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1. Нашият бизнес 

2. Корпоративна социална 

отговорност 
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Медното сърце на България  

    



4 3/23/2012 

Рециклиране 

Концентрати 

Ленти 

Аурубис интегриран производител 

на мед 

Медна 
жица 

Медни 
пръти 

Изляти жици 

Профили 

Производство на мед Мини и пазари  
за рециклиране  

Преработка на мед 

Първично производство 

Рециклиране/ 

Благородни метали 

Катоди 

    Сярна  

киселина 
Железен  

силикат 

    Други 

  метали 
Благородни  

    метали 

Медни продукти 

Клиенти и крайни  

потребители 

Аурубис България 



Основни производствени мощности и 

продукти 

Продукция за 2015 г. 

 

Анодна мед       350 000 т 

Катодна мед        230 000 т 

Сярна киселина   1 220 000 т 

 

Преработен концентрат          1 200 000 т 

Металургия Рафинерия Производство 

Сярна киселина 
Обогатителна 

фабрика 

» Медни катоди – мед с чистота 99,99% се 

извлича под формата на катод, по време на 

процеса на електролиза на нерафинирана 

мед. Медните катоди са основна суровина за 

преработващата индустрия.  

» Сярна киселина - Аурубис България 

произвежда два вида H2SO4 - техническа и 

акумулаторна.  

» Железо-силикатен прах (фаялит) -  

прахообразен материал с високо съдържание 

на желязо и силициев двуокис под формата 

на минерали.  

Аурубис България е най-

големият преработвател на 

вторични медни суровини в 

Югоизточна Европа.  
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Медта като част от ежедневието ни 

Глобално потребление  

на мед по сектори 

33%

33%

13% 8%

13%

Индустриални машини и 
съоръжения 

Електронни апликации 

Строителна индустрия 

Транспорт 

Потребителски стоки 

Източник: Wood Macquenzie, Copper Дек. 2011 

Съдържание на мед в различни съоръжения 

~25 кг до ~115 кг ~200 кг 

~4,000 кг ~7,300 кг до ~30 т 
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Производствени обекти на Аурубис Груп 

Търговско звено  

Първична мед 

Търговско звено  

Рециклиране / 

Благородни метали 

Търговско звено  

Медни продукти 

Аурубис притежава мрежа за обслужване 

и продажби в повече от 20 страни 

(Европа, Азия и Северна Америка) 

Производство на мед Преработване на мед 
Производствени обекти 

» Хамбург, Германия 

» Олен, Белгия 

» Пирдоп, България 

» Рьотенбах, 

Германия 

» Авелино, Италия 

» Бъфало, САЩ 

» Долни Кубин, 

Словакия 

» Емерих, Германия 

» Хамбург, Германия 

» Мортара, Италия 

» Олен, Белгия 

» Пори, Финландия 

» Сметвик, 

Великобритания 

» Щолберг, Германия 

» Цутфен, Холандия 

» Фербелин, 

Германия 

» Хамбург, Германия 

» Люнен, Германия 

» Олен, Белгия 



1. Нашият бизнес 

2. Корпоративна социална 

отговорност 

 

 



9 

Община Пирдоп 



1

0 

Община Златица 



Аурубис България - добър съсед и 

отговорен партньор 
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» Нашите основни приоритети са: 

» Образование 

» Млади таланти 

» Култура 

» Зелени спортове 

» Здравеопазване 

» Лица с увреждания 

» Партньорства с местни организации и 

НПО 



Аурубис България и общността 

Проактивна социална програма, насочена към местните 

общности, подобрява социалната среда. 



Аурубис България и общността 

За последните 10 години общата стойност на даренията за 
общността  е над 6 мил. лева. 



 Партньорски програми с общините    

 Пирдоп и Златица 2015-2016 
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Подпомогнахме развитието на всички спортни 

 клубове в Пирдоп и Златица 
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Подпомогнахме развитието на образованието и  

културата в Пирдоп и Златица 

 Партньорски програми с общините    

 Пирдоп и Златица 2015 - 2016 
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Изградихме ново спортно игрище в СУ „Саво Савов“, гр. 

Пирдоп и нов тенис корт в АТПГ, гр. Златица 

 Партньорски програми с общините    

 Пирдоп и Златица 2015-2016 
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Закупихме интерактивни дъски за всички детски 

градини в Пирдоп и Златица, както и изградихме 

физкултурен салон за детска градина „Вяра, Надежда, 

Любов“, гр. Златица 

 Партньорски програми с общините    

 Пирдоп и Златица 2015-2016 
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Осигурихме топъл обяд за деца от социално слаби 

семейства в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Златица; 

 

Оборудвахме кухните на детските градини в гр. Златица 

с нови професионални печки; 

 

Закупихме нов имунологичен апарат за медицински 

център, гр. Златица 

 Партньорски програми с общините    

 Пирдоп и Златица 2015 - 2016 



И още... 
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Признание  

2011 - Корпоративен Дарител на 

годината 

2012 – награда на БДВО за 

социалноотговорна PR кампания 

– създаване на информационен 

център 

2014 – 1во място в категорията 

"Обществена дейност" на 

годишните бизнес награди на 

списание "Форбс България„ 

2015 – Инвеститор в опазване на 

околната среда БАИ 



Намерете ни на bulgaria.aurubis.com или на 

страницата ни във Фейсбук “Медното сърце 

на България – Аурубис” 


