие, корупция, нарушения на 
правата на човека и опазване на околната среда.

Желаем да насърчим зачитането на правата на 
човека в целия икономически процес, което е една 

от причините да подкрепяме съответните 
отраслови решения.

Система за докладване на инциденти и 
оплаквания
Призоваваме всички служители да докладват 
своите подозрения за дискриминация или други 
нарушения на правата на човека на преките си 
ръководители, на ръководството на съответната 
компания, на представителите на департаментите 
за човешки ресурси в Групата, на директора по 
нормативното съответствие или на нашата пряка 
линия за подаване на сигнали. 

Също така очакваме от своите контрагенти да ни 
уведомяват незабавно за основателни подозрения 
за нарушения на правата на човека във връзка с 
нашата дейност.

Всеки може да сигнализира за подобни нарушения 
поверително и анонимно през Портала за 
нормативно съответствие, известен също като 
пряка линия за подаване на сигнали: публично 
достъпен на нашия уебсайт.

Председателят на Изпълнителния съвет е одобрил Ангажираността на Аурубис с правата на човека. 

Роланд Харингс 
Председател на Изпълнителния съвет

mailto:Verantwortung@aurubis.com
https://www.aurubis.com/en/about-aurubis/corporate-governance/compliance
https://www.aurubis.com/en/about-aurubis/corporate-governance/compliance

