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Основните ценности на фирмената група Либхер  
са отправна точка за нашия ангажимент

Навигация в ръководството

Ключът към успеха  
са нашите сътрудници
„Високо ценим факта, че нашите сътрудници се отъждествяват 
силно с Либхер.“

Ние сме независими
„За нас независимостта означава да можем да вземаме решения 
бързо и самостоятелно.“

Най-високо качество 
във всичко, което 
правим
„Искаме да постигнем най-добрите резултати, 
за това работим с ентусиазъм.“

Ние сме  
надежден партньор
„За нас са важни стабилността и надеждността в дългосрочен план.“

Ние носимотговорност
„Искаме да изпълняваме нашата отговорност по отношение на  
обществото и на околната среда по всяко време.“

Ние сме иновативни
„Ние работим системно, за да бъдем винаги една крачка напред.“

Традиционна навигация
Можете да прочетете доклада за корпора-
тивната отговорност на Liebherr-Haus-
geräte GmbH изцяло по класическия 
начин: от първа до последна страница.

Навигация до конкретно 
място
За да отидете директно на желана стра-
ница, използвайте връзките в съдържа-
нието, долната навигационна лента и GRI 
индекс.

От съдържанието в началото на този 
доклад можете директно да изберете 
всяка подточка. 

Използвайте навигацията в долната част 
на страницата, за да отидете до съдържа-
нието или да отмените дадено действие.

Чрез кликване върху номер на страница 
в GRI индекса директно се свързвате със 
съответната страница. 
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[102-49/50/52/54] Това е третият доклад за корпоративна 
отговорност на Liebherr-Hausgeräte GmbH. В него се обоб-
щават основните икономическа, екологична, социална 
и развойни дейности през двете финансови години 2018 
и 2019. С цел по-голяма изчерпателност са засегнати зна-
чителни процеси на развитие от предходни години. Докла-
дът се допълва от „Корпоративна отговорност – информа-
ционен бюлетин“.

Ако в доклада не е посочено друго, то данните се отна-
сят до контролиращото дружество на подразделението 
„Домакински уреди“, до Liebherr-Hausgeräte GmbH и трите 
производствени дружества в Европа: Liebherr-Hausgeräte 
Ochsenhausen GmbH в Оксенхаузен (Германия), Liebherr-
Hausgeräte Lienz GmbH в Лиенц (Австрия) и Liebherr-Haus-
geräte Marica EOOD в Радиново (България). 

От съображения за точност, разбираемост, съпоставимост, 
надеждност, балансираност и същественост докладът 
взема предвид само трите европейски производствени дру-
жества. Интегрирането на двата обекта в Азия в отчитането 
на корпоративната отговорност е задвижено и в процес на 
реализация: През следващия отчетен период ще включим 
двете производствени дружества Liebherr Appliances Kluang 
SDN. BHD. в Клуанг (Малайзия) и Liebherr Appliances India 
Pvt. Ltd. в Аурангабад (Индия).

Докладът се основава на действащите към момента прин-
ципи на „Глобалната инициатива по отчетност“ (Global 
Reporting Initiative – GRI). Докладваме за всички стандартни 
данни, както и за всички съществени аспекти. По наша пре-
ценка докладът отговаря на GRI ниво на приложение „Core“.

Указание за езиковата регулация: В този доклад често използваме формулировки съобразно пола, но частично също и мъжки род 
с цел по-лесно четене. Естествено, във всички случаи се имат предвид всички полове.

Рамка на доклада
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Управители на Liebherr-Hausgeräte GmbH

Щефан Нагел Детлеф ВалтерД-р Клеменс Филипсон

Повече от 60 години клиентите се доверяват на хладил-
ниците и фризерите на Либхер. В това няма нищо чудно – 
нашите продукти се отличават с първокласно качество. За 
нас отлично качество означава също: Искаме винаги да 
поддържаме единодействието на икономика, екология 
и общество. Ето защо прилагаме принципа на устойчиво 
развитие във всички подразделения на компанията. Пости-
гаме нашия най-важен принос за устойчиво създаване на 
бъдещето, като непрекъснатото използваме съвременни 
технологии, ефективни по отношение на ресурсите. Нашите 
уреди днес са сред най-енергийно ефективните и трайни на 
пазара. В нашите обекти обръщаме внимание на опазва-
нето на околната среда, консумацията на електроенергия 
и отговорното използване на ресурсите. Предлагаме на 
нашите служители привлекателно работно място и здра-
вословна работна среда. Насърчаваме многообразието 
и предприемчивите действия и в съвместната ни работа 
държим на почтени отношения, взаимно уважение, спра-
ведливост и доверие.

Задължението ни да действаме отговорно е залегнало като 
стратегия в нашите „Принципи за устойчиво икономиче-
ско управление“ от 2015 г. Зачитайки глобалните еколо-
гични и социални предизвикателства, определихме също 
така заедно с нашите заинтересовани страни свързаните 
с устойчивото развитие области на действие, които са важни 
за нас. Освен това създадохме организационна структура, 
която ни дава възможност да допринесем за постигането 
на глобалните цели за устойчиво развитие. Като цяло за нас 
корпоративната отговорност е процес, който трябва непре-
къснато да се развива и разширява. Ето защо редовно 
преработваме стратегията си за корпоративна отговорност 
и адаптираме своите цели. Наред с опазването на климата 
през следващите години на фокус е комуникацията ни със 
заинтересованите страни; освен това си поставяме зада-
чата да се фокусираме по-силно и последователно върху 
аспектите на устойчивостта в нашата верига за доставки.

В бъдеще ще Ви информираме постоянно за този процес 
и всички конкретни стъпки, като редовно даваме отчет за 
корпоративната отговорност. Драги читатели, Вашите мне-
ния и очаквания са много важни за нас. Ето защо очакваме 
с радост Вашите предложения и отзиви.

Уважаеми читатели,

[102-14/15/16/18/19/20/49, 103-1/2/3] Преди избухването 
на пандемията от коронавируса през пролетта на 2020 г. 
устойчивостта и опазването на климата бяха доминиращите 
теми в публичното пространство. За кратко време те изчез-
наха от медиите – за да се появят отново на преден план 
с още по-голяма сила: като възможен изход от кризата.

В центъра на вниманието ни стои винаги отговорното 
и устойчиво икономическо управление. Днес повече от вся-
кога всички ние трябва да дадем своя принос за преодоля-
ването на глобалните предизвикателства.
 
През 2015 г. ООН прие „Програма 2030 за устойчиво раз-
витие“. Във връзка с Парижкото споразумение за климата 
Програмата определя насоките за глобалната промяна към 
устойчива икономика и начин на живот без вредни еми-
сии. За Liebherr-Hausgeräte GmbH е ясно, че икономиката 
и индустрията трябва да имат решаващ принос за изпъл-
нението на програмата за устойчиво развитие – само така 
можем да създадем заедно основата за пълноценно обще-
ство.

В този доклад за корпоративна отговорност за първи 
път ясно демонстрирахме своя принос за постигането на 
„Целите за устойчиво развитие“ (ЦУР) на ООН. Можем да 
допринесем значително за осем от тези ЦУР. Уверени сме, 
че ще продължим да разширяваме този принос през след-
ващите няколко години заедно с нашите заинтересовани 
страни.
 
Най-вече опазването на климата е един от нашите най-
спешни проблеми. Това се подчертава и от „Зелената 
сделка“ на Европейския съюз с нейната цел за климатична 
неутралност до 2050 г. Поставихме си амбициозни цели 
и вече постигнахме много. През последните две години 
успяхме да намалим своя отпечатък на CO2 с повече от 
60 % в нашите европейски производствени обекти. Посто-
янно обръщаме голямо внимание на консумацията на елек-
троенергия в нашите обекти и до 2022 г. ще използваме 
зелена електроенергия във всички европейски производ-
ствени обекти. Това означава спестяване на CO2 от около 
80 % в сравнение с 2017 г.. Искаме да постигнем целта си 
за климатична неутралност* в нашите европейски произ-
водствени обекти най-късно до 2030 г..

Предговор от фирменото ръководство

„Винаги взимаме предприемачески 
решения в унисон с икономиката, 
екологията и обществото.“

* в област 1 и 2. Съдържание Liebherr-Hausgeräte GmbH 9Корпоративна отговорност Доклад за 2019 г.8
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Фирмена група Либхер

Основана през 1949 г. от Ханс Либхер, днес компанията е глобална фирмена група – 
към настоящия момент тя има 48 049 служители в повече от 140 дружества на всички континенти.

[102-11/16/18/22/29] Семейната фирма Либхер е основана 
през 1949 г. от Ханс Либхер и се е развила до глобална 
фирмена група: Към момента в Либхер работят 48 049 слу-
жители в повече от 140 дружества с над 40 производствени 
дружества на всички континенти. През финансовата 2019 
г. Либхер реализира най-високия оборот в своята история 
в размер на 11,7 млрд. евро и така отбеляза трети пореден 
рекорден оборот. Над 8 % (983 млн. евро) от общия оборот 
се падат на подразделението „Домакински уреди“.

Централното управляващо дружество на фирмената група 
е Liebherr-International AG в Буле (Швейцария). Фирмената 
група е децентрализирана и разделена на единадесет неза-
висими продуктови подразделения. Структурата на фирме-
ната група осигурява единство по ключовите корпоративни 
въпроси и позволява на ниво подразделение да се реа-
гира бързо на пазарните изисквания. Децентрализираната 
структура има няколко предимства: тя дава възможност за 
по-голяма близост до клиента и позволява гъвкаво адап-
тиране към промените. Също така, благодарение на пло-
ските йерархии, новите идеи могат да бъдат реализирани 
по-бързо. Контролиращите дружества на подразделенията 
отговарят за цялостното оперативно управление на отдел-
ните продуктови сектори.

11 750 млн. €
2019 най-висок оборот  
в историята на фирмата

1949
Основаване на семейната компания 

от Ханс Либхер

>140 
 дружества

8 %
от общия оборот реализиран от 
подразделението „Домакински 
уреди“

48 049 
служители 

Върховен орган за вземането на решения и ръководен 
орган на фирмената група е Управителният съвет, който се 
състои само от членове на семейство Либхер. Той взема 
решения за всички ключови въпроси по отношение на фир-
мената, развойната и производствената политика, както 
и на финансовата и инвестиционната политика. Акционе-
рите от семейството осъзнават своята корпоративна отго-
ворност. Те дават преднина на ясен и структуриран начин 
за солидното развитие на компанията. Сигурността на 
работните места и запазването на интегритета като бизнес 
партньори съставляват важни бизнес директиви. Либхер 
е независима семейна компания, която днес се ръководи 
съвместно от второто и третото поколение на семейството. 
Тази приемственост e характерна за фирмената група 
и е стабилна основа за нейния успех.

Ориентираната към ценностите корпоративна култура се 
грижи за силна сплотеност на служителите и изпълнено 
с доверие отношение към партньори и клиенти. Благодаре-
ние на високия дял собствен капитал Либхер е в състояние 
да се разраства предимно естествено, т.е. самостоятелно. 
С цел дългосрочен успех в перспектива реализираните 
печалби се реинвестират и остават в компанията.

Действащите във фирмената група акционери от семейството (от ляво надясно): Ян Либхер, Щефани Волфарт, Софи Албрехт, 
Филип Либхер, Патриция Рюф, Йоана Плат, Изолде Либхер, Вили Либхер
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Устойчивост
Фирмената група се стреми да генерира устойчиви цен-
ности – за служителите, клиентите, доставчиците и обще-
ството. Като независима семейна компания с дългосрочни 
цели Либхер осъзнава своята отговорност и поддържа 
устойчивото развитие. Продуктите, процесите и инфра-
структурата са ориентирани към най-минимален разход на 
ресурси. Във всички сфери сигурността, рентабилността 
и екологичната съвместимост са в центъра на вниманието. 
През последните две години множество дружества работят 
по проекти с поглед към устойчивостта в социално, еколо-
гично и икономическо отношение.

„Нашият принос в по-тесен смисъл е, разбира се, че сме работодател 
на повече от 48 000 служители – и партньор на множество доставчи-
ци и клиенти. Осъзнаваме свързаната с това отговорност: длъжни сме 
винаги да бъдем най-добрите в нашия клас и да водим напред с ино-
вации. В същото време трябва да продължаваме постоянно и стабилно 
да развиваме компанията. Така не само допринасяме за заетостта 
в по-широк смисъл, но изпълняваме и социални задачи.“

Щефани Волфарт за обществения приноса 
на компанията:

Земекопно-транспортни 
машини

Минно оборудване

Автокранове

Кулокранове

Техника за бетон

Морски кранове

Авиационна и транспортна 
техника

Зъбонарезна техника 
и автоматизационни 
системи

Домакински уреди

Компоненти

Хотели

Подразделенията на 
фирмената група
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Подразделение „Домакински уреди“
[102-1/2/3/4/5/11/18/45, 103-1/2/3] В нашите пет производ-
ствени обекти в Оксенхаузен (Германия), Лиенц (Австрия), 
Радиново (България), Клуанг (Малайзия) и Аурангабад 
(Индия) разработваме и произвеждаме енергийноефек-
тивни хладилници и фризери за домакинството и за про-
мишлени цели, които убеждават нашите клиенти с изключи-
телното си качество, вечен дизайн и иновативни технологии.

Продуктовата гама за домакинството включва: 
  вободностоящи и малки хладилници;
  комбинирани хладилник-фризери;
  уреди за вграждане;
  свободностоящи и малки фризери;
  фризерни ракли; 
  охладители за вино; 
  дигитални услуги. 

В промишления сектор предлагаме обширни специални 
програми за
  хотелиерството и
  пекарните; 
  търговията с хранителни продукти; 
  изследователската дейност и лабораториите; 
  питейната индустрия;
  индустрията за дълбоко замразени продукти и сладолед.

В ресора „Продажби и маркетинг“ в рамките на диферен-
цираща стратегия се осъществява основното управление 
на глобалните дейности по продажба и маркетинг на под-
разделението. Избрани партньори по продажбите и собст-
вените ни дружества за продажби и услуги в Швейцария, 
Германия, Австрия, България, Великобритания, Сингапур, 
Малайзия, САЩ, Канада, Русия, Бразилия, Индия и Южна 
Африка осигуряват ориентиран към добавената стойност 
маркетинг на нашите продукти и услуги. Съвместно със 
специализираните отдели „Продуктов мениджмънт“, „Кому-
никация и бранд мениджмънт“, „Обслужване на клиенти“ 
и „Електронен бизнес“ сферите на дейност работят за 
успешната реализация на стратегия за продажби и марке-
тинг, ориентирана към целевите групи, която да предлага на 
клиентите ни ежедневни допълнителни ползи. 

Контролиращото дружество на подразделението „Дома-
кински уреди“ е Liebherr-Hausgeräte GmbH със седалище 
в Оксенхаузен. То ръководи оперативно производствените 
и търговски дружества в отделните държави. Ръковод-
ството се състои от трима равноправни управители на ресо-
рите „Продажби и маркетинг“, „Операции“, „Финанси и адми-
нистрация“. Финансовата година завършва на 31 декември 
на текущата календарна година.

Нашият бизнес модел
Ние сме лидер в областите качество и хладилна технология. 
Разработваме продукти, които се отличават с максимална 
енергийна ефективност, качество на свежестта на съхраня-
ваните храни и комфорт на обслужване. Ние непрекъснато 
инвестираме в научноизследователска и развойна дейност. 
Нашите пет производствени обекти формират модерна 
и гъвкава производствена мрежа, с която покриваме опти-
мално всички основни пазарни сегменти. Продаваме про-
дуктите и услугите ни по целия свят чрез нашите дружества 
за дистрибуция и услуги, както и чрез отговорни партньори. 
С нашите партньори ни свързва дългогодишно, изпълнено 
с доверие сътрудничество. Ние ги подпомагаме в тяхната 
работа, като редовно провеждаме обучения, например. 
Маркетинговата ни концепция, ориентирана към добаве-
ната стойност, гарантира висококачествено представяне на 
хладилниците и фризерите от нашите дистрибутори и тър-
говски партньори. Компетентно, ориентирано към клиен-
тите обслужване допълва нашия бизнес модел.

Нашата визия

              С интелигентни хладилници 
    и индивидуални решения вдъхновяваме 
        нашите клиенти – ден след ден.

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Като част от фирмената група Либхер подразделението „Либхер домакински уреди“ разработва, произвежда и продава от 1954 г. 

широк спектър от висококачествени хладилници и фризери. Непрекъснато вдъхновяваме нашите клиенти с нови полезни стойности 
и надхвърляме в същото време границите на досега възможното. Винаги сме една крачка напред и още днес мислим за утре. С повече 

от 60 години опит в областта на охлаждането и замразяването и с продажбата на повече от 2,2 млн. уреди (2019 г.) се числим към 
европейските лидери в бранша.

983 млн. € 
Оборот за 2019 г. (+4,0 % спрямо 2018 г.)

5 Производствени 
предприятия  
по света

51 млн. €
Инвестиции за 2019 г.

(+18,6 % спрямо 2018 г.)

2,24 млн. 
Продажби за 2019 г.:  
брой хладилници и фризери 
(-1,0 % спрямо 2018 г.)

6 190 
служители за 2019 г. 

(-0,3 % спрямо 2018 г.)

Ние сме специалистът по охлаждането 

и замразяването и предлагаме максимално 

качество на всичко, което правим.
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Развитие на оборота и продажбите
[102-6/7/8, 201-1] През 2019 г. продадохме 2,240 млн. хла-
дилници и фризери. За сравнение: През 2018 г. бяха прода-
дени 2,262 млн. уреди, т.е. -1,0 %. Към края на финансовата 
2019 година постигнахме оборот от 983 млн. евро. През 
2018 г. той беше 945 млн., т.е. +4,0 %.

През 2019 г. глобалният пазар на големи домакински уреди 
се разви положително. Въпреки малко по-ниското ниво 
на поръчки, подразделението „Домакински уреди“ успя да 
увеличи своя оборот. В Европа имаше общ положителен 
резултат със значителни увеличения, например в Германия, 
България, Русия и Австрия. В Азия и Океания продажбите 
също се увеличиха обнадеждаващо. Силен тласък за рас-
теж дойде най-вече от Индия, където предходната година 
подразделението откри свръхмодерен завод. Докато обо-
ротът на северноамериканския пазар и в региона Африка /
Близък и Среден Изток леко се покачи, в Южна и Средна 
Америка се наблюдаваше низходящо развитие.

Посрещнахме много динамичната, силно конкурентна 
пазарна среда с постоянна ориентация към добавената 
стойност за нашите клиенти. В началото на 2019 г. свър-
захме всички дейности по пласмента в Германия и ги обе-
динихме в новосъздаденото дружество Liebherr- Haus geräte 
Vertriebs- und Service GmbH. Освен това инвестирахме 
в модерен център за клиенти към обекта в Оксенхаузен 
(Германия). Тук посетителите могат от юни 2019 г. да се 
запознаят отблизо с настоящия асортимент хладилници 
и фризери. Радващо постижение беше отличието iF Design 
Award за два уреда от серията Monolith. С тази награда 
двата продукта правят изявление за уникален дизайн и оли-
цетворяват ново измерение за лукс в сегмента на вграде-
ните уреди. Двата продукта от серията Monolith позволяват 
технологията SmartDevice, връзка между смартфон и хла-
дилник. Така клиентите могат да ползват наличните услуги 
и по всяко време да правят настройки на уреда, незави-
симо от местонахождението си.

Развитие на целия персонал в световен мащаб

890 909 915 920 898 930 945
983

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Развитие на оборота (млн. евро)

2,19 2,20 2,19 2,21 2,20 2,24 2,26 2,24

2012
 

2013
 

2014
 

2015
 

2016
 

2017
 

2018
 

2019
 

Развитие на продажбите по света (млн. уреди)

Оборот по региони на продажбите 2019 г.

52

37

58
63

67 66

43

51

2012 2013 2014 20162015 2017 2018 2019

Инвестиции (млн. евро)

5 180 5 229
5 476

6 035
5 786

6 072 6 208 6 190

2012
 

2013
 

2014
 

2016
 

2015
 

2017
 

2018 2019 

Европейски съюз
75,3 %

Страни извън ЕС 
12,2 %

Америка 
3,9 %

Африка /  
Близък и Среден Изток 

1,1 %
Азия и Океания 
7,5 %

Стратегически насоки
Поставяме си за цел да продължим да растем по ясно 
структуриран начин и да гарантираме доходност с новатор-
ска сила, адекватна на пазара продуктова гама и ориенти-
рана към разходите ценова политика. Все по-динамичните 
процеси на световните пазари налагат повече от всякога 
зачитането желанията на клиентите като важен фактор за 
успеха. Ето защо последователната ориентация към клиен-
та заема централна роля в подразделението „Домакински 
уреди“. Нашите четири стратегически приоритети се ориен-
тират към визията ни „С интелигентни хладилници и инди-
видуални решения вдъхновяваме нашите клиенти – ден 
след ден“:

  активното скалиране на европейския основен пазар;
  ускоряването на фокусирана интернационализация;
  разширяването на промишления сектор;
  постигането на значителна добавена стойност чрез 

дигитални бизнес модели.

От 2019 г. тези приоритети посочват бъдещия път на под-
разделението „Домакински уреди“.

В Европа искаме да продължим да играем важна роля 
в горния ценови сегмент. Извън Европа – преди всичко 
в американското и азиатското икономическо пространство 
– искаме да продължим растежа си с продукти и услуги, 
които са съобразени със специфичните нужди на отдел-
ните пазари. Това включва луксозната серия Monolith, спе-
циално за американския пазар -с изчистени линии, инова-
тивни функции и изключителен дизайн елегантният Monolith 
се вписва непринудено във всеки кухненски дизайн.

Служители
През 2019 г. сме назначили общо 6190 служители. През 
2018 г. те са били 6208, т.е. -0,3 %. През разглеждания 
период и предходните години нямаше оперативни съкраще-
ния на персонала в нито един от нашите обекти. Непрекъс-
натите инвестиции са част от ориентирана към бъдещето 
и отговорна политика за местоположението. Сътрудничест-
вото в Либхер се характеризира с прагматичен работен 
стил, както и взаимно уважение, коректност и доверие. Ето 
защо всички служители имат голяма свобода на действие 
в сферата на своите отговорности. Особено важно е всеки 
да разбира за какво е отговорен. Защото всеки един слу-
жител допринася с работата си за успеха на компанията. 
Осъзнаването на това и прилагането му в ежедневната 
работа има за нас особено значение. Нашите служители се 
отъждествяват с компанията и всички те споделят страстта 
към висококачествената техника. Това засилва между-
народното сближаване и насърчава транснационалната 
работа в екип в рамките на фирмената група. На всеки 
обект и във всяка страна нашите служители получават 
професионалната и лична подкрепа, от която се нуждаят. 
Всеки, който споделя ентусиазма ни и активно дава своя 
принос, ще намери при нас професионален дом с неверо-
ятно богатство от възможности.

Инвестиции
През 2019 г. сумата на инвестициите възлиза на 51 млн. 
евро (2018 г.: 43 млн. евро, +18,6 %). Приоритетите за инвес-
тиции бяха преди всичко в областта на нови продуктови 
проекти и дигитални решения, ориентирани към клиента, 
услуги и бизнес модели. Освен това Liebherr-Hausgeräte 
GmbH инвестира в нов център за обслужване на клиенти 
на подразделението в Оксенхаузен (Германия).

Ние планираме в дългосрочен план 

и се разрастваме естествено.
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Фирмена политика на Либхер-Хаусгерете
[102-11, 102-14/15/16/17/18, 103-1/2/3] Като работеща в све-
товен мащаб семейна компания ние носим голяма отговор-
ност към обществото, околната среда, клиентите, сътруд-
ниците и доставчиците. Ние сме убедени, че можем да 
бъдем успешни в дългосрочен план само ако винаги под-
чиняваме своите действия на това и постигаме максимално 
единодействие между икономика, екология и обществените 
изисквания.

Тази политика конкретизира основните ценности на фир-
мената група ЛИБХЕР и обяснява какво разбира под 
качество, устойчиво развитие и отговорност дружеството 
Liebherr-Hausgeräte GmbH. Тя се прилага неограничено за 
всички заводи.

Най-висша цел за нас е да бъдем „първи избор“ за нащите 
клиенти. Ето защо се стремим да отговаряме с гъвкави 
решения на желанията на нашите клиенти и се утвърдим 
трайно като предпочитан партньор. Нашите уреди се отли-
чават с иновативни и екологични технологии, елегантен 
дизайн и висок качествен стандарт.

Нашият страндарт за качество следва принципа на „нуле-
вата грешка“ и затова поставя на преден план избягването 
на грешките чрез подходящи превантивни действия. Про-
цесите ни се подобряват последователно и непрекъснато.

Ние считаме, че нашите сътрудници са ключът към общия 
успех. Убедени сме, че мотивираните сътрудници ще про-
дължат и за в бъдеще да гарантират качеството на нашите 
продукти и услуги. Съвместната ни работа се основава на 
принципите на почтенност, взаимно уважение, справедли-
вост и доверие. Ние се ангажираме да насърчаваме про-
фесионално нашите сътрудници с образователни и ква-
лификационни програми, както и да предлагаме сигурни 
работни места и здравословна работна среда. Тези мерки 
за обучение и повишаване на квалификацията са предназ-
начени да мотивират трайно сътрудниците ни, така че те 
съзнателно да могат да поемат отговорност за компанията 
и да участват компетентно в непрекъснатото подобряване 
в областите качество, околна среда, енергия и устойчиво 
развитие.

Ние се стремим да намалим влия-
нието на нашите продукти и производ-
ствени обекти върху околната среда, 
спазвайки законовите разпоредби. 
Спазването на задължителните изиск-
вания е стандарт в нашата работа. 
Идеята за опазването на околната 
среда и устойчиво развитие се взема под внимание в целия 
жизнен цикъл на продукта (дефиниция, разработка, произ-
водство, употреба и по-късното му рециклиране). Разходът 
на ресурси трябва непрекъснато да се оптимизира, а пока-
зателите ни относно околната среда и консумацията на 
енергия трябва да бъдат следени и подобрявани. Консума-
цията на енергия при производството на нашата продукция 
и отделянето на вредни емисии трябва да бъдат намалени 
в дългосрочен план.

До минумум се свеждат замърсяването, уврежданията или 
опасностите за сътрудниците, жителите и околната среда. 
Това важи и в случаите на произшествия и аварии. За да се 
постигне максимална безопасност се въвеждат предпазни 
мерки, които редовно се контролират, оценят и при необхо-
димост се разработват допълнително.

На ранен етап включваме нашите партньори – като достав-
чиците на стоки и услуги – в нашите действащи стандарти 
по качество, околна среда, енергия и устойчиво развитие. 
При закупуването на продукти и услуги, при нови инвести-
ции или при преустройването на съществуващи съоръже-
ния избираме най-ефективното енергийно решение.

Ние се ангажираме да водим открит и обективен диалог 
с нашите служители и обществеността.

Нашата интегрирана система за управление служи за 
изпълнение на тези изисквания и постигане на желаните 
цели. Нейната ефикасност редовно се проверява чрез 
одити.

Сертификати
[102-11, 102-18/19/20] Както производствените обекти, 
така и контролиращото дружество на подразделението 
имат сертифицирана по ISO 9001 система за управление 
на качеството и сертифицирана по ISO 14001 система за 
управление на околната среда. От 2015 г. обектът в Оксен-
хаузен е сертифициран също по ISO 50001 (управление на 
енергията). През 2018 г. го последваха обектите в Лиенц 
и Радиново.

За да използваме синергии, систематично и координирано 
реализираме изискванията на трите стандарта в единна, 
интегрирана система за управление (IMS). Секторът безо-
пасност и здраве при работа е организиран въз основа на 
стандарта ISO 45000. Понастоящем не се прилага външно 
сертифициране.

Обект
Качество 

ISO 9001

Околна 
среда 

ISO 14001
Енергия
ISO 50001

Оксенхаузен (DE)   

Лиенц (AT)   

Радиново (BG)   

Клуанг (MY)   –

Аурангабад (IND)  – –

Сертифицирани обекти 2019 г. по стандартите за качество, 
екология и енергия

Нашите производствени обекти в Оксенхаузен, Лиенц,  
Радиново, Клуанг и новият завод към обекта в Аурангабад 
(от горе надолу)

Интегрирана система за управление

Нашата интегрирана система за управление обеди-

нява качествени, екологични и енергийни аспекти.

Щефан Нагел Детлеф ВалтерД-р Клеменс Филипсон

Одити 
За да се осигури съответствие със стандартите и функ-
ционалността на интегрираната система за управление, 
се извършват редовни външни и вътрешни одити. Гру-
повият одит за ISO 9001 и ISO 14001 се осъществява по 
матричния метод. Всяка година външен одитор извършва 
проверка на контролиращото дружество на подразде-
лението „Домакнски уреди“ и избрани обекти. Допъл-
нително всеки обект преминава ежегодни вътрешни 
системни одити в областите качество, околна среда 
и предотвратяване на извънредни и аварийни ситуации.

Съдържание Liebherr-Hausgeräte GmbH 19Корпоративна отговорност Доклад за 2019 г.18



 | Фирмена група
 | Liebherr-Hausgeräte GmbH | Управление на корпоративната отговорност | ЦУР | Продукти | Обекти | Служители | Верига за доставки и логистика | Цифри и факти

 
Отговорности

Ръководството на Liebherr-Hausgeräte GmbH носи върхов-
ната отговорност за организацията, мониторинга и изпъл-
нението на всички мерки. Висшето ръководство е поверило 
на члена на управителното тяло д-р Клеменс Филипсон 
всички аспекти по отношение качеството на системата за 
управление и системата за управление на околната среда. 
Той работи в тясно сътрудничество с генералния мениджър 
по управление на качеството и мениджърите на отделните 
обекти. Заедно те гарантират, че процесите, необходими за 
системата за управление на качеството, се реализират и в 
отделните обекти се изпълняват изискванията на ISO 9001.

В сътрудничество с Упълномощено лице по опазване на 
околната среда и мениджърите на обектите за управление 
на околната среда д-р Клеменс Филипсон гарантира също, 
че се изпълняват изискванията на ISO 14001 и служителите 
спазват екологичните стандарти. Също така специално 
обучени съветници по околна среда са на разположение 
като лица за контакт в специализираните отдели.

Оценка на системите за управление
Ръководството оценява поне веднъж годишно ефектив-
ността на интегрираната система за управление в рамките 
на Мениджмънт ревю. То взима под внимание констатаци-
ите от одитите и препоръките за подобрения, както и със-
тоянието на превантивните и коригиращи мерки.

За нас и нашите служители е естествено винаги да се при-
държаме към законите и последователно да съблюдаваме 
вътрешните норми и инструкции за поведение на фирме-
ната група.

Спазване на регулаторните изисквания
[103-1/2/3, 205-1/2, 206-1, 419-1] Под „спазване на регула-
торните изисквания“ разбираме не само борбата с корупци-
ята. За нас особено важно е също спазването на правните 
норми, регулиращи конкуренцията и външнотърговската 
дейност. Ние подкрепяме своите ръководни кадри и слу-
жители да действат коректно и в съответствие с правилата, 
като въведохме различни вътрешни норми и инструкции за 
поведение . Освен това обучаваме ръководни кадри и слу-
жители в рамките на така наречените „обучения по спаз-
ване на регулаторните изисквания“.

Поведенчески кодекс на фирмената 
група Либхер

[102-16/17, 406-1, 408-1, 409-1, 412-1/2] От 2009 г. се при-
лага поведенческият кодекс на фирмената група Либхер 
и нейните дружества. Поведенческият кодекс е инструкция 
за всички служители и определя ясни стандарти за интегри-
тет и коректно управление. Нашите служители са длъжни 
да използват отговорно способността си за преценка и да 
се ръководят от честност, добросъвестност и почтеност. 
Те нямат право да злоупотребяват с позицията си, за да 
се облагодетелстват лично. Също така нямат право да 
насърчават или търпят поведение, което не е в унисон 
с поведенческия кодекс. Призовават се нашите бизнес 
партньори също да съблюдават поведенческия кодекс. 
Нашите служители могат по всяко време да задават 
въпроси и да изказват забележки на своите ръководители 
или пред отдел „Човешки ресурси“ и да потърсят помощ. 
При постъпване на работа във фирмата новите служители 
се информират относно поведенческия кодекс. През 
настоящия отчетен период не са констатирани съществени 
нарушения на поведенческия кодекс в рамките на Liebherr-
Hausgeräte GmbH.

Използване на лични данни
[418-1] Ние гарантираме, че си служим сериозно и дове-
рително с данните на клиентите и служителите, и ги упра-
вляваме само чрез сървъри в изчислителните центрове 
на фирмата. Събирането, съхранението и обработката 
на всички лични данни отговаря на общите разпоредби 
за защита на данните. Външните договори с търговските 
партньори и доставчиците на услуги съдържат текст за 
конфиденциалност и поверително боравене и запазване на 
информацията, свързана с договора. В съответните заводи 
служителите по защита на данните контролират спазването 
на националните и международните разпоредби за защита 
на личните данни и вътрешните указания. През настоящия 
отчетен период няма оплаквания във връзка с нарушения 
по защитата на данните. Не се появиха и случаи на кражба 
на данни или загуба на лични данни.

Като част от семейна компания отдаваме голямо 

значение на почтеното поведение.

В днешно време за репутацията на дадена компания също е важно 
с какво и как общуват в Интернет служителите и. С цел да улесни кому-
никацията на служителите си във Facebook, Twitter, Xing и Co., фирме-
ната група Либхер формулира през 2012 г. насоки за социалните медии 
(Social Media Guidelines). Те дават съвети и препоръки как да се избегнат 
рисковете в мрежата – за служителите и за компанията.

Повече комфорт, сигурност и услуги – Със SmartDevice сме оборудвани за бъдещето
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CFC/HFC 
free

1966
Въвеждане на 

системата FrostSafe

1980
Основаване на  

Liebherr-Hausgeräte  
Lienz GmbH, Австрия

1987
„Без повече размразяване“ 
с технологията NoFrost

1995
Сертифициране на 

системата за управление 
на качеството в обекта 

Оксенхаузен по ISO 9001

1996
Либхер патентова 
технологията BioFresh

2007
Основаване на 
Liebherr Appliances 
Kluang SDN. BHD., 
Малайзия

2013
Сертифициране на управлението на околната среда на 
обекта в Клуанг по ISO 14001, въвеждане на интегрира-
ната система за управление, нови уреди за вграждане  

от най-висок клас на енергийна ефективност A+++ -20 %

2015
Сертифициране 
на системата за 
управление на 
енергията в обекта 
Оксенхаузен по ISO 
50001

2010  
въвеждане на  
DuoCooling – контрол 
с независими охла-
дителни кръгове за 
разумна производи-
телност и ефикасност

2009
Сертифициране на управлението на околната 
среда на всички европейски обекти по  
ISO 14001, Поведенчески кодекс на Либхер

1954
Основаване на  
Liebherr-Hausgeräte  
Ochsenhausen GmbH, 
Германия

1971
Първо електронно 
управление

1990 – 1992
Преминаване към управление  на 
циркулацията на водата в предвари-
телната обработка на боята  
и обработката на пластмаси

1993
Преминаване към  гама 
уреди без флуоровъгле-
роди (CFC / HFC)

2000
Основаване на  
Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD  
в Радиново, България

2010
Сертифициране на системата за 
управление на качеството на обекта 
Клуанг по ISO 9001

2014
Въвеждане на 
„Принципи за успешно 
сътрудничество“

2013  
Основаване  

на Liebherr  
Appliances  

India Pvt Ltd.

Развойна дейност от 1954 г. до 2019 г.
Преминаване към гама от уреди без флуороводороди (CFC/ HFC), чекмеджето за 0°, най-ефективните в енергийно 
отношение хладилници и фризери клас Premium – винаги сме били пионери в отрасъла.

60 години иновации за човека и околната среда

2017
EnergyStar „Most 
Efficient“ резултат  
на седмата година  
за много уреди

2004
Пускане на пазара 

на взривозащи-
тени хладилници 

и фризери за 
изследователска 

дейност и 
лаборатории

2004
Използване на 
енергийно ефективно 
LED осветление

2011
Въвеждане  
на SmartGrid

CFC/HFC 
free

2014 
Пускане на гама от уреди без 
флуоровъглероди (CFC / HFC) 
и в САЩ с най-широкото 
портфолио за продукти без 
CFC / HFC в отрасъла

2005
Подписване  

на поведенческия 
кодекс на CECED

2016 
BluPerformance: нови свободно стоящи 
уреди с най-висок клас на енергийна 
ефективност A+++ -20 %

2018
Сертифициране на 
системата за упра-

вление на енергията 
в обектите в Лиенц 

и Радиново по  
ISO 50001

2019
Съвместен проект 
Circular by Design, 

подпомогнат от 
ReziProK
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Управление на корпоративната 
отговорност

Необходимите структури в компанията са предпоставка за единодействието на икономика, 
екология и социални въпроси.

Принципи за устойчиво икономическо 
управление

[102-11/15/16/18/19/20/49, 201-2] Като част от корпоратив-
ната ни политика взимаме своите бизнес решения в унисон 
с икономиката, екологията и обществото. За нас принци-
път на устойчивото развитие действа във всички подраз-
деления на компанията и се изисква и от нашите бизнес 
партньори. Освен това нашият поведенчески кодекс опре-
деля задължителни стандарти за коректно бизнес поведе-
ние и почтеност. Те се основават на основните ценности на 
фирмената група.

Като част от дългосрочно ориентирана семейна компания 
нашето подразделение се характеризира със стабилно ико-
номическо управление. То е основата, върху която даваме 
своя принос за устойчивото създаване на бъдещето.

Зачитайки икономически оправданите аспекти, ние се 
стремим към цялостна концепция за защита на околната 
среда, която обхваща целия жизнен цикъл на продукта: 
разработването, производството, употребата и последва-
щото изхвърляне на уредите. Централните аспекти са упра-
влението на енергията и ресурсите, управлението на отпа-
дъците и опазването на климата. Нашата цел е да дадем 
положителен принос за обществото. Чувстваме се особено 
свързани с околната среда, която е в непосредствена 
близост до заводите ни. Като работодател на много хора 
играем важна социална роля и осъзнаваме своята отговор-
ност в регионите, където се намират обектите ни.

Независими анкети показват също, че в дружеството 
Liebherr-Hausgeräte GmbH доказваме на дело основната 
за цялата семейна група ценност „Ние носим отговор-
ност“. През 2018 г. Liebherr-Hausgeräte GmbH бе отличено 
за ангажимента си за устойчиво развитие с оценка „силен“ 
при анкета в национален мащаб сред повече от 495000 
потребители. Анкетата беше проведена от ServiceValue съв-
местно с Deutschland Test и Focus-Money .

Обектът в Лиенц за производството на промишлени уреди 
има от септември 2019 г. сертифицирания сребърен ста-
тус от EcoVadis. EcoVadis е световен лидер за оценяване 
на предприятия по отношение на устойчивостта. Отличието 
оценява постоянния ангажимент на компанията в областите 
екология, трудови и човешки права, етика, както и устой-
чиви обществени поръчки.

Организация на корпоративната 
отговорност

Ръководството на Liebherr-Hausgeräte GmbH носи върхов-
ната отговорност за корпоративната отговорност. През 
2013 г. беше създадена длъжността мениджър „Корпо-
ративна отговорност“, така че отделните мерки да бъдат 
по-добре координирани. В отделните обекти мениджърът 
се подпомага от представители на секторите за опазване на 
околната среда във връзка с продуктите и производството, 
безопасност и здраве при работа, индустриален инжене-
ринг, продуктов мениджмънт, човешки ресурси, снабдя-
ване, управление на качеството и на верига на доставките.

[102-12/13/15/21/40/42/43/44/46/49, 201-2, 413-1] Смятаме 
за заинтересовани страни всички лица и организации, 
с които ние, като компания, поддържаме връзка и кому-
никираме, които търсят обмена с нас или се интересуват 
от нашата компания и нейните продукти. Специализираните 
отдели, както и управителното тяло поддържат контакт със 
съответните заинтересовани страни по много различни 
начини. Придаваме голямо значение на редовния обмен 
с всички релевантни заинтересовани групи.

Холистична

стратегия за 
корпоративна
отговорност

Стратегически 
анализ
със заинтересовани страни 
за запитване за желания

Принципи за 
устойчиво 

икономическо 
управление

Единодействие между икономика, 
екология и общество

На всички нива приемаме за свое задължение 

отговорното икономическо действие.

Нашите заинтересовани страни са в центъра на 

стратегията ни за корпоративна отговорност.
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[102-40] Преглед на най-важните групи заинтересовани страни, с които редовно поддържаме контакт

Клиенти 

Крайни клиенти, бизнес клиенти, промишлени 
клиенти, OEM клиенти, вносители, отдели 
Търговия / Продажби (Channels), многонацио-
нални корпорации 

Собственици / съдружници

Доставчици / Доставчици 
на услуги

Доставчици (производствени и непроизвод-
ствени материали) доставчици на услуги 
(IT, логистика, маркетинг, изхвърляне на 
отпадъци, продукт, предприятие / организа-
ция), сервизни партньори

Liebherr-Hausgeräte 
дружества 

Обкръжение 

дружества Либхер, образователни институ-
ции /наука, държавни органи/служби, общини, 
правителствени организации, НПО, органи-
зации на потребителите, асоциации / проф-
съюзи, банки / застрахователи, медицинско 
осигуряване, външни лица, общественост /
медии

Сътрудници / Служители

В рамките на продуктовата и корпоративната комуникация 
ние сме в постоянен диалог с клиенти и бизнес партньори 
по отношение на изискванията на клиентите, продуктите 
и пазара.

Нашите служители могат активно да влияят и да развиват 
компанията с нейните продукти и процеси. Инструментите 
за това са участие в процеса на взимането на решения, 
анкети на служителите, стратегически диалог, управление 
на идеи и непрекъснатият процес на усъвършенстване.

На европейско ниво Liebherr-Hausgeräte е член на APPLiA 
(Асоциация на европейските производители на електродо-
макинска техника; в миналото CECED). На национално ниво 
участваме в съответните централни асоциации на електро-
техниката и електронната промишленост. В Германия чле-
нуваме в Германската индустриална асоциация за домакин-
ска, отоплителна и кухненска техника (HKI) и инициативата 
HAUSGERÄTE+.

Производствените обекти поддържат тесни контакти 
с местните общини и жители на селищата и общуват 
редовно с тях по въпроси, които засягат обектите. С помо-
щта на пресата и връзките с обществеността водим открит 
и обективен диалог с местните редакции и ги информираме 
по фирмени и продуктови теми.

В секторите Разработване на продукти, Хладилни техно-
логии и Хранителни продукти съществуват дългогодишни 
партньорски отношения с различни научни институти 
и университети. Досега компанията рядко е осъществявала 
директен контакт с национални неправителствени органи-
зации.

Този доклад се ориентира към настоящите принципи на 
„Глобалната инициатива по отчетност“ (GRI) и по този начин 
взема под внимание принципа на стратегическия анализ. 
За нас „стратегически“ са теми, които са важни както за 
нашата компания, така и за заинтересованите страни.

За да определим съществените аспекти и приоритети на 
корпоративната отговорност, споделяме с нашите заин-
тересовани страни и дискутираме нови теми или такива, 
на които трябва да се поставят нови приоритети. По този 
начин непрекъснато разширяваме констатациите, които 
направихме на базата на основната, систематична анкета от 
2015 г. сред заинтересованите страни. С тази анкета иска-
хме да получим възможно най-точна представа за желани-
ята на нашите заинтересовани страни. За целта проведохме 
телефонни интервюта и лични разговори с представители 
на мултинационални корпорации, търговски партньори, 
доставчици, асоциации, медии, НПО и общини. При след-
ващата онлайн анкета заинтересованите страни имаха 
възможност да оценят значимите теми, свързани с устой-
чивостта. Освен това анализирахме и други източници: 
например допитвания до клиентите и служителите в мина-
лото, семинари в отделите на компанията и разговорите 
с представители на отделните заинтересовани групи.

За повече от 90 % от анкетираните темата за корпоратив-
ната отговорност като цяло имаше от средно до голямо 
значение. По отношение на продуктите ни получихме атес-
тация за много добра ефективност на устойчивото разви-
тие. В същото време обаче се оказа следното: много устой-
чиви дейности на фирмено ниво, като например опазването 
на околната среда в производството, съблюдаването на 
екологични и социални аспекти във веригата на доставки 
или трудовите практики в компанията, не са били или само 
частично са били известни на анкетираните.

Констатациите бяха обсъдени във вътрешни семинари 
и бяха допълнени с други специфични аспекти. Въз основа 
на това ние определихме темите, които са от голямо значе-
ние за нашите заинтересовани страни, както и за компани-
ята ни, и на които нашите специализирани отдели могат да 
окажат пряко влияние.

Непрекъснато се основаваме на това и доразвиваме стра-
тегическия анализ. В резултат на това установихме, че се 
увеличава екологичното съзнание на нашите заинтересо-
вани страни – и това ни доведе до адаптиране на нашите 
приоритети и полета на действие. Основното адаптиране 
е определянето на конкретни климатични цели на органи-
зацията ни, както и включването в този доклад на целите на 
ООН за устойчиво развитие (ЦУР).

Основните аспекти на управлението на корпоратив-

ната отговорност се основават на резултатите от 

стратегическия анализ.

- обозначение на продуктите
- защита на данните

- енергийна ефективност
- качество на продукта
- удовлетворение на клиентите
- безопасност на продукта
-  продуктов дизайн и разработване на уреди съобразно 

екологичните норми
- опазване на климата и околната среда в компанията

на
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Значение за компанията ни
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голямо най-голямо

- рециклиране / процеси по изхвърляне на отпадъците
-  екологични и социални стандарти във веригата на 

доставките
- влияние върху околната среда логистика
-  разкриване на приноса ни за постигането на ЦУР
- обществен ангажимент

-  сигурност на снабдяването и качеството във веригата 
на доставките

-  мерки за опазване на околната среда/управление на 
енергията

- използване на материалите
- дигитализацията – мега тенденция
- управление на съхраняването на хранителни продукти 
- спазване на регулаторните изисквания

-  участие в процеса на взимане на решения във 
фирмата

- съвместимост на работата и семейството

- сътрудничество съобразно ценностите 
- обучение и повишаване на квалификацията 
- безопасност на труда 
- здравен мениджмънт

[102-47] Стратегическа матрица според значението за нашите заинтересовани страни и за компанията ни
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Производство
Осъществяване на екологичен 

продуктов дизайн. Изследване на 
устойчиви материали и технологии. 
Ефективно използване на ресурси. 

Използване на хладилни агенти, 
щадящи климата.

Фаза на използване
Уредите на Либхер са с висока 

енергийна ефективност 
и са безопасни. С иновативни 
технологии се предотвратяват 

хранителни отпадъци.

Верига за доставки
Спазване на екологичните 
и социалните стандарти. 
Спазване на REACh, RoHS 

и съответствието на храните.

Ремонт / изхвърляне
Обслужване на клиенти в случай 
на сервиз и ремонт. Гарантира се 

дългосрочно използване на уредите. 
Дългосрочна наличност на 

резервни части.

Рециклиране
Възлагане на правилното 

изхвърляне.

Жизнен цикъл 
на продукта

Нашата стратегия за корпоративна отговорност – 
холистичен подход

Нашата стратегия за корпоративна 
отговорност – холистичен подход 

Либхер е семейна компания с дългогодишни традиции 
и утвърдени основни ценности. Една от тези ценности е: 
„Носим отговорност: искаме да изпълняваме нашата отго-
ворност по отношение на обществото и на околната среда 
по всяко време.“

За да прилагаме тази основна ценност, разглеждаме темата 
за корпоративната отговорност цялостно и във всички ста-
дии на жизнения цикъл на продукта (виж илюстрацията).

При избора на доставчици обръщаме внимание на спазва-
нето на екологичните и социалните стандарти. Също така 
важни за нас са материали без опасни вещества, съответ-
ствието със законовите изисквания като REACh и RoHS, 
както и съответствието на храните.

При разработването на уредите отдаваме значение на 
продуктовия дизайн съобразно екологичните норми: Ние 
правим проучвания в областта на зелените материали, хла-
дилните агенти, щадящи климата, алтернативите на пласт-
масата и ефективността на ресурсите. Същевременно 
с това искаме да изпълняваме отговорностите си спрямо 
служителите, т.е. да сме добър работодател: обвързани 
сме от колективни трудови договори, активно предста-
вляваме интересите на нашите служители и инвестираме 
в обучението и повишаването квалификацията на нашите 
служители, безопасността и здраве при работа и здравния 
мениджмънт на компанията. За нас голямо значение имат 
също сигурността на работните места и фирмената пенси-
онна схема за служителите ни.

Поставили сме си амбициозни цели относно климата за 
производствените ни обекти в Европа. С преминаването 
към зелена електроенергия през 2019 г. успяхме да спес-
тим 62 % емисии на CO2 в сравнение с 2017 г. До 2022 г. ще 
снабдяваме постоянно всички европейски обекти с елек-
троенергия, неутрална към климата. До 2030 г. искаме да 
постигнем климатичната неутралност* в нашите европей-
ски обекти.

Най-големият лост за ефективен принос към опазва-
нето на климата е във фазата на използване на хладил-
ниците и фризерите: при уреди с много висока енер-
гийна ефективност две трети от общите емисии на CO2 
се получават във фазата на използването. При уреди 
с по-малка енергийна ефективност фазата на използ-
ване може да съставлява почти 90 % от общия отпечатък. 
Според настоящия регламент на ЕС за енергийните етикети 
през 2019 г. 88 % от нашите домакински уреди, продадени 
в ЕС, бяха в двата най-високи класа на енергийна ефек-
тивност (A++ и A+++). Това е над средното ниво на общия 
пазар.

Ние изпълняваме своята продуктова отговорност, като 
прилагаме всички законови изисквания за хладилници 
и фризери – включително етикетирането на уредите. Чрез 
иновации като BioFresh даваме своя принос за предотвра-
тяването на изхвърлянето на храна и искаме да подпомог-
нем клиентите ни в техния устойчив стил на живот.

Помагаме на клиентите и с нашия отличен сервиз за 
ремонти, и дългосрочна наличност на резервни части. 
Принципно тестваме всички функционални части за екс-
плоатационен живот от минимум 15 години. Това позволява 
много дълъг период на използване на уредите ни. В края на 
жизнения цикъл на продукта също изпълняваме като про-
изводител своята споделена отговорност за продукта: пое-
маме разходите за събирането и изхвърлянето на старите 
уреди. Информираме клиентите ни за правилния начин на 
изхвърляне и ги подпомагаме максимално. В тази връзка 
участваме и в съответни информационни кампании.

При процеса на рециклиране информираме рециклиращите 
фирми за възможни опасни вещества чрез подходящо ети-
кетиране. Така допринасяме за безопасно изхвърляне. 
Целта е да се възстановят колкото се може повече суро-
вини, за да бъдат подадени обратно в материалния цикъл.

За постигането на тази цел участваме като партньор в ини-
циирания от Федералното министерство на образованието 
и научните изследвания съвместен проект „Circular by 
Design: Обрат на ресурси чрез устойчив продуктов дизайн 
на потребителски стоки при продукта хладилник/фризер“. 
Този научен проект изследва нови начини за ресурсната 
ефективност в кръговата икономика.

Наши партньори в този случай са
  Институт Хелмхолц Фрайберг за ресурсни технологии,
  Институт за климат, околна среда и енергия Вупертал,
  Университет за изкуства Фолкванг,
  BEC Becker Elektrorecycling Chemnitz GmbH и 
  Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen GmbH. 

Макар че цялостният подход за корпоративна отговорност 
е в центъра на вниманието, ние определяме паралелно теми 
на фокус и необходимите за това мерки. С това искаме 
да продължим да развиваме стратегията ни за корпора-
тивна отговорност на местата с най-голям ефект на лоста. 
Управлението на корпоративната отговорност е процес за 
непрекъснато подобряване на ефективността на устойчи-
вото развитие на компанията ни.

* в област 1 и 2.
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[102-15, 102-49] През 2016 г. Организацията на обедине-
ните нации призова държавите, институциите, компаниите 
и хората по света да покажат и увеличат своя специален 
принос за постигането на 17 амбициозни цели за устойчиво 
развитие. До 2030 г. трябва да бъдат премахнати основ-
ните несправедливи действия и препятствия пред участи-
ето в развитието и просперитета.

Като отговорна компания с дългосрочна ориентация даваме 
и своя принос за постигането на тези важни цели. Затова 
увеличаваме усилията си по важните точки за ефекта на 
лоста.

Проверихме къде можем да постигнем най-много в цялост-
ното управление на корпоративната отговорност.

Определихме три цели, за чието постигане можем да допри-
несем значително: 

И за целите 

даваме важен принос.

Освен това поддържаме целите

в ежедневната ни работа.

Производство

Фаза на използване
Верига за доставки

Ремонт / изхвърлянеРециклиране

Мерки за

опазване на 
климата

Устойчиво/а  
потребление 
и продукция

Устойчиви  
градове и общини

Цели за устойчиво развитие

Нашият принос за постигане целите за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН
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Помагаме на клиентите ни и с висококачествен 
сервиз за ремонти, и дългосрочна наличност на 
резервни части. Изпълняваме изискванията на 

Директивата на ЕС за екодизайн.

С нашите дълготрайни продукти ние се грижим 
за по-малко (електрически) отпадъци – и по този 
начин подпомагаме устойчивостта на градовете 

и общностите. Подкрепяме освен това кампании за уве-
личаване на квотата за събиране на стари електрически 
уреди.

Рециклиране
Възстановяването на ценни суровини също допри-
нася за опазването на климата. Като изхвърляме 
правилно вредните вещества, ние поддържаме 

минимално въздействието върху околната среда.

Работим в тясно сътрудничество с фирми за реци-
клиране, за да подобрим процента на възстано-
вяване на суровините. Така искаме да се добли-

жаваме все повече до кръговата икономика. Също така 
подкрепяме изследователски проекти за подобряването на 
ресурсната ефективност – например „Circular by Design“.

Нашите коректни трудови договори осигуря-
ват достойна работа и икономически растеж за 
всички участващи страни. Ние работим съвместно 

само с избрани фирми за рециклиране.

Верига за доставки
Като избягваме вредни вещества и разработваме 
алтернативи за зелени материали, даваме своя 
принос за опазването на климата. Ние свеждаме 

до минимум броя на транспортиране и свързаните с това 
емисии.

Гарантираме спазването на дължимата грижа по 
отношение на правата на човека по цялата верига 
на доставка. Така подкрепяме достойната работа 

и икономическия растеж за всички. Контролираме цялата 
верига на доставките, например за конфликтни минерали 
и за детски или принудителен труд. Според нашия пове-
денчески кодекс е напълно естествено да имаме коректни 
договори с доставчиците ни.

Обръщаме внимание на устойчивото закупуване 
на производствени материали и проверяваме, 
дали се спазват основните екологични и социални 

стандарти. Гарантираме, че закупените от нас материали 
отговарят на стандартите на REACh и RoHS Compliance.

Във фазата на използване нашите хладилници 
и фризери дават своя най-голям принос за нама-
ляване на отпечатъка на CO2. При уреди с много 

висока енергийна ефективност във фазата на използване 
се получават почти две трети от общите емисии на CO2. Този 
дял е значително по-висок при по-малко енергийно ефек-
тивни уреди. В това отношение подкрепяме нашите клиенти 
значително в желанието им за по-устойчиво потребление. 
Подкрепяме предотвратяването на изхвърлянето на храна 
с умни решения за по-добро управление на съхраняването 
на хранителните продукти. Където можем, премахваме 
и пазарните пречки, които благоприятстват прахосниче-
ската консумация.

Благодарение на уредите с много висока енер-
гийна ефективност във фазата на използването 
допринасяме за опазването на климата. Пости-

гаме това с по-малко необходима енергия през целия екс-
плоатационен живот на уредите. Също така разширяваме 
нашите познания и капацитет, за да се справим с климатич-
ните промени.

С нашите енергийно ефективни уреди намаляваме 
консумацията на електроенергия и даваме въз-
можност за по-лесен достъп до достъпна и чиста 

енергия.

Подкрепяме здравето и благосъстоянието на 
нашите клиенти чрез най-добрата хладилна техно-
логия: тя допринася за по-дългото свежо съхра-

няване на хранителните продукти и така улеснява здраво-
словното, балансирано хранене без изхвърляне на храна.

Съхраняването на храна при оптимални клима-
тични условия е важен принос за предотвратяване 
на разхищаването на храни.

Ремонт / изхвърляне
За устойчивата консумация е важно уредите да се 
ремонтират лесно и да издържат възможно най-
дълго. От дълго време предлагаме наличност на 

резервни части минимум 10 години. Тестваме функционал-
ните части на продуктите ни за срок на годност минимум 
15 години. Така всъщност се отдалечава във времето 
изхвърлянето на уредите ни. По този начин свеждаме до 
минимум въздействието върху околната среда.

Дългосрочната фаза на използване на уредите 
допринася за опазването на климата. Подкрепяме 
кампании за увеличаване на квотата за събиране 

на стари електрически уреди, за да се увеличи ефектив-
ността на ресурсите и да се възстановят ценни суровини.

Производство
Като производител на големи електрически уреди 
най-важният ни принос е в цел 12 – устойчиво 
потребление и производство: Поставяме високи 

екологични стандарти в производството и взимаме пред-
вид енергийната и ресурсна ефективност още в продукто-
вия дизайн. Постоянно търсим, например, зелени алтерна-
тиви на досегашните материали. За да сведем до минимум 
консумацията на електроенергия в производствения про-
цес, изготвяме подробен отчет за енергията. По този начин 
можем да разкрием възможностите за спестяване на ранен 
етап. С химикали и отпадъци също боравим отговорно. 
Предотвратяваме ненужните отпадъци, включително извън 
производствената сфера.

Висша цел за опазването на климата е нама-
ляването на емисиите с потенциал за глобално 
затопляне (ПГЗ). Още през 1993 г. бяхме първият 

производител на хладилници, преминал към гама от уреди 
без флуоровъглероди (CFC). Ние избягваме използването 
на HFO (хидрофлуоро-олефини), докато не се изясни кате-
горично действието им върху околната среда. Вече не 
използваме и PFC (флуоровъглероди). Отказваме се от 
аерозоли с ODP (озоноразрушаващ потенциал) и предпочи-
таме естествени хладилни агенти с минимален ПГЗ.
 Друга важна крачка е намаляването на емисиите на CO2 
в производството. Тук сме си поставили амбициозни цели 
и вече постигнахме много: с преминаването към зелена 
електроенергия спестихме за две години 62 % CO2. До 2022 
г. искаме да захранваме със зелена електроенергия всички 
наши европейски производствени обекти и така да намалим 
още веднъж почти наполовина емисиите на CO2. До 2030 г. 
искаме да постигнем в нашите европейски производствени 
обекти неутралитет на климата в област 1 и 2. Така отпеча-
тъкът на CO2 на нашите уреди ще стане още по-малък.

Повече от 60 години сме компетентни в областта 
на охлаждането и замразяването и постоянно се 
стремим към иновации. Постоянно изследваме 

нови технологии, за да разработим още по-енергийно 
ефективни уреди. Също така търсим зелени алтернативи 
на материалите. С нашите енергийно ефективни уреди 
допринасяме за устойчива инфраструктура. Допълнително 
участваме в изследователски проекти, например в про-
екта „Circular by Design“. Наред с енергийната ефективност 
искаме да оптимизираме ефективността на ресурсите – 
и да проправим пътя за кръговата икономика.

За да осигурим достъпна и чиста енергия за 
всички, инвестираме в изследвания и разра-
ботване на нови и още по-чисти технологии. Също 

така подкрепяме изследователски проекти в тези области. 
Целта е да се намали консумацията на електроенергия 
и непрекъснато да се повишава енергийната ефективност.

Като отговорен производител за нас са напълно 
естествени хуманните условия на труд и дълго-
срочната икономическа стабилност. Ние предла-

гаме на нашите служители сигурни работни места с добри 
условия и възможности за участие в процеса на взимане 
на решения във фирмата. Зачитаме синдикатите и разпо-
редбите за колективни трудови договори. Не толерираме 
нарушение на дължимата грижа по отношение на правата 
на човека в нашите предприятия и при доставчиците.

За нас са важни здравето и благоденствието 
на нашите служители. Ето защо обектите са 
наложили свой собствен здравен мениджмънт 

и активно подпомагат служителите в мерките за превенция. 
Безопасността и здраве при работа и предотвратяването 
на извънредни и аварийни ситуации непрекъснато се адап-
тират към новите изисквания.

Ние подпомагаме цялостното, основателно и 
качествено образование на нашите служители, 
стажанти, студенти и ученици, и насърчаваме 

ученето през целия живот. За тази цел си сътрудничим на 
местно ниво с най-различни образователни институции и 
ги подкрепяме активно. Предлагаме на нашите служители 
множество мероприятия за личностно развитие. 

За нас е напълно естествено равенството между 
половете. Отричаме всяка форма на дискрими-
нация. Подкрепяме най-вече програми, които 

насърчават девойките към технически професии. Бихме 
искали освен това да увеличим дела на жените на ръко-
водни длъжности.

Насърчаването на равните възможности допри-
нася за устойчив ико номически растеж и укрепва 
социалното сближаване на обществото. С между-

народната си дейност даваме своя принос за намаляване 
на различията.

Фаза на използване
Подкрепяме устойчиви градове и общини чрез 
продукти с възможно най-ниска консумация на 
електроенергия. Чрез взаи мосвързаност и тех-

нологията SmartGrid-ready намалява ме въздействието на 
градовете върху околната среда и подкрепяме мерки за 
ефективността на ресурсите. При това предлагаме спе-
цифични решения за местните изисквания с помощта на 
адаптиран дизайн на продукта. Нашите технологии за све-
жест осигуряват по-малко отпадъци от храна и по-малко 
битови отпадъци – това също прави градовете и общините 
по-устойчиви.
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Продукти
С нашите продукти с дълъг експлоатационен живот, ефективни по отношение енергия и ресурси, 

искаме да допринесем за устойчива икономика и устойчив начин на живот.

Разработване на продукти съобразно 
екологичните норми

[416-1] На съвсем ранен етап от разработването на проду-
ктите взимаме под внимание важните екологични аспекти, 
като използваме, например, само най-съвременните тех-
нологии. Чрез вътрешни процеси и описания на методите 
гарантираме, че:

  се разработват нови продукти възможно най-екологично;
  се взимат под внимание значими за екологията аспекти 

при проектирането, производството, приложението 
и изхвърлянето;

  се спазват забрани или ограничения на определени 
вещества;

  се изпълняват изискванията за контакт с храни 
и питейна вода;

  за да се изпълняват свързани с документацията 
задължения;

  при серийни продукти се проверява как могат да 
бъдат преработени и разработени по начин, който 
е по-екологично съвместим.

За да подобрим способността за рециклиране на старите 
уреди, ние поддържаме редовно контакт с нашите достав-
чици на услуги по изхвърлянето на отпадъци. Наред с това 
възлагаме проучвания за рециклиране и ги анализираме. 
Придобитите знания се включват пряко в разработването 
на уредите. В подкрепа прилагаме анализи и оценки на 
жизнения цикъл и анализи на въглеродния отпечатък на 
продукта.

Искаме да предложим на нашите клиенти и на околната 
среда максимално високо ниво на безопасност на проду-
ктите. Ето защо материалите и компонентите на уредите 
ни преминават обстойни тестове и проверки за експлоа-
тационен живот. С подходящи материали и редовния им 
контрол в лабораторията гарантираме, че всички части са 
съвместими с хранителни продукти. Изследваме частите 
и материалите от поддоставчици вътрешно и външно за 
вредни вещества. Забраните за вещества и други изиск-
вания предаваме на доставчиците със спецификациите за 

доставка. Определящи за това са директивите на ЕС REACh 
и RoHS. Доставчиците трябва да потвърдят пред нас съот-
ветствието на всички компоненти, които влизат в контакт 
с храната, а ние проверяваме тези декларации чрез текущи 
собствени анализи.

Влияние на фазата на използване 
върху екологичния баланс

Няколко проучвания показаха, че екологичният отпечатък 
(въглеродният отпечатък на продукта) на даден хладил-
ник и фризер е значително повлиян от фазата на използ-
ването. Ако се погледне оценката на жизнения цикъл на 
уреди с много висока енергийна ефективност, то фазата на 
използване при период на употреба 15 години в 24-часов 
работен режим има дял от 76 % от отпечатъка на CO2. Про-
изводството и вложените материали имат дял от около 
17 %. При уредите със средно висока енергийна ефек-
тивност отпечатъкът на фазата на използване е до 90 %. 
Следователно, изборът на класа на енергийна ефективност 
на даден уред има решаващо влияние върху екологичния 
отпечатък.

Най-широка гама от енергоспестяващи 
уреди

Фазата на употреба е отговорна за около две трети от въз-
действието върху екологията, причинено от домакинските 
и промишлени уреди. Ето защо консумацията на електро-
енергия на уредите е от решаващо значение. Енергийната 
ефикасност на уредите е централна тема за нас и клиентите 
ни. Още повече с оглед на нарастващите разходи за елек-
троенергия и на климатичните промени. И поради тази при-
чина предлагаме в световен мащаб най-широката продук-
това гама от хладилници и фризери с най-добрите класове 
енергийна ефективност.

Функционалните части се тестват за 
експлоатационен живот от 

15 години

88 %

от уредите в домакинството 
с максимална енергийна 
ефективност A++ или A+++

Съответствие 
с REACh и RoHS

малък въглероден отпечатък на продукта 

чрез висока енергийна 
ефективност

Изследване
в увеличаване на 
ресурсната ефективност

Висока способност 
за рециклиране
на материалите

Минимум 

10 години
наличност на резервни части
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През последните години постоянно подобряваме енергий-
ната ефективност на нашите домакински и промишлени 
уреди – предимно със следните мерки:

  усъвършенстване на прецизните електронни системи 
за управление;

  оптимизация на охлаждащите компоненти;
  употреба на ефективни изолационни материали 

и компресори с контрол на оборотите.

от влиянието върху околната среда на домакинските 
и промишлени уреди се дължат на фазата 

на използване.

Две трети

Функциите NoFrost и DuoCooling, енергоспестяващият плот 
Vario и преминаването към по-ефективното светодиодно 
осветление в хладилното отделение увеличаваха непрекъс-
нато енергийната ефективност.

Тези подобрения намалиха общия разход на електроенер-
гия с до една четвърт. По отношение на всички продукти 
уредите са оборудвани с редица допълнителни екологични 
функции за намаляване на консумацията. Така например 
процесът на размразяване при новото поколение ракли 
за супермаркети стартира бързо и ефикасно автоматично 
два пъти седмично – или ръчно – посредством горещ газ 
и напълно без електрическо отопление.

Процентно разпределение на уредите съгласно Закона за етикетиране относно 
консумацията на електроенергия (средностатистически според бройката)

A+++ 
A++ 
A+  
A и по-надолу 
(B, C, D)

2014
 

15

54

28

3
2013 

14

49

35

2
2012

 

10

34

53

3
2015 

18

60

19

3
2016 

20

62

15

3
2017

23

61

13

3
2018

25

61

11

3
2019

27

61

10

3

Иновации за ниска консумация на 
електроенергия

[302-5, 103-1/2/3, 417-1/2/3] Чрез постоянни иновации 
успяхме още да намалим значително консумацията на елек-
троенергия на нашите уреди през последните две години. 
През отчетната 2019 година 88 % от домакинските хладил-
ници и фризери, произведени за страните от ЕС, са съот-
ветствали на двата най-добри класа за енергийна ефектив-
ност A++ и A+++. Това отговаря на покачване с 4 % (сравни 
за 2017 г.: 84 %).

Либхер беше един от първите производители на хладилници 
и фризери с най-висок клас енергийна ефективност A+++. 
За тези уреди са нужни около 60 % по-малко електроенер-
гия отколкото за уредите от енергиен клас А – и това се 
случва въпреки допълнителните технологии като BioFresh 
и NoFrost.

Представеното през 2015 г. поколение свободно стоящи 
уреди BluPerformance доказва, че комфорт и енергоспес-
тяване не са изключващи се величини. Всичките 57 типа 
уреди през 2019 г. са от най-добрия енергиен клас A+++ или 
дори с още 20 % по-икономични. Преместването на хладил-
ната технология в основата на уреда позволи нови варианти 
за разположение на компонентите. Освен това серията 
предлага значително повече полезен обем, минимален шум 
при работа и подобрена ергономичност. Програми като 
EnergySaver и HolidayMode предлагат още възможности за 
икономия и спомагат за опазване на ресурсите.

В бъдеще SmartGrid, т.е. интелигентните електрически 
мрежи, ще намаляват енергийното замърсяване на окол-
ната среда и ще понижават разходите за електроенергия. 
В този случай хладилникът натрупва студов резерв, който 
може да се използва на по-късен етап. Едновременно 
с това уредът автоматично използва най-изгодната тарифа 
на тока. Това може да спести до 10 % от разходите за елек-
тричество. Избрани уреди на Либхер вече могат да бъдат 
интегрирани в интелигентни електрически мрежи с модул 
за допълнително оборудване.

от домакинските хладилници и фризери, произведени за 
страните от ЕС, са съответствали през 2019 г. на двата 

най-добри класа за енергийна ефективност A++ и A+++.

88 %

От десетилетия сме лидери в иновациите 
по отношение на енергийната ефективност.

Избрани уреди на Либхер вече могат да бъдат интегрирани в интелигентни електрически мрежи със SmartGrid-ready-модул 
за допълнително оборудване.
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Обозначение на продуктите
[417-1/2/3] Всички хладилници и фризери на Либхер за 
европейския пазар са маркирани фабрично с енергийния 
етикет на ЕС. Сто процентовото съответствие с изисква-
нията на етикета бе потвърдено през 2014 г. с проекта 
ATLETE (Тестване на електроуредите за оценка корект-
ността на обозначената енергийна ефективност), иниции-
ран от ЕС. Всички уреди са снабдени фабрично с типова 
табелка с техническите параметри. Приложените ръковод-
ства за употреба съдържат всички важни аспекти относно 
безопасността при употреба и за правилното изхвърляне 
на стари уреди и опаковъчни материали. Те дават допълни-
телно съвети за икономия на енергия и за правилно съхра-
няване на стоки. През отчетния период не е имало наруше-
ния на изискванията за маркировките.

През 2021 г. в сектора на домакинските 
уреди ще бъде въведен нов енергиен 
етикет на ЕС за електрически уреди
Ефективните и неефективните уреди скоро ще могат да се 
различават по-добре:
 
Сега съществуващият етикет помага в много ограничена 
степен при взимането на решение за покупка. Поради тех-
нологичното развитие на уредите през последните години 
предлагането на върха на скалата за ефективност се 
засили. Така наред с клас A има и класове A+, A++ и A+++. 
На потребителите сега е спестен четвърти или пети плюс.

След предстоящата реформа по отношение на енергийния 
етикет уредите отново ще са разпределени в скалата за 
ефективност от A до G. Все още е открит въпросът, каква 
маркировка ще получат настоящите класове за ефектив-
ност, тъй като се прилагат различни методи за измерване. 
Новият етикет ще бъде официално въведен от 1 март 
2021 г.

Повече информация за новия енергиен етикет има на 
официалната страница на Асоциацията на европейските 
производители на електродомакинска техника (APPLIA): 
www.theenergylabel.eu

Енергийният етикет се променя значително. Това се отнася 
както до класовете за ефективност, така също до вида 
и обема на информацията. Кодът QR като връзка към 
базата данни EPREL също е нов.

Новите класове за енергийна ефективност не могат 
да се извлекат просто така от стария етикет. Изчисля-
ването им е сложно и отчита различни фактори, които 
могат да повлияят на резултата нагоре или надолу.  
Тези фактори включват, например, типа на уреда, функцио-
налния принцип, броя и размера на отделенията за съхра-
нение или специални характеристики на оборудването като 
функция за автоматично размразяване.

За новия етикет са преработени методите за измерване 
и изчисление в стандарта EN 62552. Така те могат да бъдат 
адаптирани още по-добре към реалните условия в дома-
кинството.

Така изглежда новият енергиен етикет 
на ЕС за хладилници и фризери:

Европейската комисия въведе през 2019 г. електронна база 
данни за продукти, свързани тясно с консумацията на елек-
троенергия: EPREL (Европейска продуктова база данни за 
енергийно етикетиране).

В базата данни са изброени всички хладилници и фризери, 
които се предлагат на пазара. В базата данни може да се 
намери цялата важна информация за уредите: например, 
данни за производителя, идентификатор на модела и кла-
сове на ефективност. Това дава на търговци и потребители 
пълна прозрачност и добра възможност за сравнение, вкл. 
по отношение на устойчивостта.

Най-екологичните продукти на пазара могат да бъдат 
по-лесно отсети с помощта на EPREL.

Наред с публичната страна продуктовата база данни има 
и непублична част: така наречената част за съответствие. 
Допълнително към декларираните тук стойности се посоч-
ват също данни за измервателните стойности. Тази част 
подлежи на строги предпазни мерки и е достъпна само за 
органите за надзор на пазара и Европейската комисия.

Продуктовата база данни EPREL 
предлага прозрачност – а повече про-
зрачност създава повече ефективност

За ефективни уреди правим следното
Във всички наши производствени обекти има съвременно 
оборудвани развойни центрове. Тук изследователи и инже-
нери работят със стремежа да направят нашите уреди все 
по-ефективни – например чрез съвременна електроника 
и оптимизирани охладителни кръгове.

Нови характеристики на оборудването целят да уле-
снят ежедневната работа, да оптимизират съхранението 
и да намалят разхода. Като един от първите производители 
в Европа разработихме хладилници и фризери с най-висо-
кия до сега клас на ефективност А+++. Неслучайно много 
уреди Либхер, над средното ниво, са на върха на скалата за 
енергийна ефективност. Това е нашето изискване за бъде-
щето.

Принос за опазване на климата
Хладилниците и фризерите се използват денонощно и са 
отговорни за до 15 % от сметката за електроенергия. Уре-
дите Либхер консумират по-малко електроенергия и дават 
своя принос за опазването на климата.

Техниката непрекъснато се развива.  
Ето защо и ние не стоим на едно място.

1
2

3

4 5

6

1.  Кодът QR за идентифицирането на продукта в базата данни 
на ЕС EPREL (Европейска продуктова база данни за енергийно 
етикетиране).

2.  „Идентификаторът на модела“ за ръчното идентифициране 
на продукта в базата данни на ЕС EPREL напр. чрез номера 
на изделието.

3.  Новата скала за ефективност от „A“ до „G“. Всъщност „G“ 
е предназначен само за охладители за вино.

4.  Обемът на всички фризерни отделения в литри.

5.  Обемът на всички хладилни отделения в литри.

6. Нивото на шума сега се класифицира в класове от „A“ до „D“.
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Ефективност на всички нива

За да постигнем възможно най-добрата енергийна ефек-
тивност, изчерпваме максимално добре потенциала за 
спестяване на всеки отделен компонент на уредите. Това 
се отнася за материали, функционални части, оборудване 
и електронно управление, което осигурява оптимално вза-
имодействие.

Изолация

Добрата изолация допринася решително за икономията 
на електрически ток. Тя гарантира, че студът остава там, 
където му е мястото: в уреда. Разработваме непрекъснато 
нашите изолационни материали и работим върху нови със-
тави на материалите. Оптимизираме изолационните свой-
ства така, че да се запази максималното полезно вътрешно 
пространство въпреки ефективния изолационен слой.

Компресори с променлив капацитет (VCC)

Със съвременна електроника и хладилна технология новите 
компресори правят уредите особено икономични по отно-
шение на енергията. Благодарение на ниските обороти те 
работят тихо и без вибрации. Високата производителност 
на компресорите позволява бързо охлаждане, ако е нужна 
охладителна мощност.

Технология в основата на уреда

При уредите BluPerformance хладилната технология е инте-
грирана компактно в основата на уреда. Това прави вече 
ненужни кондензатора на задната страна на уреда и тавата 
за конденз на компресора. Така се създава място за значи-
телно по-голям полезен обем. Уредите са оборудвани също 
с високоефективни компресори и прецизни електронни 
системи за управление, и са много икономични при консу-
мацията на електроенергия.

Прецизно управление

При всички хладилници и фризери съвременната електро-
ника осигурява консумацията само на толкова електрое-
нергия, колкото фактически е необходима. Температурни 
сензори измерват вътрешната температура, както и тази на 
околната среда. Системата за управление регулира съот-
ветно оборотите на компресора. Тя също така забелязва, 
когато се отваря вратата и изключва вентилатора. Ако вра-
тата е отворена повече от 60 секунди, прозвучава аларма. 
Така замразените продукти също остават защитени.

DuoCooling

Комбинираните хладилник-фризери имат два напълно раз-
делени регулируеми охладителни кръга. Това позволява 
температурата да се регулира независимо и прецизно. 
Между хладилното и фризерното отделение не се осъщест-
вява въздушен обмен. Така се предотвратява пренасянето 
на миризми или изсушаването на съхраняваните храни-
телни продукти.

NoFrost

Редовното размразяване пести електроенергия. С функци-
ята NoFrost този процес се извършва автоматично. Веднага 
щом изпарителят образува леден слой, сензор активира 
процеса на размразяване. Вентилаторът се изключва, тръ-
бите на изпарителя се затоплят и леденият слой се разто-
пява, без да се повишава температурата във фризерното 
отделение. Уредът няма лед, а консумацията на електрое-
нергия остава постоянна.

Светодиодно осветление

За енергоспестяващо осветление няма как да минем без 
светодиоди. Те съчетават дълъг експлоатационен живот 
с нисък разход. Разработихме своя собствена концепция 
за осветление със светодиоди, която пести енергия и осве-
тява приятно вътрешното пространство.

SmartGrid-ready

SmartGrid-ready са всички уреди, които могат да бъдат 
интегрирани в интелигентни електрически мрежи с модул 
за допълнително оборудване. Принципът: Когато цената 
на електроенергията е ниска, фризерът създава студови 
резерви, които се прилагат в „скъпите“ часове. Едновре-
менно с това уредът автоматично избира най-изгодната 
тарифа на тока. В перспектива това може да спести до 10 % 
от разходите за електричество. Интелигентните електри-
чески мрежи са все още проекти на бъдещето, но уредите 
със SmartGrid вече са готови за тях.

Комбинираният хладилник-фризер CBNes 5778 се отличава с много висока енергийна ефективност (A+++)

Характеристики за икономична консумация
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Така удължаваме живота  
на продукта
С новия енергиен етикет на ЕС на 1 март 2021 г. влизат 
в сила също нови регламенти за екодизайн. Целта: Чувст-
вително да се намали консумацията на енергия и ресурси 
в Европа. Важен крайъгълен камък тук е удължаването на 
живота на продукта.

Производителите трябва да поддържат, например, скла-
дова наличност от важни резервни части: седем или десет 
години, в зависимост от продукта, или дали става дума за 
частен или промишлен ремонт. Трябва да е възможно също 
така резервните части да се сменят с обичайните инстру-
менти. Ремонтите трябва да се опростят и потребителите 
да бъдат мотивирани да използват уредите по-продължи-
телно.

Либхер изрично подкрепя такова поведение – винаги сме 
се застъпвали за качество на продуктите и дълъг експло-
атационен живот. При нас всички функционални части се 
тестват за 15 години експлоатационен живот.

Много точки от новата разпоредба са напълно естествени 
за нас от години:

Гарантираме, че резервните части ще бъдат налични в про-
дължение на десет години и всеки уред се ремонтира много 
лесно. Освен това всички упътвания за употреба и услуги 
за клиентите са достъпни безплатно на началната страница 
на Liebherr.

Преглед на разпоредбите

Резервните части трябва:
  да се поддържат налични на склад в продължение на 

седем години (уплътненията на вратите в продължение 
на десет години);

  да могат да се сменят с обичайните инструменти;
  да са достъпни за всички доставчици на услуги 

(трябва да се предостави и сервизна документация);
  да са достъпни за крайните потребители;
  да се доставят в рамките на 15 работни дни;
  да са достъпни онлайн. За някои страни вече има онлайн 

магазин за крайните клиенти и платформата Liparts 2.0 
за сервизни специалисти.

Упътванията за употреба трябва също да бъдат лесно дос-
тъпни.

Благодарение на технологията BioFresh хранителните продукти запазват значително по-дълго своите витамини и минерали

Предотвратяване изхвърлянето  
на храна
Съхраняването на храна при оптимални климатични усло-
вия е важен принос срещу разхищаването на храни.

 
 Технологиите за свежест, интегрирани в нашите уреди, 
осигуряват оптимални условия на съхранение. DuoCooling 
е основната ни технология във всички хладилник-фри-
зери. Тя предпазва хранителните продукти от изсуша-
ване.

  BioFresh удължава още трайността на хранителните про-
дукти: При температури малко над 0 °C и оптимална влаж-
ност на въздуха храните в отделенията BioFresh остават 
свежи по-дълго време.

  Допълнителни специални отделения са адаптирани още 
по-индивидуално към изискванията за определени храни: 
Например отделението Fish & Seafood-Box увеличава 
двойно трайността на рибата и морските дарове в срав-
нение с отделението BioFresh.

Този удължен срок на годност спомага за предотвратяване 
на изхвърлянето на храни.

Правилно съхраняване на хранителни 
продукти
С така нареченото обозначение на отделението помагаме 
на клиентите да съхраняват оптимално храната си в хла-
дилника.

В рамките на регламента за екодизайн в уреда са обозна-
чени с пиктограми различните температурни зони.

Това позволява човек да види с един поглед кой хранителен 
продукт в коя зона на хладилника се съхранява най-добре. 
Още информационни графики и информация за зоните на 
съхранение има в нашето онлайн списание FreshMag.

Трайността е въпрос на техниката.
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Новите класове на шум

С новите класове на енергийна ефективност се въвеждат 
и класове на шума за хладилниците.

Наред с изобразяваната досега стойност на шума dB(A) на 
новия енергиен етикет се обозначава и класът на шума: 
A, B, C или D. Подобно, както е при ефективността, „А“ 
означава много добре, т.е. много тихо. D означава сравни-
телно шумно.

При съвременния начин на живот и използване на жилищ-
ното пространство шумът от хладилниците играе все 
по-голяма роля в избора за покупка.

Докато преди хладилниците и фризерите стояха и бръм-
чаха в отделни кухни или трапезарии, в наши дни уредите 
често вече не се помещават зад затворени врати. Кухнята 
и дневната все по-често се сливат в едно помещение. Евен-
туалните шумове се долавят в напълно нови ситуации: 
например при четене на дивана или при работа от вкъщи. 
Ето защо нашите уреди биват подлагани на специални 
тестове в съвременни помещения за измерване на звука. 
Резултатът от почти 40 години акустично изследване: Уре-
дите ни заемат челните места и по отношение на новите 
класове на шума.

Една от нашите най-важни целеви групи: 
поколенията след нас.

В професионални помещения за измерване на звука инженерите слушат много внимателно с високочувствителни микрофони,
за да ограничат шумовите емисии и да оптимизират качеството на звука на подвижните компоненти като врати и чекмеджета

Промишлени уреди и енергийно 
етикетиране

Рамкови условия за промишлените 
хладилници и фризери

В много области на хотелиерството и ресторантьорството 
се използват хладилници и фризери, които консумират 
много електроенергия. Повече от 20 години след въвежда-
нето на енергийния етикет на ЕС за хладилници за дома-
кинството етикетирането за първи път се прилага и за 
уреди в промишления сектор. Така още преди покупката 
клиентите получават важна информация за ефективността 
и разхода на енергия на хладилниците. По този начин може 
да се изчисли постоянната консумация на електроенергия. 
Информацията върху енергийния етикет води до класифи-
кация на уредите по отношение на тяхната енергийна ефек-
тивност и очакваната консумация на електрически ток.

Европейската комисия иска да намали консумацията на 
електроенергия в Европейския съюз и да насърчи продаж-
бата на ефективни уреди. На това основание към 1-виюли 
2016 г. бяха приети тези регламенти:

  2015 / 1094 – IV „Енергийно етикетиране на професио-
нални хладилни шкафове за съхранение“

  2015 / 1995 – IV „Изисквания за екологично съвмести-
миядизайнна професионални хладилни шкафове за 
съхранение“

Съгласно този регламент хладилници и фризери с плътно 
затворени врати, които са създадени за съхранението на 
хранителни продукти в промишлени условия, трябва да са 
обозначени с енергиен етикет.

Изключение от задължението за етикетиране правят, 
например:

  уредите със статично охлаждане (т.е. без вентилатор);
  комбинирани хладилник-фризери;
  фризерни ракли.

По отношение на външния вид и съдържанието енергий-
ният етикет се придържа към добре познатия етикет за 
домакински уреди. Наред с данни за производителя, наи-
менование на продукта, клас на енергийна ефективност 
и консумацията на електроенергия за 365 дни енергийният 
етикет трябва да съдържа и данни за полезния обем и кли-
матичния клас. Независимо от посочения климатичен клас 
консумацията на електроенергия се измерва за всички 
засегнати уреди в климатичен клас 4 (+30 °C околна темпе-
ратура / 55 % относителна влажност на въздуха).

От 1 юли 2016 г. класовете за енергийна ефективност вари-
рат от А до G. Този факт не се прие обаче добре от много 
търговци и клиенти. Това е така, понеже при домакинските 

електроуреди енергийната ефективност се измерва в диа-
пазона от A+++ до D. Причината за това е твърде различ-
ните условия за тестване при електроуредите за домашна 
и професионална употреба. От 1 юли 2019 г. бяха въведени 
допълнително класовете A+, A++ и A+++ .

Енергийният етикет показва консумацията на електроенер-
гия и енергийната ефективност на даден продукт. За да се 
определят тези класификации за професионалните уреди, 
те се тестват в условия като в професионален кухненски 
обект. Поради различното естество на изпитанията при 
домакинските и професионалните уреди, стойностите на 
енергийните класове и съотношението kWh на година при 
тях не са съизмерими.

Енергийният етикет за промишлените 
хладилници и фризери:
1.  Идентификатор на модела на 

доставчика
2.  Име или търговска марка на 

доставчика
3. Клас на енергийна ефективност
4.  Консумация на електроенергия 

за 365 дни
5.  Полезен обем охлаждане
6.  Полезен обем замразяване
7.  Климатичен клас (3, 4 или 5)

Измервания:
Разрешени климатични класове

Климатичен клас 3 (хладилен шкаф 
с ниска мощност): околна температура 
от +10 °C / +16 °C до +25 °C, 
60 % относителна влажност на въздуха

Климатичен клас 4: околна температу-
ра от +10 °C / +16 °C до +30 °C, 
55 % относителна влажност на въздуха

Климатичен клас 5 (хладилен шкаф 
с висока мощност): околна температура 
от +10 °C / +16 °C до +40 °C, 40 % относителна влажност на въздуха

Климатичният клас, посочен на енергийния етикет, изобразява максимал-
ната околна температура на мястото, където е инсталиран уредът. При тази 
температура се спазват необходимите температури за съхраняването на 
храните.

Консумация на електроенергия/полезен обем

Консумацията на електроенергия се измерва за всички засегнати уре-
ди, независимо от посочения климатичен клас, при климатичен клас 4 
(+30 °C / 55 % rH). Измерването на консумацията на електроенергия се 
извършва съгласно стандарта EN 16825 и регламента 2015 / 1094-IV. 
Полезният обем се изчислява съгласно стандарта EN 16825.
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Към съществуващия регламент се добавят предписания за 
обозначаването на хладилници с функция за директни про-
дажби. От 1 март 2021 г. охладителите за напитки и фри-
зери за сладолед трябва да бъдат обозначени съгласно 
новия регламент на ЕС.

Клиентска ориентация
[416-1] Редовно проучваме нуждите на нашите клиенти 
в различните дисциплини и ги анализираме. Така нашите 
разработчици могат да вземат предвид тези потребности 
в процеса на разработката на нови продукти. Това проуч-
ване се прави чрез анкети и тестове за ползваемост с пред-
ставителни групи крайни клиенти. През 2018 г. и 2019 г. чрез 
вътрешното проучване на пазара количествено и качест-
вено са анкетирани общо повече от 8000 крайни клиенти 
и бизнес партньори по целия свят.

Наред с това обратната връзка, която получаваме чрез 
нашите телефонни услуги за клиенти и от дистрибуторите 
ни, се включва в процесите на разработка. Измерването 
на удовлетвореността на клиентите след ремонт също ни 
дава ценна информация за процеса на непрекъснато подо-
брение. При усъвършенстването на уредите ни за промиш-
лени цели работим от дълги години в тясно сътрудничество 
с нашите големи клиенти.

При разработването на новото ни приложение HNGRY 
също взехме предвид изискванията и желанията относно 
функциите на клиентите в съответствие с постоянната ори-
ентация към клиентите. През декември 2019 г. стартира 

Включваме нашите клиенти и околната среда на 
ранен етап от разработването на продуктите.

Любопитни ли сте?
Тук можете да свалите приложението HNGRY. 
https://onelink.to/iamhngry/

приложението за смартфони в Германия и Австрия. То уле-
снява ежедневното планиране на покупките и припомня на 
потребителя списъка за пазаруване. Приложението HNGRY 
помага да избегнем двойни покупки на продукти и да нама-
лим тяхното разхищение.

С HNGRY се обръщаме преди всичко към по-младите хора 
с афинитет към хранителните продукти, устойчивостта или 
дигиталните помощници. В момента приложението пре-
доставя на потребителите списъци за пазаруване, статис-
тики и предложения за пазар. Вие имате възможност да 
съставите индивидуално съдържанията и да ги споделяте 
със семейството, приятели и познати. Чрез приложението 
HNGRY Либхер предоставя също много полезна информа-
ция за всичко, свързано със съхраняването на храни в хла-
дилните и фризерни отделения. Приложението разкрива 
пред своите потребители света на оптималното съхранение 
на хранителни продукти.

Новият енергиен етикет за хладилници 
с функция за директни продажби:
1.  Кодът QR за идентифицирането 

на продукта в базата данни на ЕС 
EPREL (Европейска продуктова база 
данни за енергийно етикетиране).

2.  „Идентификаторът на модела“ за 
ръчното идентифициране на про-
дукта в базата данни на ЕС EPREL 
напр. чрез номера на изделието.

3.  Скала на класовете за енергийна 
ефективност от „A“ до „G“.

4.  Сумата на площите за излагане 
в квадратни метри (охлаждане).

5.  Температура на охлаждане горе: 
Най-високата температура в отде-
лението в градуси по Целзий.

  Температура на охлаждане долу: 
Най-ниската температура в отделе-
нието в градуси по Целзий.

6.  Сумата на площите за излагане  
в квадратни метри ( замразяване).

7.  Температура на замразяване горе: 
Най-високата температура в отделението в градуси по Целзий.

  Температура на замразяване долу: 
Най-ниската температура в отделението в градуси по Целзий.

1
2

3

4 5

6 7

Като част от стратегията ни за интернацио-
нализация отговаряме и на международните 
задължения за етикетиране. Нашите проду-
кти напр. са маркирани с Energy Star, амери-
канска екомаркировка за енергоспестяващи 
уреди. Маркировката Energy Star удостове-
рява, че уредите отговарят на критериите за 
енергоспестяване на Американската агенция за опазване на околната 
среда EPA и на Министерството на енергетиката на САЩ. През 2003 г. 
с регламент на ЕС маркировката Energy Star беше официално призната 
и в Европа.

Важни критерии за маркировката Energy Star са напр.:
  Включен уред или включен компонент се превключва обратно след 

определено време.
  Уредът изпълнява критериите за максимално допустима консумация 

на електроенергия за определен период.

Ние изпълняваме също задължението за етикетиране съгласно закона 
„Калифорнийско становище 65“ (California Proposition 65). Според него 
на всеки продаван в Калифорния продукт трябва да има предупрежде-
ние, ако съдържа един от повече от 900 химикали, които регулаторни-
ят орган в Калифорния смята за потенциално вредни за здравето. Ние 
правим това, въпреки че няма забележка, че продуктите ни са вредни за 
здравето, стига да се използват по предназначение.
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Оптимизация при използването на 
материалите

[301-1, 301-3] В различните серии уреди се използват раз-
лични материали и количества от тях. Метали, като сто-
мана, и пластмаси, като полистирол, имат най-голям дял от 
теглото.

Стремим се да използваме чисти пластмаси, без примеси, 
доколкото го позволява технологичният процес. В помощ 
на процеса на рециклиране на по-късен етап и в съответ-
ствие с международните стандарти са маркирани пластма-
совите части с тегло над 50 г и каучуковите и гумени части 
с тегло над 25 г.. Използваните метали могат почти напълно 
да бъдат рециклирани. По отношение на опаковъчните 
материали също съблюдаваме възможността за рецик-
лиране. Използваме само стиропор, PE фолио, пластма-
сови отливки, картон и дървесина. За производството на 
печатни материали като брошури, листовки, ценови листи 
или списания използваме главно хартия, произведена от 
устойчиво горско стопанство.

За да повишим още повече ресурсната ефективност, участ-
ваме в съвместния проект „Circular by Design“, който стар-
тира през юли 2019 г. Целта на изследователския проект 
с продължителност 3 години е насърчаването на кръгова 
икономика с ефективни ресурси. Съвместният проект 
протича в рамките на финансирането на научноизследова-
телски и развойни проекти на тема „Ресурсно ефективна 
кръгова икономика – иновативни продуктови цикли“. В про-
грамата е включено „Проучване за устойчиво развитие – 
FONA3“.
 
Наши партньори в проучването са:

  Център Хелмхолц Дрезден-Росендорф, Институт Хелм-
холц Фрайберг за ресурсни технологии

  Вупертал институт за климат, околна среда, енергия 
ГмбХ, изследователска група Устойчиво производство 
и консумация

  Университет за изкуства Фолкванг, професура устойчи-
вост в дизайна

Наши партньори са Becker Elektrorecycling Chemnitz GmbH 
и Entsorgungsdienste Mittelsachsen GmbH.

Друга цел на „Circular by Design“ е разра-
ботването на кръгов продуктов дизайн за 
хладилници и фризери. Този дизайн на 
продукта трябва да бъде оптимизиран не 
само за енергийна ефективност, но и за 
ефективност на ресурсите. Финансираният 
от Федералното министерство на образованието и научните 
изследвания проект трябва да докаже, че е възможно осъ-
ществяването на кръгов дизайн. Фокусът е насочен към 
Repair / Reuse и по възможност към затворени пътеки за 
рециклиране.

Обединяването на анализа на ефективността на ресур-
сите с технологично ориентирания и базиран на симула-
ция модел „Дизайн за рециклиране“ в бъдеще трябва да 
позволи продуктов дизайн, който е подходящ за пълно 
рециклиране. За целта партньорите по проекта определят 
количествено настоящите загуби при регистриране и реци-
клиране на хладилник / фризер на различни нива. Изсле-
дователският проект също така показва възможностите 
за ефективно използване на ресурсите. На тази основа 
трябва да бъде разработен продуктов дизайн, чиято ком-
бинация от материали позволява почти пълно рециклиране 
и повторно използване.

В рамките на асоциираното ни партньорство в проекта 
CbD предоставяме информация, техническа експертиза 
и комбинирания хладилник-фризер CNPes 4758 като база 
данни и за специфични тестове. Така допринасяме за съз-
даването на дизайн и конструкция на хладилника/фризера 
със значение за практиката – за да разберем как може да 
изглежда оптимизиран за рециклиране хладилник/фризер.

Предоставената комбинация хладилник-фризер CNPes 
4758 е свободно стоящ уред Premium NoFrost от серията 
BluPerformance с висока енергийна ефективност. Неговите 
функции включват BioCool, DuoCooling и Smart Device.

Основната цел на изследователския проект е да разгледа 
наред с енергийната ефективност и ефективността на 
ресурсите при масово разпространена стока за широко 
потребление. Във фазата на концепцията се разработват 
различни подходи. Те се допълват от инструмент за оценка 
и вземане на решения. В последствие той може да стане 
стандарт за други потребителски стоки.

Нашата философия за висока ефективност на 
ресурсите гласи: Колкото може по-малко ресурси – 

колкото може повече рециклирани материали.

ReziProK Kick-off Veranstaltung 2019 | Frankfurt am Main | 10. bis 11. Dezember 2019

Circular by Design (CbD) – Resource efficiency 

through sustainable design consumer goods, 

the example of a fridge-freezer
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 End of life not sufficiently considered at design 

stage.

 products ability for circularity and recyclability 

could be increased.

 Recyclable product design for cooling appliances

 find transferable Design principles

 Expand focus from energy to resource efficiency 

 ensure raw material supply 

 Develop evaluation and decision making tool

for recyclable and resource efficient product 

design 

 Understand legal and economic framework

 define requirements needed for change for 

manufacturers, logistics, consumers, recyclers, 

etc. 

 Establish digital system model (material flows, 

Recycling processes, etc.) 

 Merge models of resource efficiency, life 

cycle assessment and expanded multi-

regional Input-Output-Modell (WI-SEEGIOM)

 combine micro- and macro level aspects 

with consideration of ecological, economical 

and social criteria

 holistic basis for decision of a evaluation 

and decision making tool. 

 Substitution of

(primary) materials

 Bill of Materials

 Recycling paths

 Recyclability, recovery

 Ecological operating 

expense

 Logistics

 Collection quotas

 Avoid pilferage

 Material flow losses
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 New business 

models like repair, 

reuse, cash-back 

and leasing
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Investigation of CbD

Project

Преглед на изследователския проект Circular by Design

Съдържание Liebherr-Hausgeräte GmbH 49Корпоративна отговорност Доклад за 2019 г.48



 | Фирмена група | Liebherr-Hausgeräte GmbH | Управление на корпоративната отговорност | ЦУР | Продукти
 | Обекти | Служители | Верига за доставки и логистика | Цифри и факти

 
Използване на вторични суровини

[301-2, 308-2] В наши дни повечето отпадъци, получени 
при обработката на пластмаси, се събират, обработват 
и се връщат в производствения процес. Тъй като за сто-
маната има функциониращ кръговрат на материала, може 
да се приложи вторичен материал. Към момента още не са 
подходящи пластмасови рециклати, които произлизат от 
стари уреди или други отпадъчни потоци – и био-базирани 
пластмаси. Причината се крие в техния състав и промен-
лива наличност и качество на материала. По-специално 
за вътрешна употреба има многобройни ограничения, 
по-специално изискванията за съответствие на храните, 
които не се обслужват лесно. Въпреки това наблюдаваме 
внимателно текущото развитие на пазара и технологиите. 
За целта поддържаме постоянен контакт със съответните 
институти и доставчици. Чрез изследването и разработва-
нето, както и с тестовете на уредите в изпитание искаме 
възможно най-скоро да постигнем истински устойчив дял 
на рециклирани или биологични материали в продуктовите 
серии.

Дълъг експлоатационен живот 
и безопасност на продуктите

[103-1/2/3, 416-1, 416-2] Хладилниците и фризерите се 
използват денонощно: 24 часа в денонощието, 365 дни 
в годината те трябва безупречно да охлаждат и да съхраня-
ват стоките свежи и безопасни. Като производител на висо-
кокачествени уреди, поставяме най-високи изисквания за 
нашите уреди и компоненти. Ние работим ежедневно, за да 
гарантираме, че нашите уреди отговарят на най-високите 
изисквания в домакинството и за употребата с професио-
нални цели.

Това се отнася, например, и за специфичните за бранша 
изисквания към хладилниците и фризерите в пекарни 
и сладкарници. За тези уреди се използват специални 
изпарители с покритие чрез катафореза. Те предпазват 
надеждно от особено агресивни и корозивни вещества 
като соли и фруктоза.

Ние предлагаме оптималното решение за всяко приложение

При разработката на хладилни ракли за супермаркети под-
ходихме по нов начин: така нареченият двукомпонентен 
процес на пръскане с високо налягане на базата на полиуре-
тан ни позволява да произвеждаме големи и геометрично 
завършени компоненти. В резултат на това пластмасовите 
корпуси имат много голяма устойчивост и якост при удар. 
Те са значително по-малко уязвими от традиционните сто-
манени контейнери.

В същото време високото качество на продукта и продъл-
жителният експлоатационен живот имат голямо влияние 
върху екологичния баланс на уредите. Редовните проуч-
вания показват, че нашите уреди се използват по-дълго 
в домакинството, отколкото уреди от други марки. 
Само вратата на хладилника се отваря от потребителя 
няколко пъти на ден и е подложена на големи натовар-
вания. Ето защо, преди да се използва даден компонент 
в серията, изпитваме функционалните части, включи-
телно шините и пантите на вратите, в обстойни тестове за 
жизнения цикъл за 15 години експлоатационен живот.  
Либхер дава две години гаранция на производителя за екс-
плоатационна надеждност и безопасност на хладилниците 
и фризерите и гарантира, че уредите нямат материални 
и производствени дефекти. От 2015 г. крайните ни клиенти 
в Германия, Австрия и България могат с новия сертифи-
кат „WarrantyPlus“ да удължат гаранцията на производителя 
с още три или осем години.

При развойната и производствена фаза изпитваме всички 
уреди подробно за всички последващи рискове за здравето 
и безопасността на потребителя. Отделите за развойна 
дейност, управлението на продуктите и качеството, отдел 
„Покупки“ и „Производство“ участват в този мултидисципли-
нарен процес. По време на производството всички уреди 
преминават обстойни тестове за функционалност и безо-
пасност. Резултатите се записват и анализират. Освен това 
извършваме одити на продуктите и проверяваме на произ-
волен принцип по определени критерии готови за доставка 
уреди. На базата на редовния анализ на показателите на 
процеса определяме мерки за подобрения. Така гаранти-
раме непрекъснат процес на подобряване на уредите.

През отчетния период нямаше нарушения срещу разпо-
редбите за здраве и безопасност за хладилниците и фри-
зерите. В случай на риск за безопасността на продуктите 
или за здравето на клиентите, вътрешно са утвърдени спе-
цифични процеси. Те незабавно задействат всички необхо-
дими мерки за защита на клиентите и информация на вла-
стите и обществеността.

Тестваме функционални части за срок 
на годност 15 години.

Независимо дали при екстремни температури или висока влажност на въздуха – в климатичните камери уредите доказват 
възможностите си при дълготрайни тестове извън обичайните периоди на измерване
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Обслужване на клиенти
Ние вярваме, че надеждните сервизни услуги убеждават 
клиентите ни да направят покупка, увеличават тяхната удо-
влетвореност и спомагат значително да създадем дълго-
срочна връзка с клиентите. След покупката клиентите ни 
могат да ползват световна сервизна мрежа с широка гама 
от ремонтни дейности и услуги. Ясно структурираните пара-
метри и процеси и бързият информационен поток помагат 
на външните ни сервизни партньори да осигуряват услуги 
според нуждите на клиентите. Целевото и редовно обуче-
ние на сервизни техници винаги включва и актуалните теми, 
свързани с околната среда и изхвърлянето на отпадъци.

Нашите техници могат да ползват централизираното упра-
вление на документацията през цялото денонощие. Меж-
дународно управление на рекламациите съдейства за 
кратки комуникационни канали и бързо решаване на про-
блеми. Бързите реакции и високото ниво на компетентност 
относно първоначалното решение са за нас решаващите 
целеви параметри за качеството на услугата.

За поръчката на резервни части сервизните техници имат 
денонощно достъп до система за поръчка на резервни 
части. В сътрудничество с глобално действащи логистични 
компании ние разполагаме с бърза и екологична услуга за 
доставки. Гарантираме наличност на резервни части за 
период от минимум 10 години.

Отдавна изпълняваме изискванията на новия регламент на 
ЕС за енергийни етикети, който влиза в сила на 1 март 2021 
година.

Рециклиране и изхвърляне на стари уреди
[301-2, 301-3] Обратното приемане и оползотворяване на 
електроуреди е законно регулирано в ЕС с Директивата 
относно отпадъци от електрическо и електронно оборуд-
ване (ОЕЕО). От 2006 г. тя задължава производителите на 
домакински уреди да приемат обратно стари уреди. В евро-
пейските страни си сътрудничим с частни фирми за съби-
ране и извозване на отпадъци, частично се използват също 
държавни системи за обратно приемане и оползотворяване.

В Германия законодателството прилага Директивата ОЕЕО 
чрез Закона за електрическото и електронното оборуд-
ване (ElektroG). Изпълнител орган е Фондацията регистър 
на старо електрооборудване (stiftung ear). Тя е компетентна 
също за регистрацията на производителите, координаци-
ята на предоставянето на контейнери и за извозването на 
старите уреди. През октомври 2015 г. влезе в сила проме-
неният закон ElektroG. Новото в него засяга задължението 
на търговските фирми за обратно приемане на уреди, 
корекции за собствено оползотворяване от страна на 
общините, увеличаването на квотите за оползотворяване 
и по-нататъшното ограничаване на незаконния износ на 
електронни отпадъци.

Стационарни търговци и онлайн дистрибутори с търговска 
площ или складова и спедиторска площ повече от 400 ква-
дратни метра са длъжни да вземат обратно старите уреди.

От 15 август 2018 г. германският закон ElektroG премина 
към т.нар. „Отворена област на приложение“ (Open Scope). 
При този процес бяха адаптирани всички продуктови кате-
гории и видове устройства. Едновременно с това влезе 
в сила задължението за регистрация на множество нови 
типове продукти. Тъй като това засяга всеки производи-
тел и неговите регистрации, ставаше дума за най-голямата 
промяна в областта на изхвърлянето на електрически стари 
уреди от влизането в сила на закона ElektroG.

И в обслужването на клиентите ние отговаряме на 
нашия премиум стандарт.

Обратно приемане и изхвърляне на стари уреди от частни домакинства 
Рамка: Закон за електрическото и електронното оборудване (2015 г.) в Германия

пункт за събиране общини / örE 
обществени превозвачи на отпадъци

собствена пазарна реализация 
обществени превозвачи на 

отпадъци 
(избор)

производители 
задължително обратно приемане 

съгласно инструкция на stiftung ear *

производители 
системи за доброволно индивидуално 

или колективно приемане обратно

оползотворяване
подготовка за 

повторна употреба
отстраняване

дистрибутори / търговци 
задължително обратно приемане при 
повече от 400 м2 търговска площ или 

доброволно обратно приемане

стари уреди от частни 
домакинства

сертифицирани съоръжения 
за първична обработка

Протичане на процеса

*  Фондацията регистър на старо електрооборудване (stiftung ear) е „сборният пункт на производителите“, 
който изпълнява също задачи, възложени от Федералната служба по околна среда.

През 1993 г. Либхер беше първият производител, който 
пусна на пазара продуктова гама без флуоровъглероди 
(CFC). Хладилниците и фризерите, които са произведени 
преди това и са по-стари от 25 години, съдържат в съот-
ветствие с тогавашния стандарт CFC като охлаждащ и изо-
лационен агент. За да се избегнат вредните въздействия 
върху озоновия слой, при изхвърлянето на старите уреди 
този агент трябва да се източи и да се изхвърли съгласно 
разпоредбите.

Немските компании за събиране и извозване на отпадъци 
не само подлежат на държавни разрешения и контрол – те 
се контролират и от производителите на домакински уреди.
От 2007 г. имаме система за осигуряване на качеството, 
която проверява целия процес на рециклиране на нашите 
доставчици на услуги по събирането и извозването на отпа-
дъци. В същото време те самите са длъжни да извършват 
вътрешни одити. Ако определените критерии за качество 

не се спазват, не се доставят стари уреди до засегнатия 
обект. През 2013 г. Асоциацията на европейските произво-
дители на електродомакинска техника (CECED, понастоя-
щем APPLiA) проведе меж дународно проучване за изхвър-
лянето на енергийно ефективни хладилници с вакуумни 
изолационни панели (така наречените „VIP“). В допълнение 
на това Либхер проведе друго задълбочено проучване 
заедно с конкурентна фирма и експертен институт. Акцен-
тът беше поставен върху установяването до каква степен 
съответната технология на обекта е подходяща за бъде-
щото изхвърляне на тези уреди. Резултатът: Много обекти 
могат още сега да изхвърлят този нов тип стари уреди. 
Отделни системи трябва да бъдат адаптирани през следва-
щите няколко години технологично, например по отноше-
ние на отработения въздух и филтърните системи, особено 
когато VIP уредите заемат по-голям пазарен дял.
Регистрирани доставки
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Информация за рециклиране

[417-1] Ние постоянно обменяме информация с индустри-
ята за рециклиране, за да осигурим възможно най-добрата 
обработка на стари уреди, започвайки със собствената ни 
„информация за рециклиране“. Тя беше отделена в нача-
лото на 2018 г. с базата данни i4R на асоциацията за елек-
тродомакинска техника APPLiA.

За да подобрим рециклирането, подаваме информация на 
рециклиращите фирми с помощта на стикери:

  иният стикер обозначава всички уреди, 
които имат така наречения „вакуумен 
изолационен панел“ (VIP). Панелите VIP 
имат значително по-добър изолационен 
ефект от традиционната пяна. Тъй като те 
отскоро се използват в по-големи количе-
ства от индустрията за домакински уреди, предприятията 
за рециклиране трябва все още да се настроят за тях. 
Стикерът, който е съгласуван с асоциацията за електро-
домакинска техника APPLiA, посочва на рециклиращите 
фирми, кой тип VIP къде е монтиран в уреда.

  Вторият стикер е поставен при компре-
сори с масла с висок вискозитет. Той 
е предназначен да осигури безопасност 
при работа в обектите за рециклиране, тъй 
като не трябва да се допуска маслото да 
бъде погълнато случайно.

Като отговорен производител, ние помагаме на клиентите 
с информация относно изхвърлянето на уредите им. Регио-
налният характер на начините за изхвърляне не позволява 
обаче обобщени инструкции – само в Германия се прилагат 
множество различни общински изисквания. На междуна-
родно ниво разпоредбите са още по-обширни. Ето защо 
ние подкрепяме регионални или специфични за страните 
разяснителни кампании за правилното изхвърляне на стари 
електроуреди. С това изпълняваме своята продуктова отго-
ворност като производител и допринасяме допълнително 
за опазването на околната среда.

На началната страница на сайта ни под „Сервиз и околна 
среда“ има информация за правилното изхвърляне на хла-
дилници и фризери в Германия, както и връзки към акту-
ални информационни кампании и горещи линии за потре-
бители.

Тъй като даден хладилник или фризер съдържа и след 
употребата му ценни материали и вещества, правилното 
изхвърляне е много важно. Тези материали могат да се 
възстановят и отново да се използват за производството 
на нови електроуреди. Ето защо излезлите от употреба 
уреди трябва да се изхвърлят в съответствие с местните 
разпоредби и закони, включително и за да се предотврати 
замърсяване на околната среда поради неправилното им 
изхвърляне. С това собственикът на уреда допринася за 
опазването на околната среда и особено за щаденето на 
ресурсите.

Символът зачеркнат контейнер за битови 
отпадъци посочва, че уредът не бива да 
се изхвърля в контейнера за домакински 
отпадъци. Негово изхвърляне трябва да се 
извършва съгласно местните разпоредби.

Безплатни предложения за правилно изхвърляне

Община:
В базите за рециклиране и вторични суровини се преда-
ват безплатно стари уреди. В някои общини се извършва 
също взимане и извозване на електроуреди. В общините 
има информация за местните разпоредби.

Търговия:
Търговските обекти са задължени по закон безплатно да 
приемат обратно стари уреди. Условията за това: Площта 
на магазина е по-голяма от 400 м². При „големи уреди“ като 
хладилници това правило важи само в случай, че клиентът 
купува нов уред (така нареченото 1:1 връщане).

Още информация за изхвърлянето на електроуреди пред-
лага „Drop it like E-Schrott“. Тази съвместна информационна 
кампания на фондацията „ear“ и производителите на дома-
кински уреди се подкрепя от Федералната служба по 
околна среда. В рамките на тази кампания гореща линия на 
потребителя отговаря на въпроси.

След връщането ние, като производител, осигуряваме 
екологично рециклиране на уредите и правилното отстра-
няване на остатъчните вещества. В тази връзка спазваме 
законовите и нормативни уредби. Редовно провеждани 
одити на обектите за рециклиране контролират спазването 
на тези разпоредби. При нарушения се прилагат санкции, 
които стигат до забрана за доставки. Като производител 
поемаме отговорност за нашите уреди – през целия жизнен 
цикъл и след това. www.e-schrott-entsorgen.org

Много предмети имат история. Но тази на един хладил-
ник Либхер от 1994 г., забравен десетилетия наред в един 
склад, е много специална. Историята разказва за рождения 
час на съвременните енергоспестяващи домакински уреди 
на Либхер и показва колко напред във времето е било 
предприятието по отношение на устойчивостта.

Неочаквано откритие

През есента на 2019 г. Хансйорг Щайнхорст от архивния 
отдел на Либхер среща по време на обиколка на завода 
в град Биберах ан дер Рис инженера и местен изследова-
тел – Йоханес Анджеле. Той му разказва за един специа-
лен колекционерски предмет, който се намира при него 
вкъщи и „спи стогодишен сън“: хладилникът KT 1580 – пър-
вият и единствен соларен хладилник на Либхер. Почти три 
десетилетия наред този иновативен уред се смятал за без-
следно изчезнал. Но каква е историята на този уникален 
фотоволтаичен хладилник? Отговорът на въпроса ни води 
назад към 90-те години.

Иновация по време на озоновата дупка

Началото на 90-те години е преломен период за екипа от 
специалисти около Вилфрид Кинг, Херберт Гернер и Матиас 
Вист в Оксенхаузен: През 1989 г. ООН издава забрана за 
употребата на хлорофлуоровъглеводород (CFC), която 
трябвало да влезе в сила през 1995 година. Както всички 
други специалисти в бранша, разработчиците / проектан-
тите на Либхер също работят с пълна пара по разработ-
ката на хладилници и фризери без CFC хладилни агенти. 
През 1993 г. те правят пробив: С модела KT 1580 Либхер 
за първи път разширява продуктовото си портфолио, като 
включва хладилник без CFC и HFC с изолацията на фри-
зер. За Либхер това бележи повратната точка към трайните 
идеи за енергоспестяване. Поставяйки началото с KT 1580, 
Либхер преминава от 1993 г. към производството на хла-
дилници без CFC хладилни агенти и флуоровъглеводород 
(FC).

Слънчева енергия за енергиен обрат

За времето си KT 1580 е пионер по отношение пестенето 
на електроенергия и през 1994 г. е удостоен със званието 
„много добър“ от фондация „Warentest“, припомня Херберт 
Гернер, който сега е ръководител на Appliance Electronics. 
Но екипът от разработчици имал по-големи амбиции, 
защото електрическият ток за хладилника все така идвал 
от електрическия контакт и индиректно допринасял за 
парниковия ефект. И специалистите намират решение от 
бъдещето – слънчева енергия. Те започват да оборудват 
KT 1580 със соларни панели. „KT 1580 беше подготвен за 
преустройството към слънчева енергия. Той беше нашият 
технологичен проект. С него искахме да превърнем Либхер 
в двигател на иновациите“, казва Вилфрид Кинг. И преус-

тройството е успешно. Хладилникът може да се закупи дори 
в модулна система – т.е. отделно или със соларен панел 
и батерия. С батерията хладилникът може да охлажда една 
седмица без слънчева светлина. Конструкторите поглеждат 
още напред отвъд хоризонта: „Имахме идея да доставим 
соларните хладилници в селски райони в Африка, които 
не бяха свързани към електрическата мрежа, за да могат, 
например, в болниците да се съхраняват в хладилника 
лекарства.“

Изпреварил своето време – и все пак образцов

1995 е годината на соларния хладилник KT 1580. Отличен 
с новия по това време европейски енергиен клас „A“, т.е. 
„Топ спестител“, Либхер му отделя през април цял щанд на 
първия панаир за защита на климата в Берлин. През август 
той е споменат дори във Франкфуртер алгемайне цайтунг: 
„Шкафът с размер на пералня има със 144 литра повече 
полезен обем от предишните 12-волтови уреди; подходящ 
е за употреба в тропиците и може да работи независимо 
от електрическата мрежа“, гласи заглавието във вестника. 
Въпреки голямото обществено внимание в крайна сметка 
са произведени само около 50 броя. „Както често се случва 
с новите технологии: понякога просто са изпреварили вре-
мето си“, казва Матиас Вист, спомняйки си.

В крайна сметка идеята, заложена в хладилника KT 1580, 
все пак се утвърждава, дори без фотоволтаична система: 
И до сега хладилникът се смята за прототипът на енергос-
пестяващите домакински уреди на Либхер. 

Повече на www.liebherr.com

Откривателите Херберт Гернер и Вилфрид Кинг представят 
своето изобретение от 1994 г.

Хладилникът KT 1580-Solar – историята на едно 
първо по рода си постижение на Либхер
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Обекти

За да можем да произвеждаме и работим максимално устойчиво, инвестираме постоянно 
в нашите съществуващи и нови обекти.

–30 %

намаляване на 
основното потребление на вода

Нов завод за домакински уреди в Индия 
[102-10, 413-1/2] През май 2018 г. открихме нов обект за 
домакински уреди Либхер в Аурангабад, Индия. Тук Liebherr 
Appliances India Private Limited произвежда висококачест-
вени хладилници и фризери специално за индийския пазар. 
Фирмената група Либхер инвестира около 64 милиона евро 
(ок. 5 милиарда индийски рупии) в модерната и гъвкава 
производствена база. Теренът има площ 200 000 м², заво-
дът е със застроена площ от около 36 000 м². Производ-
ственият капацитет е 500 000 уреда годишно и при необхо-
димост може да се увеличи. Около 1000 души ще работят 
в бъдеще в новия обект. Наред със заводите в Оксенхаузен, 
Лиенц, Радиново и Клуанг обектът в Аурангабад е петият 
производствен обект на Либхер за хладилници и фризери. 
Новият обект също е сертифициран вече по стандарта за 
качество ISO 9001.

Нов център за обслужване на клиенти 
в Оксенхаузен 

На 6 юни 2019 г. Liebherr-Hausgeräte GmbH откри след 23 
месеца строителна дейност новия център за обслужване на 
клиенти в обекта в Оксенхаузен. С тази инвестиция съз-
даваме оптималните условия за дългосрочен успех и едно-
временно с това се доближаваме още повече до клиентите.  
Новият център за обслужване на клиенти ще бъде място 
за общуване и срещи: В модерна, привлекателно отворена 
архитектурна среда представяме 65 години опит в охлаж-
дането и замразяването. Както при нашите продукти, и тук 
се ориентираме към потребностите на клиентите. Прило-
жените технологии и функции са обмислени до последния 
детайл и са предназначени за ежедневието на клиентите. 
 
Общата площ над 3500 м² дава възможност за разноо-
бразно използване: Центърът за обслужване на клиенти 
предлага на своите пет етажа офис площи за 130 работни 
места, шоурум с площ 322 м² , както и зали за конферен-
ции, обучения и събития. В бъдеще не само търговци и вно-
сители могат на живо да се запознаят с настоящия асорти-
мент от уреди, а също така крайни клиенти и посетители. 

Същевременно новите пространства предлагат модерна, 
съвременна работна среда за нашите служители. Най- 
съвременната комуникационна техника позволява работа 
в мрежа. Екологична стена с растения в зоната на рецеп-
цията също осигурява оптимална пространствена атмос-
фера.

–62 %

намаляване на въглеродния 
отпечатък от 2017 до 2019 г.

Нов завод за домакински уреди в Индия

Нов център за обслужване на клиенти в Оксенхаузен

по-малко емисии от разтворители

–32 %

Предотвратяване 
на ненужни

пластмасови отпадъци
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Ежегодно провеждане на „Active Green Day“ 
в Радиново

В българския обект в Радиново всяка година се 
провежда екологичната инициатива на Либхер 
„Active Green Day“. Акцията има за цел да под-
крепи градската администрация на Пловдив за 
активното опазване на околната среда, както 
и за подобряване качеството на живота в града.

През април 2018 г. около 250 доброволци се събраха за шестото събитие 
„Active Green Day“. Те помогнаха при събирането на отпадъци около за-
вода и в града. В парковете бяха боядисани 145 пейки и засадени около 
60 дървета и 40 храста. На градска детска площадка бяха боядисани 
съоръженията, а оградите подновени.

През април 2019 г. в акцията взеха участие вече около 350 служители 
и семействата им. „В четири обществени парка ремонтирахме и бояди-
сахме 145 пейки и засадихме почти 95 дървета и 520 храста. Ремон-
тирахме и оградите на детски площадки с дължина от 200 метра“, раз-
казва член на инициативата. Участниците в проекта, техните семейства 
и познати помогнаха допълнително за обновяването и разкрасяването на 
парка в съседното село Цалапица. 

Ново дружество за продажби и услуги 
за Германия

На 1 януари 2019 г.новото дружество за продажби и услуги 
на Либхер (LHV – Liebherr-Vertriebs- und Servicegesellschaft) 
със седалище в Ной Улм започна своята оперативна 
работа. Новото дружество е изцяло дъщерна фирма на 
Liebherr-Hausgeräte GmbH. До този момент шест заводски 
представителства обслужваха бизнеса в Германия в про-
дължение на много десетилетия. Тази търговска струк-
тура беше закрита. LHV поема договорите на заводските 
представителства и на дружеството Liebherr-Hausgeräte 
Ochsenhausen GmbH. Новата структура дава нов тласък 
за успешно бизнес развитие на марката Либхер на герман-
ския пазар. Познатите лица за контакт ще продължат да 
обслужват клиентите на външния и вътрешния пазар.

С новото дружество LHV искаме по-интензивно да работим 
съвместно и с нашите търговски партньори, защото при-
емането на гледната точка на клиента е важен фактор за 
успеха. Искаме да обединим сили в сътрудничество, за да 
изпълняваме все по-добре очакванията на клиентите.

Друг важен фактор за новата структура е новата офис 
сграда в парк Science в град Улм. Завършването й е пла-
нирано за второто шестмесечие на 2020 година. Близостта 
до университети и институти предлага отлични условия за 
привличането в бъдеще на висококвалифицирани млади 
специалисти.

 
Управление на околната среда 

[102-11, 103-1/2/3, 307-1] Управлението на околната среда 
е централна част от нашата фирмена политика. Искаме да 
намалим влиянието върху околната среда на нашите про-
дукти и производствени обекти извън нормативните раз-
поредби. Спазването на всички обвързващи задължения 
е нещо естествено за нас. За продуктите ни взимаме под 
внимание идеята за екологична защита и устойчивост през 
целия жизнен цикъл: от определението, разработването, 
производството и употребата до по-късното изхвърляне. 
Целта ни е непрекъснато да намаляваме консумацията 
на ресурси и да подобряваме енергийната и екологичната 
ефективност. В дългосрочен план искаме да намалим раз-
хода на енергия за производството на нашите продукти 
и образуването на парникови газове. За това сме си поста-
вили амбициозни цели и вече постигнахме много: Така през 
последните две години спестихме 62 % от емисиите* на CO2 
в нашите европейски производствени обекти. До 2030 г. 
искаме да постигнем там неутралитет* на климата.

Във всички европейски обекти и в производствения ни 
обект в Клуанг (Малайзия) управлението на околната среда 
е сертифицирано по ISO 14001. През 2019 г. чествахме 10 
годишния юбилей на системата ни за управление на окол-
ната среда. По този повод посадихме в нашите обекти по 
едно характерно за всеки регион дърво. То символизира 
екологичната ангажираност на служителите ни. В Оксен-
хаузен изборът падна върху орех. Като „домашно дърво 
в Горна Швабия“, той символизира семейната компания 
Либхер и в същото време нашата връзка с региона. Обек-
тът в Радиново избра планински явор, обектът в Клуанг – 
дървото джакфрут, а обектът в Лиенц ще засади Бяла ела. 
Красивите възпоменателни плочи са проектирани и изра-
ботени от стажанти на Либхер.

Опазването на околната среда се регулира в предприятията 
и производствените обекти, а след това се координира гло-
бално от нашата система за управление на околната среда. 
С определени в каталозите за мероприятия важни дейст-
вия постоянно се преследват поставените екологични цели. 
Нашият Наръчник за управление и основните екологични 
разпоредби в системата за управление формират основата 
за това. Те се допълват от специфични бази данни, про-
изводствени и методични инструкции. Екологичните резул-
тати се наблюдават и управляват посредством ключовите 
екологични показатели и се контролират чрез ежегодни 
прегледи, провеждани в обектите.

Служители и техните семейства по време на ежегодната кампания „Active Green Day“ в Радиново

В това отношение нашата изключителна за отрасъла гра-
дация е голямо предимство – тя ни позволява със собст-
вени сили да осигурим защита на околната среда за голяма 
част от нашата верига на стойността и да прилагаме мерки 
бързо и ефективно.

Ангажиране на служителите ни
[103-1/2/3, 307-1] За успешното управление на околната 
среда се нуждаем от мотивирани и ангажирани служители. 
Те трябва да дават собствени идеи и да са убедени в анга-
жимента си за повече опазване на околната среда. За нас 
е изключително важно да водим открит диалог с нашите 
служители и непрекъснато да подобряваме процесите. 
Ангажираме служителите си, от една страна, чрез управле-
нието на идеи и непрекъснатия процес на усъвършенстване 
и, от друга страна, чрез провеждането на годишно обучение 
по екология. То е включено обикновено в инструктажа за 
безопасност и здраве при работа. Държим нашите слу-
жители в течение на нещата чрез редовната комуникация 
в отделите и редовно публикуваната информация за окол-
ната среда.
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Пряка и непряка консумация на електроенергия от основните енергийни източници в MWh

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

газ 27 775 27 087 22 456 23 382 23 107 23 368 23 406 21 368

ток 53 192 52 324 50 075 51 100 51 192 50 821 50 999 49 195

централно отопление      467      484      458      466      417      343      284      906

общо 81 434 79 895 72 989 74 948 74 716 74 532 74 689 71 469

81 433 79 894

72 989 74 71674 948 74 532 74 689
71 469

2012 2013 2014 20162015 2017 2018 2019

Развитие на общата консумация на 
електроенергия в обектите Оксенхаузен, 
Лиенц и Радиново (в MWh)

Емисии на CO2

[103-1/2/3, 305-1/2/5, 102-48] През отчетния период нама-
лихме емисиите на CO2 с 62 % в сравнение с 2017 г. Това 
стана възможно благодарение на преминаването към 
зелена екологична електроенергия в производствения ни 
обект в Оксенхаузен. В нашия български производствен 
обект получаваме от части по-устойчиво произведена 
енергия. В дългосрочен план планираме да преминем към 
зелена електроенергия във всичките ни европейски произ-
водствени обекти. С това искаме да намалим още наполо-
вина емисиите на CO2 през следващите две години – и по 
този начин до 2030 г. непрекъснато да се доближаваме до 
нашата цел за неутралност на климата, в област 1 и 2.

Нашите преки емисии на CO2 (област 1) са причинени от 
консумацията на газ и гориво в производствените ни 
обекти. Косвените емисии на CO2 (област 2) са резултат от 
консумацията на електроенергия, централното отопление, 
служебните пътувания и логистиката. Емисиите на CO2, 
генерирани от доставката на колети и писма в Лиенц, се 
компенсират ежегодно от Österreichische Post (Австрийската 
поща). В Германия от 2015 г. Дойче пост изпраща годишно 
125000 пакета резервни части и аксесоари също на 100 % 
климатично неутрално. През 2018 г. в обекта Оксенхаузен 
успяхме да компенсираме 61,55 т емисии на CO2 от проду-
ктите и услугите по програмата GoGreen с неутрално влия-
ние спрямо климата. През 2019 г. те бяха 54,66 тона.
 
В последния доклад за корпоративната отговорност за 
първи път систематично оценихме общото количество 
директни и индиректни емисии на CO2 (въглероден отпеча-
тък: област 1 и област 2). Така успяхме да измерим по-добре 
влиянието на нашата бизнес дейност върху климата. 
Използвахме придобитите знания, за да открием устойчиви 
и дългосрочни методи за намаляване на въздействието ни 
върху околната среда.

2016 2017 2018 20192012 2013 2014 2015

въглероден отпечатък (т CO2)

Общо 
област 2 
област 1

Според „Отчет на емисиите на парникови газове“ (GHG Protocol) под област 
1 се разбират директните емисии на CO2, напр. от изкопаеми горива, а под 
област 2 – косвените емисии CO2 , напр. от доставена електроенергия.

*  Различаващи се стойности за област 1 за предходните години, тъй като 
със задна дата е изяснено проучването на индиректните емисии.

23 667 23 223
21 747 22 804 23 894 23 813

8 012
6 176

30 276 29 602
27 485

28 772
29 858 29 742

13 683
11 560

6 609 * 6 378 * 5 738 * 5 968 * 5 963 * 5 929 * 5 671 * 5 385 *

Консумация на електроенергия
[103-1/2/3, 302-1/4] През 2019 г. общата консумация на 
електроенергия в трите обекта в Оксенхаузен, Лиенц 
и Радиново беше 71469 MWh (2018 г.: 74689 MWh). Основ-
ните източници на енергия са електричеството и газта от 
обществените мрежи. Обектът в Лиенц получава още от 
2014 г. зелена електроенергия и ползва допълнително 
благоприятна за климата топлина от ТЕЦ за отоплението 
на административните и социалните сгради. На обекта 
в Оксенхаузен преминахме в началото на 2018 г. на зелена 
електроенергия, неутрална за климата. Откритият през 
2019 г. нов център за клиенти получава неутрално за кли-
мата парно отопление. Съотношението между електро-
енергия и газ е почти постоянно през последните години. 
През следващите години това ще остане вероятно така.

От 2012 г. сме понижили разхода на електроенергия 
с 12 % – въпреки новото строителство и свързаната с него 
повишена нужда от енергия. Постигнахме това чрез много 
мерки: Например, като непрекъснато инвестираме в енер-
госпестяваща технология на обектите, използваме отпа-
дъчна топлина от процесите за изграждане на климатична 
система в сградите, преминаваме към светодиодно освет-
ление. Освен това инвестираме периодично в енергийното 
саниране на административни сгради, производствени 
халета и складове.

Нашите енергийно-стратегически приоритети през 
последните две години бяха
  реализацията на сертифицирано управление на 

енергията по ISO 50001 във всички европейски обекти;
  свързаните с това организационни промени и
  внедряването на подробна система от ключови 

показатели.

За да повишим още повече енергийната ефективност, 
преустроихме осветлението на интелигентно управлявана 
технология със светодиоди. Намалихме също така консу-

мацията на сгъстен въздух, като оптимизирахме техноло-
гията и организацията. Доколкото е възможно, заменяме 
при системите хидравликата с електрически серво задвиж-
вания. Премахването на хидравликата намалява екологич-
ното влияние, а прилагането на технология на рекуперация 
пести допълнително енергия.

Понастоящем разработваме енергийна пътна карта и рабо-
тим по осъществяването на енергиен кокпит всеобщо за 
обектите. С това искаме да постигнем още по-добър кон-
трол над енергийните потоци и възможностите за икономия 
в обектите. Целта ни е, както в частните домакинства, така 
и в промишлеността, консумацията на електроенергия да 
се намали още и да се увеличи енергийната ефективност.

През 2019 г. консумацията на парно отопление се увеличи 
три пъти с построяването на новия център за обслужване 
на клиенти в Оксенхаузен. По отношение на другите енер-
гийни източници успяхме реално да намалим консумацията.

Чрез управление на енергията в нашите обекти 

значително понижаваме консумацията на 

електроенергия и емисиите на CO2.
Със задна дата изяснихме нашата оценка за индиректните 
емисии. Ето защо стойностите се различават незначително 
в сравнение с доклада от предходната година.

Съоръжение за изтегляне матрица на контейнери в обекта в Оксенхаузен
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18,3
17,1

16,3

18,5

15,1

12,0 11,8 12,4

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Развитие на общите емисии от разтворители 
в обектите Оксенхаузен, Лиенц и Радиново (в т)

Емисии на разтворители
Вратите и страниците на нашите уреди в голямата си част 
се боядисват с прахови покрития, в по-малка степен и с 
бои на водна основа. Разтворителите, отделяни при проце-
сите на боядисване и предварителна обработка, възлизат 
на общо 12,43 т през 2019 г. на трите обекта Оксенхаузен, 
Лиенц и Радиново (2018 г.: 11,8 т). Това е намаление от 
почти 32 % от 2012 г. През 2019 г. това отговаря на спе-
цифична емисия на разтворители от 5,98 г на произведен 
уред (2018 г.: 5,59 г).

Питейна вода
[103-1/2/3, 303-1/3/5] Чрез целенасочено управление на 
водите намаляваме постоянно нуждите от вода. От 90-те 
години досега сме реализирали големи икономии на вода: 
с преустройството на охлаждането на машините в секторите 
за пластмаса, с текущото намаляване на необходимостта от 
вода при подготовката на боядисването и чрез инсталации 
за прахово боядисване без отпадъчни води. Снабдяването 
с вода на обектите идва предимно от обществените мрежи. 

В българския обект Радиново се използва допълнително 
сондажна вода. На обекта Лиенц от 2012 г. се транспортира 
вода за охлаждането на машините за пластмаса от дълбок 
кладенец и отново се връща.

50 802

66 657

54 116

75 267

2016 2017 2018 2019

19 021

36 551 36 071

43 018

85 687

77 103

23 668

51 935 51 587

2012 2013 2014 2015

Развитие на общото потребление на вода в 
обектите Оксенхаузен, Лиенц и Радиново (в м3)

43 716

16 832 16 270

Транспортирана сондажна вода от тези количества в обекта Радиново

Ползването на вода се разрешава и контролира от държа-
вата. Никой от обектите ни не се намира в район, беден на 
водни ресурси.

От 2012 г. консумацията на вода в обектите Оксенхау-
зен, Лиенц и Радиново се понижава от 85687 м3 на общо 
75267 м3 (2019 г.). През 2018 г. успяхме да намалим консу-
мацията дори на 54116 м3. През 2019 г. консумацията на 
вода в обекта Радиново отново се повиши. Причината беше 
малкото валежи и в следствие на това повече напояване на 
зелени площи. Повишената нужда беше основно покрита 
от сондирана вода. През 2019 г. специфичното потреб-
ление на вода е било 36,22 литра на произведен уред 
(2018 г.: 25,58 литра). 42 095

52 245

41 986
39 050

35 591 37 007

44 202

34 848

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Въведено количество отпадъчни води в обек-
тите Оксенхаузен, Лиенц и Радиново (в м3)

Отпадъчни води
[103-1/2/3, 303-1/2/4] В производствените участъци уча-
стващата в процесите вода, необходима за охлаждане на 
машините и боядисване, обикновено се движи в затворени 
вериги. За предварителна обработка на ламарините се 
използват водно-алкални процеси на обезмасляване. Отпа-
дъчните води се събират и концентрират, остатъците се 
предават на сертифицирани фирми за събиране и извоз-
ване на отпадъци. В обекта Радиново преди въвеждането 

За нас е важно опазването на естествените ресур-

си в нашите обекти.

Почви и биоразнообразие
[103-1/2/3] Обектите Оксенхаузен, Лиенц и Радиново зае-
мат обща площ от 772 800 м2. Застроената площ възлиза 
общо на 43 %. Обектите се намират в индустриални зони 
или смесени промишлени райони. По възможност външ-
ните площи са устроени така, че да служат като жизнена 
среда за местни растения и животински видове. Понастоя-
щем няма значителни отрицателни влияния върху застра-
шени животински или растителни видове. За новото стро-
ителство на логистичния център в обекта Оксенхаузен 
през 2009 г. през последните години създадохме еколо-
гичен баланс от 31000 м2. Засадихме, например, 800 м 
жив плет, посяхме около 17 000 м2 ливади, запазихме 
14 000  м2 непокътната площ, залесихме 12 000 м2 гора 
и монтирахме къщички за птици.

Мерките по отношение на почвите и биоразнообрази-
ето са ограничени на местно ниво и затова се различа-
ват много в различните обекти. В немския производствен 
обект в Оксенхаузен се кооперираме с Kneipp-Verein 
Ochsenhausen и предоставяме фирмени парцели за проект 
за биоразнообразие. Проектът цели създаването на голям 
свързан биотоп, за да се запази биологичното разнообра-
зие различни видове цветни ливади.

Отпадъци
[103-1/2/3, 306-2] Искаме да постигнем последователно раз-
деляне на отпадъците, което да започва точно там, където 
се генерират съответните отпадъци. През 2019 г. коли-
чеството отпадъци е било общо 11042 т (2018 г.: 11190 т). 
Количеството на специалните отпадъци е било 5,31 кг на 
произведен уред (2018: 5,29 кг). Дялът на оползотворяване 
и обработка е бил почти 80 %. Отпадъчните фракции включ-
ват метали, пластмаси, отпадъци от опаковки, хартия, отпа-
дъци от бои и бракувани компоненти, плоско стъкло, битови 
и хранителни отпадъци и строителни отпадъци.

Приблизително 90 % от използваните пластмаси се състоят 
от вида полистирен, който може да се рециклира. Докол-
кото е възможно технически, отпадъците при обработката 
на пластмаси се събират, смилат и в по-голямата си част се 
връщат в производствения процес. Пластмасовите отпа-
дъци, които не могат да бъдат рециклирани, се продават 
отделно.

Предоставяме на сертифицирани предприятия изхвърля-
нето на опасни отпадъци, като фосфатни утайки от предва-
рителната обработка чрез лакиране.

Поради разширяването на отчета на отпадъците годиш-
ното количество отпадъци леко се е увеличило от 2013 
г. насам. Все повече се доставят производствени части, 
които са в подсилена опаковка. Съвместно с някои достав-
чици извършваме анализи, за да установим потенциала за 
намаляване. Все по-често се използват обаче и опаковки 
за многократна употреба, които връщаме на доставчиците. 
В българския обект Радиново стиропорените опаковки на 
доставените компресори се възстановяват външно и час-
тично се използват отново за обезопасяването на готовите 
уреди при доставката им.

10 554
11 157

11 858 11 495 11 953 11 537 11 190 11 042

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Развитие на общото количество отпадъци в 
обектите Оксенхаузен1, Лиенц и Радиново (в т)

отпадните води се обработват. В обществените канализа-
ционни мрежи не се изхвърлят директно отпадъчни води, 
свързани с процеса. Във всички обекти се извършват 
редовни измервания на отпадните води. През 2019 г. спе-
цифичното потребление на вода беше 16,77 литра на про-
изведен уред (2018 г.: 20,89 литра).

1  В това число за 2017 г. не влизат 4266 т изкопен материал, които са 
в резултат от строежа на новия център за обслужване на клиенти 
в обекта Оксенхаузен.
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Представяне в общи черти на производствените процеси с основните потоци от материали и отпадъци

Суровина желязо и метали, 
несъдържащи желязо

Производство на врати 
и механизми

Съдържащи и без съдържание 
на желязо метали

Помощни вещества в предва-
рителната обработка

Пластмаси (PS)

Емисии на остатъци от пяна:
въглеводороди

Емисии: 
въглеводороди

Отпадъци:  
хартия, стиропор, PE фолио

боядисване

отливки

производство на пяна за 
корпуса и вратите

краен монтаж и завършване 
охладителен цикъл

краен контрол

опаковане

диспозиция

прахово покритие

пластмаса (PS)

компоненти от пяна 
разпенващи агенти

PS, метали, без съдържание на 
желязо, метали, съдържащи 
желязо, хладилни агенти

опаковки

отпадъци от помощни 
и  производствени вещества  
от всички области

Разделно събиране, извозване 
до централни депа

оползотворяване, изхвърляне

Производство на фризерни ракли с технология на пръскане с полиуретан в обекта в Лиенц

Основни 
материали

Производствен 
процес

Значително образуване 
на отпадъци

Ние намаляване не само производствените отпадъци, 
а също пластмасовите отпадъци в работното ежедневие 
на служителите: Така например в обекта в Оксенхаузен от 
октомври 2019 г. вече няма пластмасови чаши в автома-
тите за горещи напитки в стаите за почивка. Вместо това 
производствените служители използват сега термочаши за 
многократна употреба.

В столовата на предприятието в Оксенхаузен също рабо-
тим по избягването на отпадъци и изхвърлянето на храна. 

Все повече залагаме на алтернативни решения за пластма-
совите опаковки за храни. Целта ни е, където е възможно, 
да заменим пластмасата с устойчиви материали. Също така 
използваме щадящо ресурсите от храни, основно заку-
пени в региона. Непродадените тестени изделия, напри-
мер, даряваме на местната хранителна банка, магазина 
„Св. Мартин“.

В другите европейски обекти също се полагат много усилия 
за различни местни инициативи и за предотвратяването на 
отпадъци, особено ненужни пластмасови отпадъци.

EcoVadis сребърен статус 2019
 
Производственият обект в Лиенц за промишлени уреди има от септем-
ври 2019 г. сертифицирания сребърен статус от EcoVadis.

EcoVadis е световен лидер за оценяване на предприятия по отношение 
на устойчивостта. Сребърният статус потвърждава ангажимента ни в об-
ластите екология, трудови и човешки права, етика, както и устойчиви 
обществени поръчки.

Сертифицирането от EcoVadis е следваща стъпка за интеграцията на 
корпоративната отговорност и осъществяването на насоки, които подо-
бряват нашия екологичен и социален отпечатък. В цялостната оценка 
на EcoVadis за машиностроенето Liebherr Hausgeräte е в челните 13 %, 

в областта опазване на околната среда – 
в горните 5 %, а в областта на устойчивите 
обществени поръчки – в горните 20 %.

EcoVadis е международно призната агенция 
за оценка на глобалната корпоративната социална отговорност (КСО) 
и предлага решение за мониторинг на устойчивостта в глобалните 
вериги за доставки. Методиката на EcoVadis се основава на междуна-
родни стандарти за устойчивостта. Компанията се контролира от науч-
на комисия от експерти на КСО (Корпоративна социална отговорност) 
и на веригата за доставки, за да се гарантират достоверните рейтинги 
за КСО.
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по-малко 
трудови злополуки

благодарение на безопасност на труда

Нисък 
Дял текучество на работна ръка 

6,46 %

Високо качество 
на обучение
със силен регионален ангажимент

Служители
Нашите служители са ключът към общия успех. Съвместната работа се основава на принципите 

на почтеност, взаимно уважение, справедливост и доверие.

Общи ценности и принципи
[102-8/16, 103-1/2/3, 401-1, 405-1, 408-1, 409-1, 412-1/2 
Либхер разчита на силно мотивирани, компетентни служи-
тели, които лоялно ни придружават по пътя ни през годи-
ните и които с ентусиазъм се застъпват за Либхер. Само 
през 2018 г. от над 5000-те служители на европейските 
обекти имаше 496 юбиляри, които отпразнуваха 10, 25, 35, 
40 или 45 години трудов стаж във фирмата.

Много от служителите ни прекарват целия си професио-
нален живот във фирмената група Либхер и се идентифи-
цират силно с компанията. С гордост те се наричат „либ-
херци“. Тази силно изразена лоялност към компанията се 
отразява в от години ниското ниво на текучество от 6,46 % 
(2018 г.: 6,61 %). Това не е чудо, а резултат от споделяните 
ценности: ние предлагаме на своите служители сигурно 
работно място и здравословна работна среда и по време 
на криза.

В рамките на йерархиите нашите служители поемат отго-
ворни задачи и получават голяма свобода на действие. 
Ние придаваме голямо значение на предприемаческото 
мислене и действие и насърчаваме служителите с целе-
насочени програми за обучение и квалификация. Това им 
позволява да се развиват по най-различни начини – в личен 
и професионален план.

Фирмената група Либхер е едно стопроцентово семейно 
предприятие. Този факт определя нашата фирмена култура 
и представлява солидната основа за нашия успех. Успехът 
на Либхер днес и в бъдеще е заложен в основните ценности 
на фирмената група Либхер. Нашите „Принципи за успешно 
сътрудничество“ описват как допринасяме за този успех 
в сътрудничество в подразделението „Охлаждане и зам-
разяване“. Тези принципи формират основата и ни дават 
ориентация за съвместна работа и общуване помежду 
си. Те са неразделна част от обученията на ръководните 
кадри и семинарите в рамките на развитието на човешките 
ресурси.

Нашите шест принципа за успешно сътрудничество:

Поставяме си цели и ги постигаме

Делегираме и приемаме отговорност

Използваме комуникацията 
като фактор на успеха

Даваме обратна връзка 
и разрешаваме конфликти

Ние се развиваме и заедно с нас 
развиваме и фирмата

Ние проявяваме взаимно уважение 
и се грижим един за друг

>250 
идеи в рамките на  

управление на идеи
Гласуваме доверие на силните страни на служите-

лите ни и им поверяваме отговорности.

постоянен 
основен състав

силен производствен 

здравен 
мениджмънт 
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Многообразие
[404-1, 405-2, 406-1] В нашето подразделение сме твърдо 
убедени, че разнообразието влияе положително върху 
цялата организация и общество. Тясното сътрудничество 
отвъд националните граници обогатява нашата компания 
и насърчава международния обмен на знания и опит между 
европейските заводи. С въвеждането на нова организация 
като част от международна матрична структура насърча-
ваме работата по проекти, обхващаща различните обекти. 
В същото време укрепваме своята идентичност като единно 
подразделение – и се стараем ефектите на синергия да 
гарантират нашия глобален успех и в бъдеще.

Многообразието на нашето подразделение се изразява 
и във факта, че през 2019 г. имахме 21,5 % жени (2018: 
21,5 %) от общия персонал на трите производствени под-
разделения и новите дистрибуторски дружества.

Дялът на жените на ръководни позиции от ниво ръководи-
тел на екип беше 7,7 % (2018 г.: 7,9 %).

Поглед върху най-важните характеристики на човешките ресурси за обектите Оксенхаузен, Лиенц и Радиново 
(към 31.12.)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Основен персонал1 4 658 4 800 4 833 5 031 5 216 5 184 5 194 5 270

Стажанти 98 100 98 94 97 101 101 103

Дял на жените служители 21,6 % 21,4 % 21,3 % 20,8 % 20,2 % 20,5 % 21,5 % 21,5 %

Дял на служителите на ръководна 
позиция2

9,6 % 9,6 % 9,5 % 9,9 % 8,7 % 9,0 % 7,8 % 8,9 %

От тях дял на жените служители на 
ръководни позиции2

4,0 % 4,5 % 3,9 % 4,4 % 3,8 % 3,9 % 7,9 % 7,7 %

Дял текучество на работна ръка 2,3 % 2,6 % 3,0 % 3,3 % 4,1 % 4,5 % 6,6 % 6,5 %

Ø часове квалификация 11,0 10,7 10,2 13,7 11,4 11,3 9,7 11,6

Трудови/транспортни злополуки, 
които трябва да се декларират

104 110 106 73 91 90 104 86

1 без стажанти, 2 От ниво „ръководител на екип“

Информацията в настоящия доклад се отнася до контролиращото дружество на подразделението „Домакински уреди“ и евро-
пейските производствени дружества в Оксенхаузен (Германия), Лиенц (Австрия) и Радиново (България). Взети са под внимание 
30-те служители на контролиращото дружество в немския обект в Оксенхаузен.

Основна работна сила по местонахождения 
2019 г.

Радиново 36,0 % Оксенхаузен 38,3 %

Лиенц 25,7 %

Нашата фирмена политика цели да увеличи значително 
през следващите години дела на жените на ръководни 
длъжности. Ние обаче умишлено не искаме да определяме 
фиксирана квота за жени, тъй като ръководните позиции 
трябва да бъдат поверени на най-подходящите кандидати – 
независимо от пола и други различни критерии. В този про-
цес искаме съзнателно да се разпрострем по-нашироко 
и по-диференцирано.

Ние уважаваме личността на всеки, отворени 
сме към други мнения и допускаме различия 

в целите и ценностите си.

Съвместно вземане на решения 
и участие

[102-41, 202-1, 402-1, 407-1] В Liebherr участието на слу-
жителите при вземането на решения винаги е било много 
важно. Всички служители имат право да участват в син-
дикални организации. В Оксенхаузен и Лиенц избраните 
работнически съвети представляват интересите на слу-
жителите. Синдикатите, които ги представляват, са IG 
Metall в Германия и PRO-GE и GPA-djp в Австрия. В нашия 
български завод избрани представители на служителите 
представляват интересите на работещите. Те се срещат 
с ръководителите на фирмата и отдела по човешки ресурси 
на всеки два месеца, за да обсъждат и решават съвместно 
предложенията и евентуалните конфликтни точки.

Между ръководния отдел, отдела по човешки ресурси 
и работниче съвети или представителите на служителите 
съществува тясно сътрудничество и стабилни отношения 
на доверие. Чрез редовни кръгове от разговори ръководи-
телите предоставят изчерпателна и навременна информа-
ция за всички важни оперативни промени. Важните теми 
засягат основните въпроси на развитието на предприяти-
ето, инвестициите, безопасността на труда и исканията на 
служителите. При решителни промени всички служители се 
информират своевременно и подробно.

Новите служители се информират още при постъпването 
си на работа в предприятието за възможностите за участие 
на служителите при вземането на решения.

289

227

290

370 384

313 310

255

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Представени предложения в контекста на 
класическото управление на идеите (BVW) 
в обекта Оксенхаузен (на 31.12.)

Управление на идеи
Нашите служители са част от семейното предприятие. Въз 
основа на това основно разбиране ръководството на ком-
панията дава свобода на действие за отговорно упражня-
ване на дейността и гласува доверие на служителите си. 
Всеки член на колектива се чувства отговорен за успеха на 
компанията и служи на общото благо с голяма ангажира-
ност и страст. Благодарение на това отношение възникват 
множество идеи и предложения за усъвършенстване.

В обектите Лиенц и Радиново е утвърден непрекъсна-
тият процес на усъвършенстване. Служителите разработ-
ват самостоятелно или в група предложения за усъвър-
шенстване в рамките на своята сфера на компетентност. 
В обекта Оксенхаузен от 1995 г. съществува класическата 
система за оптимизация на база идейния потенциал на пер-
сонала (BVW) под формата на управление на идеи. Пред-
ставените предложения се отнасят главно за продукцията 
и производствените процеси. Теми, свързани с устойчи-
вото развитие, също са на фокус.

От 2016 г. насам служителите могат в рамките на допълни-
телната област „Идеи за продукти“ да допринесат към раз-
работването на уредите с конкретните си идеи за нови про-
дукти или продуктови характеристики. Това ни позволява  
по-добре да използваме потенциала на идеите на нашите 
служители за нови и необичайни подходи. Екип, състоящ се 
от поне един технически и един пазарен експерт, разглежда 
и оценява получените идеи за продукти. Ако оценката 
е положителна, комисия решава дали идеята има потен-
циал за проект за разработка. През 2019 г. са представени 
255 идеи за продукти за трите европейски обекта (2018 г.: 
155). И тук енергийната ефективност и устойчивостта 
играят все по-важна роля.

Ако интересите са различни, ние търсим 
нови подходи, вместо да настояваме 

за нашата позиция.

Справяме се с конфликтите заедно, преди те да 
ескалират, и вземаме навременни мерки.
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Месечното възнаграждение остава стабилно дори при 
сезонни колебания в продажбите. Правим това възможно 
чрез гъвкави модели за работно време и системи за отчи-
тане на времето за предприятието и за отделните лица. При 
лизинг на персонал ние наемаме работници единствено 
от доставчици на услуги, които плащат на служителите си 
съгласно валиден колективен трудов договор.

Атрактивно възнаграждение 
обвързано с постиженията

[201-3, 401-2] Признаването на индивидуалните постижения 
чрез атрактивно възнаграждение се основава на колектив-
ните трудови договори и доброволните правила за работа. 
Размерът на заплащането зависи от задачата и от изпълне-
нието ѝ, както и от квалификацията и опита. Що се отнася 
до възнаграждението, нито полът, нито произходът имат 
значение за нас. Абсолютно изключваме всяка форма на 
дискриминация.

Продължителността на работния ден се урежда от прило-
жимите законови разпоредби, колективните трудови дого-
вори и правилата за работа. С изключение на ръководните 
длъжности, за всички служители на обекта в Оксенхаузен 
е валиден колективният трудов договор на Südwestmetall 
(Съюз на металургичната и електрическата промишленост 
в Баден-Вюртемберг), а за всички служители на обекта 
в Лиенц – колективният трудов договор за електрическата 
и електронната промишленост. Българският обект в Ради-
ново има модел на заплащане, който се определя от мест-
ните разходи за живот, но заплащането превишава сред-
ните стойности за държавата.

4,1 
95,9 

4,1 
95,9 

4,2 
95,8 

6,2 
93,8 

3,7 
96,3 

5,2 
94,8 

4,7 
95,3 

5,0 
95,0 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Сътрудници на пълно и непълно работно време 
(в %, към 31.12.)

пълно работно време

Чрез двугодишен отчет за доходите до съвета на предприятието 
от 2011 г. насам в обекта в Лиенц се изпълнява австрийският Закон за 
равното третиране за проверка на заплащането на сравними и еднакви 
дейности. Този отчет показва средния доход на жените и мъжете в съот-
ветните длъжностни категории и по години.

Предлагаме гъвкави модели за работно време  
и възнаграждение, обвързано с постиженията.

В много области нашите фирмени социални и осигурителни 
придобивки надвишават значително законовите и колектив-
ните нива на договаряне. Например ние предлагаме над-
бавки за пътуване, билети за автобуси, надбавки за храна, 
бонуси за годишнини и за лоялност по скала според стажа 
в предприятието, възнаграждения за изобретения и подо-
брения, допълнителни коледни бонуси, ежегодни чествания 
на юбиляри и пенсионери и допълнителни почивни дни. 
За всеки служител предприятието плаща премии за гру-
пова застраховка при злополука. В Германия служителите, 
попаднали в затруднено положение не по своя вина, могат 
да разчитат на финансова помощ от взаимоспомагателната 
каса Hans Liebherr-Hilfe e.  V. Освен това в предприятието 
има пенсионно осигуряване, финансирано от работода-
теля, което влиза в сила след 10 години трудов стаж. Чрез 
преобразуване на заплатата нашите служители сами могат 
да се погрижат допълнително за пенсията си.

Нашите по-възрастни служители могат да се възползват 
от ранно пенсиониране чрез договора за непълно работно 
време за лица, на които скоро им предстои да се пенси-
онират. 

По принцип всички служители могат да се възползват от 
тези социални придобивки независимо дали работят на 
пълно, или непълно работно време.

Семейство и професия
[401-3] Искаме да осигурим на нашите служители добър 
баланс между професионалния и личния живот, като 
същевременно изпълним изискванията за производство 
и продажби. Ето защо въведохме под различни форми 
гъвкави модели за работно време, модели за заетост на 
пълно и непълно работно време, гъвкави модели за смени 
и непълно работно време за лица, на които скоро им 
предстои пенсиониране. Решенията са съобразени, както 
с изискванията на предприятието, така и с индивидуалните 
нужди. Дистанционната работа дава възможност на нашите 
служители да съчетават по-добре изискванията на профе-
сионалния и личния живот – например при грижите за деца 
или близки роднини.

С помощта на дългосрочното отчитане на извънредния 
труд служителите ни могат допълнително да подобрят своя 
баланс между професионалния и личния живот, без да пре-
небрегват оперативните задължения.

Нашето ефективно управление на работното време съз-
дава все по-добра връзка между интересите на предпри-
ятието и тези на работниците, като това води до по-голямо 
удовлетворение сред служителите ни.

През 2019  г. общо 120  служители са се възползвали от 
родителски отпуск в европейските обекти (2018  г.: 104). 
Всички служители в родителски отпуск изрично се насър-
чават след това да се върнат на работа. Навсякъде по света 
майките и бащите на новородените, които работят за Либ-
хер, получават по случай раждането на детето „Кутия за 
бебето“ с големи подаръци. И в българския производствен 
обект служителите в отпуск по майчинство продължават да 
получават социални придобивки от работодателя – напри-
мер летни и коледни бонуси и ваучери за храна. 

Освен това осигуряваме на майки и самотни родители спе-
циални паркоместа за родители. По този начин те могат да 
се приберат бързо у дома, ако е необходимо.

Предприятието се грижи за баланса между 
работното натоварване и здравето на 

своите служители.

Всеки един допринася със своя труд за успеха на предприятието

непълно работно време
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Предложения за обучение и следване
[404-2] Един от резултатите от демографската промяна 
е недостигът на специалисти. В някои области сме изпра-
вени пред предизвикателството бизнесът да се развива 
по-динамично от броя на опитните служители. Затова 
фокусът на нашата стратегия за развитие на човешките 
ресурси е да привличаме и системно да развиваме талант-
ливи и квалифицирани служители.

Ние осигуряваме голяма част от необходимите млади 
попълнения чрез програмите за професионална квалифи-
кация и висше образование. Само през 2019  г. обучихме 
103 млади хора в повече от 20 технически и търговски про-
фесии, изискващи специално обучение, и дуални програми 
за обучение (2018  г.: 101). Делът на обучаващите се жени 
и студентки в момента е 25,2 % (2018 г.: 21,8 %). Професио-
налното портфолио непрекъснато се разширява в съот-
ветствие с потребностите: наскоро с дуалните програми 
за обучение „Машиностроене и мехатроника“, „Стопанско 
управление и търговия“, „Хладилни и системни техноло-
гии“ и „Електротехника“. За нас професионалното обуче-
ние означава още от самото начало развитие на личните 
умения и способности. Съгласно специални планове за 

обучение всички обучаващи се преминават на ротационен 
принцип през различни специализирани отдели. По този 
начин освен професионалните те развиват едновременно 
и личните си умения.

От 2009 г. насам в обекта в Радиново има сертифициран 
от държавата център за обучение в предприятието: двама 
преподаватели на пълен работен ден преподават на обуча-
ващите се теория и практика за професията на машинен 
техник. Едновременно с това обучаващите се получават 
уроци по немски и английски език. През 2019  г. същест-
вуващата програма за обучение беше допълнена с новата 
професия, изискваща специално обучение, „Техник на тех-
нологии за автоматизация“. По време на периода за обуче-
ние от 1,5 години младите хора се подготвят още по-добре 
за техническите предизвикателства, пред които ще се 
изправят в бъдеще. Към съществуващата учебна работил-
ница беше добавено допълнително помещение за обучение 
за новата програма.

С обучението в Радиново ние също помагаме за укрепва-
нето на целия регион, тъй като Liebherr вече води обучения 
и на други предприятия в този район. По този начин обек-
тът за обучение се превръща в образец за вътрешно про-
фесионално обучение, както за другите предприятия, така 
и за различните органи за обучение в България.

Ние реагираме на недостига на специалисти 
с интензивни мерки за обучение и повишаване 

на квалификацията.

Нашата философия за обучение
Искаме да се справим с нарастващите предизвикателства 
в търсенето на квалифицирани служители. Освен това 
имаме желание кандидатите и обучаващите се с различни 
предварителни познания и опит да достигнат до общо ниво 
на знания. За тази цел изповядваме много специална фило-
софия за обучение в обекта в Оксенхаузен: 

Ние допълваме обучението на обучаващите се по техниче-
ски и търговски професии, както и на учащите се с редовни 
социално-педагогически семинари. По този начин искаме 
възможно най-добре да подпомогнем тяхното развитие. 
Опирайки се на тази инициатива, Liebherr-Hausgeräte GmbH 
разработи в сътрудничество с Develop-People системата 
за обучение ZIEL – цялостна концепция за самостоятелно 
и целенасочено обучение с лична отговорност. Част от кон-
цепцията е да се прехвърлят теми, касаещи личната спо-
собност за действие, директно в ежедневната работа и там 
да се затвърдят. Така индивидуално се подкрепя всеки 
младеж и се насърчава според неговата или нейната спе-
цифична сфера на отговорност. Чрез индивидуализирани 
цели на обучението учащите се могат да се доразвиват по 
отношение на личното си ниво на ефективност. В същото 
време обучаващите се или учащите се с по-ниска ефек-
тивност се подкрепят целенасочено и се стимулират инди-
видуално. За да се осигури професионална подкрепа за 
младежите, преподавателите получават обучение за така 
наречените обучителни наставници на ZIEL. По този начин 
гарантираме оптимална педагогическа помощ за профе-
сионалното и личното обучение на младите хора. 

В допълнение към социално-педагогическата подкрепа за 
младежите във всички обекти за обучение се провеждат 
съпътстващи събития и семинари. Там под ръководството 
на външни и вътрешни обучители младите хора се специа-
лизират по най-важните (технически) теми.

Високото качество на обучението се отразява редовно 
в много добрите резултати при завършване и годишните 
отличия на училищата и камарите.

Ние подпомагаме още на ранен етап младите хора по отно-
шение на кариерната ориентация. За тази цел поддържаме 
редовни контакти с ученици от всички видове училища, 
както и с техните родители и учители. Теорията в училище 
и практиката в предприятието се сливат чрез съвместни 
проекти и сътрудничество. По този начин младите хора 
могат да се ориентират и да изпитат радостта от ученето. 
Пример е образователното партньорство между обекта 
в Оксенхаузен и общообразователното училище в Райн-
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щетен: там организираме съвместно „инженерно състе-
зание“, което под формата на игра би трябвало да събуди 
ентусиазма на младите хора по отношение на научните 
теми. Освен това класовете, занимаващи се с природни 
науки, от Райнщетен редовно посещават нашата производ-
ствена база. Там участват в обиколки на завода с различни 
акценти  – например върху сигурността и безопасността 
в завода. 

Също така във всички европейски обекти редовно орга-
низираме събития като обучения за кандидатстване и дни 
на кариерата. Ние подпомагаме също и местните училища 
чрез лекции на представители, занимаващи се с обучение, 
на родителските срещи. Чрез практическите обучения за 
ученици и студенти младите хора могат да се докоснат до 
мечтаната от тях професия.

За да вдъхновяваме още повече девойки за техническите 
професии, ние участваме в ежегодния Girls’ Day (Ден на 
момичетата) в Германия и Австрия.

Ние приемаме сериозно нашата 
социална отговорност.

Обучение с голяма ангажираност
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Вторият стълб на обучението в предприятието са студентите 
в DHBW и завършилите HTL (средно техническо училище) 
в Лиенц. За да подпомогне бъдещите студенти в избора им 
на професия, обектът в Оксенхаузен участва в проекта SIA 
(инженерна академия за ученици). В сътрудничество с раз-
лични гимназии и университета в Биберах младежите изпъл-
няват технически проект в продължение на една година – 
например въздушен слънчев колектор, построяване на 
мост, изграждане на водно колело или инсталация за биогаз.  
С проекта успяхме да събудим ентусиазма на учениците: 
през последните години успешно привлякохме учащи за 
нашите програми за обучение „Хладилни и системни техно-
логии“ и „Електротехника“.

В обекта в Лиенц се използва концепцията „стаж за завър-
шили HTL“. В този случай завършилите HTL се наемат за 
една година в различни подразделения на предприятието. 
Те се запознават с дейностите в отделните екипи и поемат 
първите си задачи. Накрая ще бъдат прехвърлени в отдел, 
нуждаещ се от персонал, който най-добре отговаря на тех-
ните интереси и способности.

Развитие на човешките ресурси
[103-1/2/3, 404-1/2] Нашите служители трябва да развиват 
своите умения с оглед на настоящите и бъдещите предиз-
викателства. Трябва също да могат да ги прилагат на точ-
ното място в точното време. Отделите по човешки ресурси 
в нашите обекти осигуряват устойчивото развитие на 
персонала. По този начин те се придържат към целите на 
нашето подразделение. Това означава по-специално:

  Систематично повишаване на квалификацията 
и насърчаване на специалисти и ръководители 
от собствените редици.

  Непрекъснато развитие и разширяване 
на международното управление на таланти.

  Целенасочени мероприятия за повишаване 
на квалификацията за специални целеви групи.

  Унифициране на процеса на обучение за цялото 
предприятие.

В края на 2019 г. в рамките на отделите по човешки ресурси 
сформирахме глобален екип за развитие на персонала 
с представители от всички европейски обекти. Включи-
хме също така областите на обучение и цялостния подход. 
Всички основни теми и отговорности бяха разпределени 
в рамките на глобалния екип. Работата по развитието на 
персонала и организацията в различните обекти формира 
основата за международни решения с поглед към бъде-
щето. По този начин гарантираме еднакво качество във 
всички обекти. 

Employee Dialogue 
[404-3] Като част от новата матрична организация прера-
ботихме ежегодните разговори със служителите (Employee 
Dialogue) и ги направихме еднакви навсякъде. Целта на 
Employee Dialogue е да се гарантира, че съдържанието 
и процесът са идентични в европейските обекти, като 
се използва единен документ. Така нареченият набор от 
инструменти дава възможност за обсъждане на допълни-
телни отделни теми в зависимост от ситуацията на служи-
теля и за разглеждане на текущите основни теми. По време 
на Employee Dialogue служителите и ръководителят могат 
заедно да формулират цели, водейки разговор, основаващ 
се на доверие. Могат да съгласуват краткосрочни и дълго-
срочни мерки за по-нататъшно развитие и да предоставят 
обратна връзка един на друг. Стратегията и принципите за 
успешно сътрудничество са добре утвърдени в Employee 
Dialogue. 

За насърчаването на специализирани, методически, соци-
ални и ръководни умения нашите служители участваха 
през 2019 г. средно в 11,59 часа вътрешно повишаване на 
квалификацията (2018 г.: 9,69 часа). Друг стълб на нашите 
мероприятия за развитие на човешките ресурси е външ-
ното повишаване на професионалната квалификация чрез 
популярни курсове и програми за обучение. 

Дигиталните обучения стават все по-важни. Нашата сис-
тема за управление на обучението Tell допълва досегашните 
присъствени курсове за обучение с широк спектър от пред-
ложения: например курсове за Office приложения, езикови 
курсове и цифрови обучения по теми като комуникация 
и обратна връзка, както и обучения по продажби.

Пълна отдаденост към качеството на Liebherr

Осигуряваме условия за развитие на служителите
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Безопасност на труда

[103-1/2/3, 403-1/2/3/4/5/7/8/9] Секторът на безопасността 
на труда е организиран въз основа на стандарта ISO 45000. 
Той се контролира с помощта на интегрираната система за 
управление. Тя осигурява непрекъснатия процес на усъ-
вършенстване и редовния анализ на тенденциите за зло-
полуки. Всички системи за безопасност на труда и опаз-
ване на здравето се основават на съответните национални 
закони за безопасност на труда.

Системата за управление на безопасността на труда и опаз-
ването на здравето се наблюдава непрекъснато и дораз-
вива от интегрираната система за управление (IMS). Това 
става чрез:

  годишни одити;
  анализ на инциденти и злополуки; както и
  организационни и технически мерки за осигуряване 

на безопасност на труда и опазване на здравето на 
работното място.

Създадохме централен офис в подразделението, който 
координира различните обекти.

Редовно извършваме оценки на риска в съответствие 
с националните разпоредби. Същото се отнася и за оценя-
ването на психологическия стрес на работното място. Ние 
регистрираме трудовите злополуки и ситуациите, близки 
до злополуки, в обектите в системи, които се управляват 
от отдел „Околна среда, здравеопазване и безопасност“ 
(EHS). Заедно с отговорните лица оценяваме тези злопо-
луки или ситуации, близки до злополуки. Спазваме произ-
тичащите мерки чрез нашия списък с мерки. Следим също 
така тяхното изпълнение и ефективност. Докладите до 
застрахователното дружество (застрахователния фонд за 
професионални отговорности) се обработват с помощта на 
тази система и се осигуряват по съответния начин. Освен 
това на сутрешното събрание началникът съобщава за 
всички злополуки в производствената зона. Всички служи-
тели получават лични предпазни средства съгласно оцен-
ката на риска. Съответните документи и удостоверения 
за обучения са на разположение за всички работни места 
и дейности, за които се счита, че е необходимо съгласно 
оценката на риска: например инструкции за експлоатация, 
брошури и други материали, свързани с безопасността на 
труда и опазването на околната среда.

На всички служители предлагаме безопасна  
и здравословна работна среда.
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Общ брой трудови и транспортни злополуки, 
които трябва да се обявят (към 31.12.)

Редовно правим измервания на факторите на работната 
среда. Това е валидно особено за шум, прах, осветеност, 
химически опасности и микроклимат.

През 2019 г. в европейските обекти бяха назначени общо 
13  специалисти по безопасност на труда. Допълнително 
над 50 служители изпълняваха доброволно наред с основ-
ната си трудова дейност задачи, свързани с безопасността.

През 2019  г. в трите европейски обекта са настъпили 86 
 трудови злополуки, които е било необходимо да се декла-
рират (2018 г.: 104). С цел избягване на трудовите злополуки 
беше въведен така нареченият разговор на тема злопо-
луки. Благодарение на него акцентите, свързани със зло-
полуките, могат да се анализират по-добре, като по този 
начин става възможно причините за самите злополуки да 
се отстранят целенасочено. Броят на неработните дни 
вследствие на аварии беше намален през 2019 г. до 1 742 
календарни дни (2018 г.: 2 220).

С цялостните оценки на риска проверяваме отделните 
работни места по отношение на рисковия потенциал за слу-
жителите, работещи там. Чрез така наречената „оценка на 
риска от преживян стрес“ установяваме евентуални фак-
тори на психологически стрес във връзка с ежедневната 
работа. Резултатите се включват директно в управлението 
на здравеопазването в предприятието.

Десетте мултидисциплинарни градивни елементи на „TalentWerkstatt“:

Типично за човекаРабота в екип 
на живо

Презентация 
с пълна сила

Говорене 
в прав текст

Управление 
на промениДобри срещи Изясняване 

на конфликти
Осъществяване 
на цели

Междукултурни 
познания

Ефективно 
ръководство

Програма за развитие  
на ръководните кадри 

През 2018  г. в рамките на планираната на местно ниво 
програма за развитие на ръководните кадри в Радиново 
използвахме метода на 360-градусовата обратна връзка за 
ръководителите в производството. Над 120 ръководители 
на екипи, началник-смени и ръководители на производ-
ството получиха обратна връзка за ръководните си умения 
от своите служители, колеги и началници. Те имаха възмож-
ност да дадат и самооценка. Въз основа на резултатите ние 
разработихме програма за развитие на ръководните кадри. 
Оттогава тази програма подпомага ръководителите чрез 
персонални разговори за коучинг със съдържание, което 
е индивидуално адаптирано според потребностите.

През 2018 г. програмата за развитие на ръководните кадри 
беше стартирана и в Оксенхаузен. Обучаваме ръководите-
лите например да се справят с промените. Освен това се 
запознават и с различни средства за коучинг.

 
Програма за менторство 

В края на 2019 г. за втори път се проведе програмата за 
менторство за различните подразделения: тук събираме 
служители с голям потенциал с опитни ментори от други 
подразделения на Liebherr. По този начин искаме да разши-
рим кръгозора им и да насърчим сътрудничеството между 
подразделенията. Обектът в Лиенц също взе участие за 
пръв път в програмата за менторство.

TalentWerkstatt 
От 2016  г. до 2018  г. TalentWerkstatt беше изпълнена за 
втори път в обекта в Оксенхаузен: чрез тази двугодишна 
програма за развитие ние подпомагаме десет млади кадри 
с изключителна отдаденост и потенциал. Участниците раз-
виват както своите лични, така и методическите си умения. 
В края на двете години успяхме да отбележим ясен успех 
и с втората TalentWerkstatt: всички участници имаха голям 
ентусиазъм и бяха максимално отдадени. Дори още по 
време на програмата младите кадри поеха по-отговорни 
задачи в своите области.
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  Обектът в Лиенц разполага със собствена група от 
превозни средства, които са интегрирани в спаси-
телната система на Червения кръст като система за 
бързо реагиране. Те са снабдени с подходящо обо-
рудване и се използват от обучени служители. Освен 
това в обекта са разположени пет дефибрилатора.  
В допълнение към текущите учения през 2018 г. членовете 
на противопожарната служба в предприятието преминаха 
обучение за опасни товари. В него участваха и колеги от 
другите два обекта. Включи се също така противопожар-
ната служба на град Лиенц. През 2019  г. последва съв-
местно учение с противопожарната служба на град Лиенц 
на тема вентилация на халетата.

  В обекта в Оксенхаузен освен лицата, обучени за оказ-
ване на първа помощ, има и двама щатни парамедици. От 
септември 2019 г. насам оценките на риска се подлагат на 
редовна повторна проверка. Противопожарната служба 
в завода има над 40 членове. Освен това около 15 % от 
служителите са обучени да използват пожарогасители.

  Комитетът по безопасност на труда заседава няколко 
пъти в годината в обектите в Оксенхаузен и Лиенц. Той 
се състои от представители на ръководството и на секто-
рите по безопасност на труда, трудова медицина, персо-
нал и съвет на предприятието.

Управлението на аварийни ситуации е обект на постоянен 
процес на подобряване. В него се включват знанията на 
вътрешно ниво и усвоените такива по време на обучени-
ята за повишаване на квалификацията, както и опитът, 
придобит при злополуки на обектите, в други предприятия 
и в застрахователни компании. Чрез вътрешни одити всяка 
година се проверява дали изискванията се изпълняват. 
Управителното тяло получава резултатите.

Управление и превенция  
на аварийни ситуации

В обекта в Лиенц създадохме щаб за „мерки за предо-
твратяване на опасности“. Чрез него искаме да уеднаквим 
начина на действие в обектите. Щабът координира основно 
тези области:

 управление на противопожарната защита; 
 общо управление на аварийни ситуации; 
 планиране на аварийни ситуации;
 сигурност в завода; 
 първа помощ.

Обектите Оксенхаузен и Лиенц имат официално одобрени 
заводски и фирмени противопожарни служби. Обектът 
в Раднево разполага с група за гасене на пожари с 42 обу-
чени пожарникари и три пожарни коли. И трите единици 
работят в тясно сътрудничество с държавните противо-
пожарни служби на съответните държави. Всяка година 
определен процент служители се обучават да използват 
пожарогасители.

В обектите лекари по трудова медицина и парамедици оси-
гуряват медицинска помощ на служителите. Те дават кон-
султации по всички въпроси относно опазване на здравето 
в предприятията и превенцията на трудови заболявания. 
Те оказват също така първа помощ в случай на злополуки 
и остри заболявания. Над 500 души, обучени за оказване 
на първа помощ, помагат при първоначалното обгрижване 
на пострадали работници.

Подробности за отделните мерки за безопасност във 
всеки от обектите:

  В обекта в Радиново има група за оказване на първа 
помощ с 42 членове (към 2019 г.). Всяка година се про-
веждат двудневни курсове за доброволците от противо-
пожарната служба в предприятието, които се водят от 
представители на Българския червен кръст. През 2018 г. 
се състоя състезание между противопожарните служби 
на различни заводи в Пловдивска област. Нашите българ-
ски колеги участваха с два екипа, които заеха съответно 
1-во и 4-то място в крайното класиране.

  Освен това в Радиново редовно се провеждат срещи, на 
които присъстват управителите, ръководството на про-
изводството, представители на служителите и представи-
тели на отдела по човешки ресурси. Там присъстващите 
обсъждат теми, свързани с безопасността на труда.

Обученията по безопасност на труда и опазване на здра-
вето са включени в учебен план. За общото инструктиране 
на служителите въведохме инструктаж за безопасността 
чрез електронно обучение, който завършва с тест на зна-
нията. Провеждаме всички обучения и инструктажи за без-
опасност на труда в работно време. Темите на обученията 
зависят от изискванията на работното място и квалифика-
цията.

В съответствие с правните разпоредби всички служители 
и външни сътрудници преминават годишен инструктаж по 
безопасност. В съ щото време ги обучаваме относно осно-
вите на ергономичната организация на работа и темите, 
свързани с околната среда. Системата за управление на 
безопасността на труда и опазването на здравето обхваща 
всички служители, външни предприятия и посетители на 
европейските производствени обекти. Всички служители 
са застраховани в случай на трудова злополука.

Тренираме, за да сме подготвени за опасни ситуации: противопожарната служба на завода в Лиенц
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Възрастовата структура на основния персонал (в %; на 31.12.)

Години 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

≤ 29 14,7 % 14,9 % 15,1 % 18,9 % 16,5 % 18,2 % 14,8 % 15,5 %

30 – 50 59,3 % 58,3 % 58,1 % 57,0 % 54,6 % 51,2 % 52,4 % 54,1 %

≥ 51 26,0 % 26,8 % 26,8 % 24,1 % 28,9 % 30,6 % 31,8 % 31,4 %

Къща на работоспособността
Предизвикателствата за запазването на производителнос-
тта на всички служители се крият и в подходящата за въз-
растта организация на работните места. 

През 2013  г. в обекта в Оксенхаузен стартира пилотният 
проект „Къща на работоспособността“. Целта е поддържа-
нето и подпомагането на работоспособността и доброто 
здраве на служителите до достигането на пенсионна въз-
раст. При проучването на настоящата ситуация на работ-
ното място за пръв път бяха включени и допълнителните 
фактори „лична среда“ и „семейство“.

Въз основа на резултатите интердисциплинарен проек-
тен екип разработи различни мерки за подобряване на 
„Къщата на работоспособността“. Проектният екип се 
състои от представители на управителното тяло и ръко-
водството на производството, съвета на предприятието, 
отдела по човешки ресурси, работната група за управление 
на здравеопазването и съответни служители от производ-
ствения сектор.

Със сравнително лесни корекции в рамките на кратък 
период от време успяхме да постигнем съществени подо-
брения за улеснение на работата. С цел да се хармони-
зират различните начини на работа на по-възрастните 
и по-младите служители например ограничихме техниче-
ски и парично часовете на работа на акорд и коригирахме 
времето за почивка. При разработването и организацията 
на работните места обръщаме сериозно внимание върху 
ергономичните аспекти. През отчетния период 2018/2019 г. 
разширихме тези дейности, които преди това бяха ограни-
чени до производството, до административния и търгов-
ския сектор.

Въз основа на констатациите проектният екип в момента 
предприема мерки за по-нататъшно подобряване на усло-
вията на работа на служителите. Значителни подобрения 
вече са постигнати в секторите „Пенозапълване“, „Под-
готовка на контейнери“ и „Краен монтаж“: те включват 
работни места и маси за монтаж, които могат да се регу-
лират на височина, анализи на ергономичността или нама-
ляване на изключително вредните за здравето максимални 
мощности. Здравният мениджмънт в обекта Лиенц се ори-
ентира също усилено по „Къщата на работоспособността“.

Дружество

Глобализация Нови технологии Дигитализация Демографско развитие

Регион 
Инфраструктура
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Култура Законодателство Социална Система Социално партньорство Образование

Работа
Условия на работа
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Ценности
Настройки
Мотивация

Компетентност
Опит
Учение

Здраве
Капацитет

Работоспособност

Къща на работоспособността (източник: Ilmarinen 2016)

Промоция на здравето
[403-6] Последствията от демографската промяна и про-
мените в сферата на труда оказват все по-голямо влияние 
върху капацитета за работа на много служители. Ето защо 
разработваме устойчиви решения с цел да поддържаме 
доброто здравословно състояние на нашите служители. 
Благодарение на работни групи по обекти непрекъснато 
изготвяме мерки и кампании за управлението на здраве-
опазването в предприятието. Със собствени сили, както 
и в сътрудничество със здравноосигурителни каси орга-
низираме кампании, здравни курсове и семинари. Предла-
гаме и информационни събития – например по теми като 
профилактика, мускулна система, костна система, стрес, 
двигателна култура, гръбначен стълб и хранене. Освен 
това насърчаваме и различни спортни и развлекателни 
дейности.

Обект в Оксенхаузен

На обекта в Оксенхаузен има звено за социални консулта-
ции, което провежда разговори и оказва помощ при трудни 
житейски ситуации. При борбата с дадени зависимости 
няколко лица от колектива, обучени в тази област, пома-
гат на засегнатите служители. Те съпътстват служителите 
преди и по време на терапевтичното лечение и остават до 
тях след това.

През 2019 г. акцентът в обекта в Оксенхаузен беше върху 
здравословното хранене. Служителите поискаха нископра-
гови предложения и проявиха голям интерес към скринин-
гите, курсовете и профилактичните мерки в предприятието. 
През зимните месеци в столовата на предприятието за слу-
жителите има безплатни плодове като банани, ябълки или 
круши.

От 2019 г. насам в немските обекти се предлага нещо ново: 
служителите могат да получат съвети как да съчетават гри-
жите за семейството и работата. При спешен случай слу-
жителите могат да се възползват от гореща линия, на която 
да получат съвети и подкрепа, които да им помогнат да се 
справят със ситуацията, често оказваща се стресираща. 
Например получават подкрепа: 

  при организиране на услуги за полагане на грижи 
и настаняване в домове с медицинско обслужване; 

  при кандидатстване за финансови помощи; както и 
  при осигуряването на грижи в дома.

Освен това служителите могат да получат информация 
и допълнително обучение в курсове по теми като полага-
нето на грижи и деменцията. 

В други области на управлението на здравето в предприя-
тието също се оптимизират мерките и процесите, за да се 
предложи интересен и разнообразен пакет на служителите.

Обект в Радиново

За да се подобри балансът между личния и професионал-
ния живот, в обекта в Радиново е въведена програмата 
„Запазване на здравето и работоспособността“. В нея 
участват представители на отдела по човешки ресурси, 
отдела „Безопастност и здраве при работа“, както и пред-
ставители на служителите. 

Програмата дава отговор например на следните въпроси:

  Кои са основните принципи, които допринасят за 
физическото и психическото здраве? 

  Как мога да подобря физическото си здраве, храненето, 
теглото и начина си на живот?

  Как мога да подобря психическото и емоционалното си 
здраве? Как да се справям с напрежението и стреса?

  Какво положително нещо мога да направя за себе си 
в свободното време?

Като част от програмата служителите могат да потърсят 
съвет от психолог, да посетят диетолог или да спортуват. 
Например служителите и техните роднини могат да заявят 
карта за спорт на изгодна цена. С картата могат да се посе-
щават спортни клубове и клубове по танци, както и фитнес 
центрове. Пакетът за подпомагане на здравето включва 
и дейности като йога, народни танци и юмейхо – терапия 
за укрепване на мускулната система и гръбначния стълб. 
В програмата е включено допълнително здравно осигуря-
ване. В допълнение към задължителното здравно осигуря-
ване то дава възможност за допълнителна профилактика, 
лечение и рехабилитация.

Обект в Лиенц

Подпомагането на здравето в предприятието също се 
насърчава и практикува в обекта в Лиенц от много години 
насам. И тук осигуряваме на служителите разнообразни 
предложения и система за превенция на пристрастяването. 
За нашата програма получихме „печата за качество за под-
помагане на здравето на работното място“ от Тиролската 
регионална здравноосигурителна каса в Инсбрук. 
 
 
Хората в Европа стават все по-възрастни и много от пред-
приятията трябва да се приспособят към увеличаването на 
броя на служителите над 50-годишна възраст и намалява-
нето на тези под 30 години. През 2019 г. средната възраст на 
основния персонал в Оксенхаузен е била 46 години (2018 г.: 
46 години), а в Радиново – 39,8 години (2018 г.: 39,8 години).
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85 %

от обема на покупките в Европа

Верига за доставки и логистика
Изпълнените с доверие отношения с нашите бизнес партньори за нас са основата 

за дългосрочно сътрудничество.

Взаимоотношения с доставчиците
[102-9/10/16, 103-1/2/3, 204-1, 308-1/2, 408-1, 409-1,  
412-1/2, 413-2, 414-1/2] Основна и много важна ценност на 
нашата фирмена група е: „Ние сме надежден партньор. За 
нас са важни стабилността и надеждността в дългосрочен 
план.“ Тази основна ценност оказва значително влияние 
върху отношенията с нашите доставчици и е отправна точка 
за дългосрочно сътрудничество.

Чрез поведенческия кодекс на фирмената група Liebherr 
и насоките за спазване на регулаторните изисквания се 
определят стандартите за интегритет и правилно управле-
ние. Те формират и рамката за сътрудничество с нашите 
доставчици и бизнес партньори.

Изискванията за компонентите и суровините, свързани 
с околната среда и храните, се определят от приложимите 
закони и вътрешни насоки  – например от методическото 
указание „Екологично снабдяване“. В договорите с нашите 
доставчици също се вземат предвид екологични аспекти: 
например забраните за вещества, съответствието на хра-
ните и питейната вода, темите за съответствие с REACh 
и RoHS, както и правилата за дървесина и опаковки. 

При избора на доставчици обръщаме внимание и на спаз-
ването на социалните стандарти: Ние не толерираме дет-
ски или принудителен труд, зачитаме правата на човека 
и отхвърляме всяка форма на дискриминация.

Всички доставчици потвърждават писмено, че спазват 
приложимите закони, насоки и разпоредби. Освен това те 
трябва да представят и необходимите документи като дока-
зателство.

Дял на обема на покупките на производствени 
материали във важни страни, респ. региони 
през 2019 г.

Други европейски
държави 22 %

Турция 4 %

Германия 36 %

България 16 %
Китайска народна
република 10 %

Австрия 8 %

Поведенческият кодекс и насоките за спазване 
на регулаторните изисквания са основата за 

изпълнено с доверие сътрудничество с нашите 
бизнес партньори.

Дял на 75 % от доставчиците с най-голям 
оборот, които имат система за управление 
на околната среда

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

64,0 66,7 70,1 73,8 84,8 79,8 76,7

76,7 %

от доставчиците с най-голям 
оборот имат система за управление 

на околната среда

530
Доставчици на производствени 
материали

Ефективно използване на 
товарното пространство: 

95 %
от камионите тръгват 
със 100 % товар

Концепции за 
мултимодална 

логистика
93 % камиони

2 % ж.п. транспорт

5 % морски транспорт

В областта на производствените материали през 2019  г. 
работихме с 530  доставчици (2018  г.: 550). Портфоли-
ото на доставчиците включва глобални концерни, както 
и средни и малки компании. Включваме и социални рабо-
тилници: така например вече повече от 20 години в обекта 
в Оксенхаузен получаваме помощ от фондация St. Elisabeth 
(Heggbacher Werkstattverbund) с изработването на малки 
компоненти и с изхвърлянето на отпадъчна хартия.

Други държави 4 %
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нато да повишаваме ефективността на цялостния превоз 
на готовата продукция.

Най-важните мерки за това са:
  Концепции за централен склад, както и пет регионални 

и благоприятно разположени в географско отношение 
склада в Германия, Австрия, Русия и Великобритания. По 
този начин смятаме да обслужваме бързо и ефективно 
основните си пазари.

  Ефективно използване на товарното пространство чрез 
прецизно планирани превози с оптимално натоварени 
превозни средства. За да се избегнат ненужни емисии, 
около 95 % от тежкотоварните превозни средства днес 
напускат складовете със 100 % товар.

  Постоянна оптимизация на транспортната мрежа и избяг-
ване на празни курсове. Материалните потоци между 
заводите се осъществяват чрез фиксиран заводски тра-
фик. Така например тежкотоварно превозно средство, 
идващо от България, доставя готова продукция за гер-
манския пазар и товари за обратния курс към България 
външни опаковки за повторна употреба и палети от про-
изводствените цехове.

  Мултимодални логистични концепции, които оптимално 
съчетават различните видове транспортни средства  – 
тежкотоварни превозни средства, железопътен транспорт 
и кораби. Там, където е възможно, използваме железо-
пътния транспорт като средство за превоз. През послед-
ните години обаче се наблюдава значителен спад в тази 
област поради променените предпочитания на клиентите. 
Обектът в Лиенц има директна железопътна връзка, 
а обектите в Оксенхаузен и Радиново разполагат със спе-
циални товарни гари за директно натоварване на влако-
вите вагони. По отношение на тонажа общият обем на пре-
возите се разпределя на 93 % с тежкотоварни превозни 
средства, 2 % с железопътен транспорт и 5 % с кораби.

През последните години инвестирахме в ефективни логис-
тични центрове. Благодарение на новия логистичен център 
в обекта в Оксенхаузен от 2009 г. насам успяваме годишно 
да спестяваме почти 8000 курса с тежкотоварни превозни 
средства между външните складове. През 2016 г. това се 
допълни чрез новия логистичен център в Радиново. Той 
е разположен точно до магистралата, свързваща столи-
цата София с крайбрежния град Бургас на Черно море. 
Логистичният център разполага с 12 рампи за натоварване 
на тежкотоварни превозни средства и две товарни гари за 
влакови вагони с хидравлични рампи за товарене. С транс-
портен тунел произведените уреди се транспортират от 
производственото хале до склада за готова продукция, 
където се подготвят за по-нататъшен транспорт и експе-
диция. При строителството са взети под внимание редица 
аспекти за устойчиво развитие: например свеждане до 

Спазване на екологични  
и социални стандарти

[102-9/16, 103-1/2/3, 204-1, 308-1/2, 408-1, 409-1, 412-1/2, 
413-2, 414-1/2] Отделите за снабдяване в обектите изби-
рат единствено доставчици, които отговарят на общопри-
етите екологични и социални стандарти. Преди възлагане 
на поръчка новите доставчици трябва да предават справка 
за себе си. Информацията за данните на предприятието, 
продуктовата програма, производствената технология, 
служителите и сертификатите представлява основата за 
по-нататъшния процес на подбор. Цялата информация се 
документира централизирано. Така тя може да се използва 
от отдели Снабдяване за оперативни решения и преван-
тивни мерки. 

Целта ни беше до 2020  г. повече от 70 % от нашите 75 % 
доставчици с най-голям оборот да разполагат със система 
за управление на околната среда. Постигнахме тази цел 
още през 2015 г. със 70,1 % и я надминахме през 2019 г. със 
76,7 %. Въпреки това имаше лек спад в сравнение с пре-
дходните години.

Наясно сме, че е трудно да проверяваме цялата верига на 
доставките за съответствие с всички екологични и соци-
ални стандарти. Това важи особено за конфликтните мине-
рали и спазването на дължимата грижа по отношение на 
правата на човека. Поради това си поставихме за задача 
да намираме по-ефективни начини за още по-стриктна 
проверка на нашите доставчици. Тъй като всякакво толе-
риране на подобни практики би било в абсолютно противо-
речие с основните ценности на Liebherr.

Чрез одитите на доставчиците проверяваме редовно 
дали доставчикът е в състояние да доставя и дали спазва 
стандартите за качество. Обхватът и броят на одитите на 
доставчиците се определят ежегодно между отдел „Снаб-
дяване“ и „Управление на качеството“ и се фиксират в про-
грама за одити. Вземаме предвид и рисковия потенциал 
на държавите. Така определяме колко интензивно и често 
трябва да се проверява доставчикът по време на сътруд-
ничеството.

При конкретно подозрение за нарушаване на нашите стан-
дарти за качество започва процес на ескалация, който може 
да доведе до изключване на съответния доставчик от спи-
съка. Сериозните нарушения водят до незабавно прекратя-
ване на договора – например в случай на детски или прину-
дителен труд. В други случаи проверяваме дали съответният 
доставчик все още е приемлив за предприятието и работата 
с него може да продължи. Предпоставка за това е оценката 
на неговата способност за развитие. Съответният достав-
чик трябва да бъде готов активно и открито да се справи 
с проблемите. За тази цел той подготвя план за действие 
в сътрудничество с нашите специализирани отдели. 

32
38

54

44

58

19

63

29

2012
 

2013
 

2014
 

2015
 

2016
 

2018
 

2017
 

2019
 

Брой на извършените одити на доставчици 
(качество и екология)

По време на отчетния период не се наложи да изключим 
някой доставчик от списъка поради нарушаване на инте-
гритета или закона.
 
Нарастващата глобализация на пазарите на обществени 
поръчки изправя нашето управление на доставчиците пред 
нови предизвикателства. За да се запазят доставките на 
материали, ние ще продължим да интернационализираме 
нашите поръчки за снабдяване като част от стратегията ни 
за покупки и ще засилим принципа за използването на два 
източника.

Логистика
Ние отдаваме голямо значение на енергийната ефектив-
ност не само по отношение на продуктите ни, а също така 
и на транспорта.

[413-2] Благодарение на централното географско мес-
тоположение на нашите производствени обекти можем 
оптимално и ефикасно да координираме каналите за дист-
рибуция на нашите важни търговски региони в Западна 
и Източна Европа. Всички доставки с камиони се извърш-
ват чрез доставчици и спедитори. В Германия спедиторите 
на договор осъществяват директните доставки на търгов-
ските ни партньори, а в Европа и отвъд океана – нашите 
дистрибуторски дружества или вносители.

Отделът Global Supply Chain Distribution Logistics коорди-
нира централно цялата дистрибуторска логистика. Всеки 
ден средно 9500  уреда се натоварват в нашите обекти 
в приблизително 90  държави. Имаме желание непрекъс-

минимум на топлинните загуби. Поради това логистичният 
център в Радиново получи през 2016 г. наградата „Сграда 
на годината“ в категория „Производствени и логистични 
сгради“, която се връчва от българското Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството.

Бъдещите предизвикателства в областта на логистиката се 
крият преди всичко във все по-малките размери на пратките 
и свързаните с тях по-високи интервали на транспортиране. 
Поради това сме изправени пред конфликт по отношение на 
целите: искаме да удовлетворим желанието на клиентите за 
по-малки и по-бързи доставки, но в същото време искаме да 
намалим емисиите и въздействието върху околната среда.

И по отношение на пазарите ни отвъд океана, като Азия, 
е валидно следното: искаме да направим превозите 
по-ефективни в бъдеще и да намалим въздействието върху 
околната среда. Цялостното разглеждане на веригата на 
доставки става все по-важно. Освен това дигитализацията, 
обработката и анализирането на данните, свързани с логис-
тиката, придобиват все по-голямо значение. Ето защо пла-
нираме изграждането на управление на веригата на дос-
тавки и цялостна система за логистичен контрол и ключови 
показатели. Целта ни е да постигнем определеното ниво на 
услугите за доставка  – с оптимизирани разходи и високо 
качество на дистрибуцията. В тази връзка искаме напри-
мер да намалим щетите при съхранение и транспортиране.

Имаме желание да оптимизираме допълнително и съхране-
нието в складовете: понастоящем разработваме стратегии за 
това как можем да автоматизираме складовите процеси или 
да ги избегнем изцяло. В нашите складове и заводи използ-
ваме почти във всички случаи електрически вилкови високо-
повдигачи. По този начин избягваме ненужните емисии.

Също така непрекъснато оптимизираме пътуванията на 
нашите служители и намаляваме броя на командировките. 
Разчитаме предимно на все по-широкото използване на теле-
фонни или видеоконференции. Пътуванията между заводите 
са съчетани по възможно най-добрия начин, като намаля-
ваме единичните такива чрез споделено пътуване. В нашите 
заводи насърчаваме електрическия транспорт и оборудваме 
със зарядни станции за електрически превозни средства. 
Подкрепяме нашите служители по отношение на използва-
нето на местния обществен транспорт: например с регио-
налните доставчици координираме часовете на тръгване 
с часовете на работните смени. Освен това осигуряваме на 
нашите служители отделни паркоместа при споделено пъту-
ване, както и покрити места за паркиране с видеонаблю-
дение за велосипеди и моторизирани двуколесни превозни 
средства. По този начин създаваме нископрагови стимули 
за поведение, което е отговорно спрямо околната среда.

Кратките маршрути и пълното натоварване  
намаляват емисиите.
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Корпоративна култура съобразно 
ценностите
По време на кризата ясно се забеляза, че служителите са 
изключително всеотдайни един към друг  – много повече, 
отколкото би могло да се очаква. „Беше впечатляващо да 
се види колко бързо персоналът се адаптира към промене-
ните рамкови условия и как винаги прави повече от просто 
изпълнение на задълженията. Той показа какво всъщност 
е важно: единство, здраве, безопасност и продължаване на 
бизнес дейностите – за взаимния успех. За нас като ръко-
водство на предприятието екипният дух и личната ангажи-
раност, демонстрирани от всички, са положителен и ярък 
пример в тази извънредна ситуация,“ споделя Щефан 
Нагел, ръководител на отдел „Продажби и маркетинг“, 
описвайки впечатленията си от последните месеци.
 
Образцовото справяне с докладван случай на COVID-19 
също заслужава внимание: въпросният служител от обекта 
в Оксенхаузен се свърза с нас веднага след възникване на 
подозрение. По този начин беше възможно всичко в завода 
да се задейства незабавно, за да се предпази здравето на 
колегите.

В знак на признателност и благодарност ръководството 
предостави безплатно на персонала във всички обекти по 
четири памучни предпазни маски за семействата им.

Отговорност по отношение  
на служителите

Здравето на служителите е от първостепенно значение, 
особено по време на пандемията от коронавируса. Ето 
защо разработихме и започнахме да прилагаме редица пре-
вантивни мерки, както и други работни процеси конкретно 
за тази ситуация като например:

  всеобхватно управление на хигиената и дистанцията, 
което води до нова сфера на компетентност  
„хигиеничен обект“;

  отлагане на бизнес посещения и командировки;
  правила за работа от дома;
  използване на мобилни форми на работа вместо лични 

срещи.

Освен това управлението на здравеопазването в предпри-
ятието отправи специални предложения на персонала за 
това как всеки може да се справи с трудната ситуация по 
време на пандемията от коронавируса. Чрез онлайн кур-
сове за обучение и уебинари бяха предоставени съвети 
и указания по здравни теми.

Отговорността към служителите е заложена във всяко пла-
ниране в дългосрочен план. Едно е ясно – кризите винаги 
означават промяна, но същевременно те предоставят 
и възможности: можем да се разделим със старите методи 
на действие, да изпробваме нови неща и по този начин да 
се усъвършенстваме и да се възползваме от новия потен-
циал. Например ограниченията на пътуванията и контактите 
ускориха мегатенденцията „дигитализация“ и в подразделе-
нието Liebherr-Hausgeräte. За много кратко време въведо-
хме нови дигитални канали за комуникация като например 
приложение за служителите. Чрез него можем бързо да 
информираме работниците във всички обекти за теку-
щите промени. Разбира се, ние също подготвихме важна 
информация за коронавируса като хигиенни инструкции, 
съвети за шиене на маски и правила за работното време 
и я разпространихме чрез приложението. В допълнение 
към обичайните вътрешни средства за комуникиране то 
символизира нов тип комуникация, чрез която незабавно 
да се достигнат възможно най-много служители.

Заедно в едно успешно бъдеще – 
с чувство за отговорност, далновид-
ност и сплотеност

Пандемията от коронавируса разтърси света през 2020 г., 
като въздействието върху държавите, предприятията 
и работниците ще се усеща още дълго време. В много дър-
жави трябваше да се въведат ограничителни мерки, така 
че нормалният живот на практика премина в застой. Ние 
в Liebherr-Hausgeräte също беше необходимо да реаги-
раме на тези промени и да се адаптираме за максимално 
кратко време. Пандемията ясно ни показа колко свър-
зано е всичко в световен мащаб. Тя ни демонстрира колко 
крехки са икономическите отношения, когато неочаквано 
настъпи напълно нова ситуация от глобално значение. Тази 
криза обаче ни показа и нещо друго: заедно можем да се 
справим с такава екстремна ситуация.

От една страна, като семейно предприятие успяхме да 
осигурим необходимата стабилност в тези трудни времена. 
От друга страна, сравнително доброто търсене доведе 
до това, че успяхме да преминем от работа на непълно 
работно време директно към извънреден труд в обекта 
в Оксенхаузен (Германия). Благодарение на нашите всеот-
дайни екипи по продажби и обслужване успяхме да под-
държаме обслужването на клиенти през цялото време.

Надеждността спрямо нашите търговски партньори, сери-
озното ни чувство за отговорност по отношение на клиен-
тите и спазването на всички споразумения – благодарение 
на тези основни ценности на Liebherr ние се отличихме дори 
по време на кризата. От самото начало специализираните 
отдели поддържаха тесен контакт с доставчиците, пред-
приятията, предоставящи логистични услуги, и производ-
ствените обекти. Това ни позволи да подсигурим веригата 
на доставки и да избегнем недостига на продукти.

Сплотеността, смелостта, увереността и солидарността са 
добродетелите, които характеризират нашето предприятие 
и го правят силно от самото му създаване. Всички служи-
тели дадоха своя ценен принос, за да извървим заедно 
понякога трудния път – благодарение на сериозната готов-
ност за промяна и ангажираността на всеки. Вижда се, че 
наистина живеем според мотото „Заедно и един за друг“ 
и че всички преследваме една и съща цел: да преминем 
през тази ситуация сплотени, за да се устремим към бъде-
щето по-силни.

Corona Special Corona Special
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Цифри и факти

Характеристики

Подразделение „Домакински уреди“

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Развитие на оборота в млн. евро

Общо 889,9 909,4 915,0 920,0 898,0 930,0 945,0 983,0

Развитие на продажбите по света в млн. уреди

Общо 2,19 2,20 2,19 2,21 2,20 2,24 2,26 2,24

Инвестиции в милиона евро

Общо 51,7 37,2 58,0 67,0 63,0 66,0 43,0 51,0

Развитие на целия персонал в световен мащаб

Общо 5 180 5 229 5 476 5 786 6 035 6 072 6 208 6 190

Продукти

Процентно разпределение на уредите съгласно новия закон  
за етикетиране относно консумацията на електроенергия  
(средностатистически според бройката)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

A+++ и собствено етикетиране A+++ –20 % 10 14 15 18 20 23 25 27

A++ 34 49 54 60 62 61 61 61

A+ 53 35 28 19 15 13 11 10

A и по-надолу (B, C, D) 3 2 3 3 3 3 3 3

Обекти

Развитие на общата консумация на електроенергия 
в обектите Оксенхаузен, Лиенц и Радиново в MWh

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Общо 81 433 79 894 72 989 74 948 74 716 74 532 74 689 71 469

Пряка и непряка консумация на електроенергия  
от основните енергийни източници в MWh

Газ 27 775 27 087 22 456 23 382 23 107 23 368 23 406 21 368

Ток 53 192 52 324 50 075 51 100 51 192 50 821 50 999 49 195

Централно отопление 467 484 458 466 417 343 284 906

Общо 81 434 79 895 72 989 74 948 74 716 74 532 74 689 71 469

Въглероден отпечатък в т CO2

Общо 31 671 31 187 28 682 30 014 30 996 30 793 13 683 11 560

Област 1* 6 609 6 378 5 738 5 968 5 963 5 929 5 671 5 385

Област 2 23 667 23 223 21 747 22 804 23 894 23 813 8 012 6 176

Развитие на общите емисии от разтворители в обектите 
в Оксенхаузен, Лиенц и Радиново в тонове

Общо 18,3 17,1 16,7 18,4 15,1 12,0 11,8 12,4

Развитие на общото потребление на вода в обектите 
в Оксенхаузен, Лиенц1 и Радиново в м3

Общо 85 687 77 103 51 935 51 587 50 802 66 657 54 116 75 267

Добита сондажна вода от тези 
количества в обекта в Радиново

43 716 23 668 16 832 16 270 19 021 36 551 36 071 43 018

Въведени данни за количество отпадни води в обектите 
Оксенхаузен, Лиенц и Радиново в м3

Общо 42 095 52 245 41 986 39 050 35 591 37 007 44 202 34 848

Образуване на общото количество отпадъци в обектите 
в Оксенхаузен, Лиенц и Радиново в тонове

Общо 10 554 11 157 11 858 11 495 11 953 11 537 11 190 11 042

* Различаващи се стойности за област 1 за предходните години, тъй като със задна дата е изяснено проучването на индиректните емисии.
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Служители

Най-важните характеристики на човешките ресурси за 
обектите в Оксенхаузен, Лиенц и Радиново (към 31.12.)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Основен персонал 4 658 4 800 4 833 5 031 5 216 5 184 5 194 5 270

Стажанти 98 100 98 94 97 101 101 103

Дял на жените служители 21,6 % 21,4 % 21,3 % 20,8 % 20,2 % 20,5 % 21,5 % 21,5 %

Дял на служителите на ръководна 
позиция

9,6 % 9,6 % 9,5 % 9,9 % 8,7 % 9,0 % 7,8 % 8,9 %

От тях дял на жените служители 
на ръководни позиции

4,0 % 4,5 % 3,9 % 4,4 % 3,8 % 3,9 % 7,9 % 7,7 %

Дял текучество на работна ръка 2,3 % 2,6 % 3,0 % 3,3 % 4,1 % 4,5 % 6,6 % 6,5 %

Ø Часове квалификация 11,0 10,7 10,2 13,7 11,4 11,3 9,7 11,6

Трудови и транспортни злополуки, 
които трябва да се обявят

104 110 106 73 91 90 104 86

Представени предложения в контекста на класическото 
управление на идеите (BVW) в обекта Оксенхаузен (към 31.12.)

Общо 289 227 290 370 384 313 310 255

Служители на пълно и непълно работно време в проценти 
(на 31.12.)

Непълно работно време 4,1 4,1 4,2 6,2 3,7 5,2 4,7 5,0

Пълно работно време 95,9 95,9 95,8 93,8 96,3 94,8 95,3 95,0

жени и мъже в техническо и търговско обучение в проценти 
(на 31.12.)

Дял на обучаващите се жени 21,5 21,0 22,5 24,5 28,9 27,7 21,8 25,2

Дял на обучаващите се мъже 78,5 79,0 77,5 75,5 71,1 72,3 78,2 74,8

Верига за доставки

Дял на 75 % от доставчиците с най-голям оборот 
със система за управление на околната среда в проценти

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Общо 64,0 66,7 70,1 73,8 84,8 79,8 76,7

Брой на извършените одити на доставчици
(качество и околна среда)

Общо 32 38 54 44 58 63 19 29

Възрастова структура на основния персонал 
(към 31.12.)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Години

≤ 29 14,7 14,9 15,1 18,9 16,5 18,2 14,8 15,5

30 – 50 59,3 58,3 58,1 57,0 54,6 51,2 52,4 54,1

≥ 51 26,0 26,8 26,8 24,1 28,9 30,6 31,8 31,4
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Управление на корпоративната отговорност

Акцент Мярка Период

Диалог заинтересовани страни Непрекъснато засилване на диалога със заинтересованите страни 
съобразно новите изисквания на iso 9001, iso 14001 и iso 50001

Непрекъснато

Комуникация, свързана 
с корпоративната отговорност

Интеграция на обектите клуанг (малайзия) и аурангабад (индия) 
в системата за отчитане

2020 / 2021 Г.

Непрекъснато подобряване на външната и вътрешната комуникация, 
свързана с корпоративната отговорност (например собствена целева 
страница за корпоративната отговорност)

2020/2021 Г.

Сенсибилизация за устойчивост Оптимизиране на предаването на знания между обектите и отделите 
по отношение на дейностите на подразделението, свързани 
с корпоративната отговорност

Непрекъснато

Интегрирана система за 
управление

Ресертификация (подновяване) на отделните системи за управление Непрекъснато

Оптимизация на мониторинг и отчетност Непрекъснато

Защита на данните Електронно обучение it-security за съответната група лица Непрекъснато

Електронно обучение „европейски общ регламент относно защитата 
на данните (орзд)“ за съответната група лица

Непрекъснато

Цели за устойчиво  
развитие (цур)

Изясняване на нашия принос за постигане на целите за устойчиво 
развитие (цур) на оон

2020 / 2021 Г.

Определяне на допълнителни конкретни мерки за увеличаване на  
приноса за постигането на цур

2020 / 2021 Г.

Външни изисквания проактивно изпълнение на основните изисквания на нашите 
заинтересовани страни и очакваните законови изисквания

непрекъснато

Обекти

Акцент Мярка Период

Енергия Непрекъснато намаляване на консумацията на електроенергия във 
всички обекти и отчитане на резултатите при планирането на нови 
инсталации и процеси

Непрекъснато

Интензивно използване на сондажа за по-нататъшна климатизация 
на сградата в лиенц, разширение до помещенията за сървърите 
на ит

2020 / 2021 Г.

Емисии Непрекъснато намаляване на емисиите на со2 от подразделението 
„домакински уреди“

Непрекъснато

Преминаване към снабдяване с електроенергия с неутрално влияние 
спрямо климата в обекта в радиново

2022

Цели
Нашето управление на корпоративната отговорност ще се разширява непрекъснато през следващите две години със 
следните мерки.

Дългосрочната цел е постигането на неутралност по отношение на 
климата на европейските обекти (в област 1 и 2)

2030

Вода Установяване на допълнителни възможности за спестяване 
на вода в съоръженията, процесите и непроизводствените сектори

Непрекъснато

Отпадъци Продължаване и непрекъснато подобряване на местните доклади 
за управлението на отпадъците

непрекъснато

Намаляване на дела на отпадъците за обезвреждане и увеличаване 
на отпадъците за оползотворяване

непрекъснато

Служители

Акцент Мярка Период

Култура на предприятието  
съобразно ценностите

Увеличаване на прилагането на „принципите за успешно 
сътрудничество“ във всички обекти

Непрекъснато

Обучение и повишаване 
на квалификацията

Увеличаване на местата за обучение според нуждите и дуални 
програми за обучение в обектите

Непрекъснато

Насърчаване на жени за обучение по технически професии Непрекъснато

Осигуряване на млади кадри  
и квалификация

Укрепване на марката на работодателя под мотото one passion –  
many opportunities извън предприятието и във всички обекти

Непрекъснато

Ръководителите се информират за конкретното въздействие на демо-
графската промяна като част от стратегическото планиране по отноше-
ние на персонала

Непрекъснато

Многообразие Привличане на вниманието към темата за многообразието Непрекъснато

Разширяване на мерките за увеличаване на многообразието Непрекъснато

Управление на здравео - 
пазването в предприятието

Прилагане на специфични мерки въз основа на констатациите 
от проекта „къща на работоспособността“ в търговския / 
административния сектор в обекта в оксенхаузен

2020 / 2021 Г.

Създаване на управление на здравеопазването между отделните 
обекти с глобална координационна функция

2020 / 2021 Г.

Безопасност на труда Ежегодното обучение по безопасност на труда се актуализира 
непрекъснато в новия си цифров формат и се провежда редовно 
в административната област на всички европейски обекти

Непрекъснато

Непрекъснато намаляване на злополуките и заболеваемостта Непрекъснато

Хигиеничен обект Далновидно и навременно адаптиране на мерките за опазване 
на здравето в контекста на пандемията от коронавируса и отвъд нея

Непрекъснато

Своевременно и директно съобщаване на мерките на служителите Непрекъснато
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Продукт

Акцент Мярка Период

Енергийна ефективност Непрекъснато намаляване на енергийната консумация на нашия 
автопарк на европейския пазар

Непрекъснато

Въвеждане на новия енергиен етикет на ес за домакинските уреди 2020 / 2021 Г.

Ресурсна ефективност Проверка за затваряне на материалните цикли и иницииране на други 
пилотни проекти

2020 / 2021 Г.

Продължаване и активна подкрепа на изследователския проект  
circular by design

2020 / 2021 Г.

Прилагане на знанията, придобити от circular by design 2021

Съществуващите изисквания продължават да бъдат съблюдавани, 
продължава разработването на продуктите според възможностите 
и подобряването им с оглед на ресурсната ефективност, дългия 
експлоатационен живот, лесния ремонт и възможността за рециклиране

Непрекъснато

Материали Търсене на зелени алтернативи при използваните материали Непрекъснато

Изследвания за увеличаване на дела на използваните рециклирани 
материали в рамките на строгите законови разпоредби

2020 / 2021 Г.

Използване на хладилни агенти, щадящи климата, с възможно 
най-малък потенциал за глобално затопляне (пгз)

2020 / 2021 Г.

Отказ от използване на hfo, докато не бъде изяснено въздействието 
им върху околната среда

2020 / 2021 Г.

Разширяване на проверката на произхода на материалите, които се 
класифицират като критични, особено конфликтните минерали

2020 / 2021 Г.

Безвредни продукти И занапред производство на продукти без вредни вещества при перио-
дична адаптация към актуалното техническо равнище в тази област

Непрекъснато

Свързване в мрежа 
и дигитализация

Разширяване възможността за връзка с хладилниците и фризерите Непрекъснато

Подобряване на ориентацията към клиента за още по-голямо 
съобразяване с изискванията и нуждите на клиентите например 
чрез приложението hngry

Непрекъснато

Верига за доставки и логистика

Акцент Мярка Период

Високи екологични 
и социални стандарти

Признати екологични и социални стандарти се спазват във веригата 
на доставки (проверка и при необходимост разширяване на 
съществуващите процедури за подбор и одит на доставчиците)

Непрекъснато

Непрекъснато оптимизиране на мрежата за снабдяване 
и дистрибуторска логистика с цел свеждане до минимум на 
превозите и същевременно изпълняване на изискванията за 
гъвкавост на нашите клиенти

Непрекъснато

Индикатори на GRI Коментар Страница

Организационен профил

102-1 Име на организацията 15

102-2 Дейности, марки, продукти и услуги 15

102-3 Главно седалище на организацията 15

102-4 Места на стопанска дейност 15

102-5 Собственост и правна форма 15

102-6 Снабдявани пазари 16f

102-7 Големина на организацията 16

102-8 Информация за служители и други сътрудници 16f, 67ff.

102-9 Верига за доставки 83ff

102-10 Значителни промени в организацията  
и нейната верига на доставки

57f, 83ff

102-11 Подход и принцип на предпазливост 11, 15, 18ff, 
25, 58

102-12 Външни инициативи 25f

102-13 Членство в съюзи и групи по интереси 25f

Отговорност

102-14 Декларация на върховния орган за взимане на 
решения

8f, 18

102-15 Важни влияния, рискове и възможности 8f, 18ff,  
25ff, 31ff

Етика и интегритет

102-16 Ценности, принципи, стандарти и поведенчески 
кодекс

8f, 11f, 18, 20, 
25, 67, 83f

102-17 Процедури за консултиране и уведомяване за 
опасения относно етиката

18, 20

Ръководство на компанията

102-18 Ръководна структура 8, 11, 15, 18ff

102-19 Делегиране на правомощия 8, 18, 20, 25

102-20 Отговорност на ниво ръководство по отношение 
на икономически, екологични и социални теми

8, 18, 25

102-21 Диалог със заинтересованите страни по икономи-
чески, екологични и социални теми

19, 25

102-22 Състав на върховния контролен орган  
и неговите комисии

11f

102-29 Установяване и справяне с икономически, 
екологични и социални въздействия

12

Индекс на глобалната инициатива по отчетност (GRI)
[102-55/56] Докладът за корпоративна отговорност за 2019  г. на Liebherr-Hausgeräte се основава на стандартите на 
„Глобалната инициатива по отчетност“ (GRI). По наша преценка докладът отговаря на GRI ниво на приложение „Core“. 
В допълнение към основните изисквания в доклада са показани и други индикатори. Информацията за изпълнението на 
индикаторите е дадена на страниците на доклада, към които има връзки тук, или може да се открие допълнителна инфор-
мация директно в индекса.

GRI 102: Обща стандартна информация
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Индикатори на GRI Коментар Страница

Ангажиране на заинтересовани страни

102-40 Списък на групите заинтересовани страни 26

102-41 Колективни трудови договори 69

102-42 Определяне и избор на заинтересовани страни 25ff

102-43 Подход за ангажирането на заинтересовани страни 25ff

102-44 Важни теми и отправени желания 25

Процедура при съставянето на доклада

102-45 Субекти, включени в консолидирания финансов 
отчет

15

102-46 Процедура за определяне на съдържанието на 
доклада и разграничаване на темите

25ff

102-47 Списък на основните теми 27

102-48 Преизчисляване на информация Корекция със задна дата на емисиите на CO2 61

102-49 Промени в съставянето на доклада Съобразяване с целите за устойчиво развитие  
на ООН

4, 8, 25ff, 31ff

102-50 Период на доклада Настоящият доклад за устойчиво развитие 
се отнася до финансови години 2018 и 2019. 
Финансовата година обхваща периода от 1.1. 
до 31.12. на съответната календарна година.

4

102-51 Дата на последния доклад Септември 2018 г. 

102-52 Цикъл на доклада Две години 4

102-53 Лице за контакт при въпроси по доклада 101

102-54 Декларация за съставяне на доклада 
в съответствие със стандартите на GRI

4

102-55 Индекс на съдържанието на GRI За този доклад беше избрано GRI ниво на приложе-
ние „Core“.

95

102-56 Външна проверка Нямаше независима външна проверка  
от трета страна.

95

GRI 200: Икономика
Индикатори на GRI Коментар Страница

GRI 201: Икономически резултат

103-1/2/3 Подход на управление 18, 15ff

201-1 Директно генерирана и разпределена  
икономическа стойност

16

201-2 Финансови последици за организацията 
от изменението на климата и други свързани 
с него рискове и възможности

25ff

201-3 Задължения по пенсионни планове с дефинирани 
разходи и други схеми за обезщетения при прекра-
тяване на трудовите отношения

70

GRI 202: Пазарно присъствие

103-1/2/3 Подход на управление 18, 67ff

202-1 Съотношение на стандартната стартова заплата, 
разпределена според пола, спрямо местната мини-
мална заплата, определена по закон

Като предприятие, което е обвързано от 
колективни трудови договори, ние сме обвързани 
от колективно договорените тарифни ставки.

69f

GRI 204: Практики за снабдяване

103-1/2/3 Подход на управление 18, 83ff

204-1 Дял на разходите за местни доставчици 83ff

Индикатори на GRI Коментар Страница

GRI 205: Борба с корупцията

103-1/2/3 Подход на управление 18, 20

205-1 Места на стопанска дейност, проверени за  
рискове от корупция

20

205-2 Комуникация и обучения по отношение на насоките  
и методите за борба с корупцията

20

205-3 Потвърдени случаи на корупция и предприети  
действия

През настоящия отчетен период нямаше  
потвърдени случаи.

GRI 206: Антиконкурентно поведение

103-1/2/3 Подход на управление 18, 20

206-1 Производства за антиконкурентно поведение, 
образуване на картели и монополни практики

През отчетния период не са образувани производ-
ства за антиконкурентно поведение, формиране на 
картели или монополни практики срещу Liebherr-
Hausgeräte GmbH.

20

GRI 300: Екология
Индикатори на GRI Коментар Страница

GRI 301: Материали

103-1/2/3 Подход на управление 18

301-1 Използвани материали по тегло или обем За точното изчисление на всички произведени 
серии уреди текущите данни са твърде разнородни, 
затова се основават на средни стойности.

48

301-2 Използвани рециклирани изходни материали Досега не е постигнато определяне на  
количеството в цифри на общия дял на  
вторичните суровини от общото количество 
материали.

50, 52ff

301-3 Рециклирани продукти и техните опаковъчни 
материали

48, 52ff

GRI 302: Енергия

103-1/2/3 Подход на управление 18, 58, 60

302-1 Консумация на енергия в организацията 60

302-4 Намаление на консумацията на електроенергия 60

302-5 Намаляване на енергийните потребности за 
продукти и услуги

37

GRI 303: Води и отпадни води 2018

103-1/2/3 Подход на управление 18, 62

303-1 Водата като споделен ресурс 62

303-2 Справяне с въздействията от рециркулацията 
на водата

Обществените канализационни мрежи са засегнати 
значително от заустването на отпадни води. Отпа-
дъчните води, зауствани непряко в обществената 
канализационна система, съответстват на разпоред-
бите за отпадъчните води на съответните общини.

62f

303-3 Водочерпене 62

303-4 Рециркулация на водата 62f

303-5 Потребление на вода 62

GRI 304: Биоразнообразие

103-1/2/3 Подход на управление Нашите обекти се намират в индустриални  
зони или смесени промишлени райони. 
Никой от обектите не се намира в защитени зони.

18, 63
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Индикатори на GRI Коментар Страница

GRI 305: Емисии

103-1/2/3 Подход на управление 8f, 18, 61

305-1 Директни емисии на парникови газове (област 1) 61

305-2 Индиректни емисии на парникови газове, 
свързани с енергията (област 2)

61

305-5 Намаляване на емисиите на парникови газове 61

GRI 306: Отпадъци

103-1/2/3 Подход на управление 18, 63

306-2 Отпадъци по вид и метод на изхвърляне 63f

GRI 307: Спазване на регулаторните изисквания по отношение на околната среда

103-1/2/3 Подход на управление 18, 58f

307-1 Неспазване на законите и разпоредбите,  
свързани с околната среда

През настоящия отчетен период нямаше подобни 
случаи.

58f

GRI 308: Екологична оценка на доставчиците

103-1/2/3 Подход на управление 18, 83f

308-1 Нови доставчици, проверени въз основа на еколо-
гични критерии

Въз основа на предоставената информация всеки  
нов доставчик се проверява за спазване на  
екологичните и социалните стандарти. При 
доставчиците със значителен критичен потенциал 
за нарушения се извършват одити.

83f

308-2 Негативно влияние върху околната среда във 
веригата на доставки и предприети действия

50, 83f

GRI 400: Социални въпроси
Индикатори на GRI Коментар Страница

GRI 401: Работа

103-1/2/3 Подход на управление 18, 67ff

401-1 Нови наети служители и текучество на персонала 67f

401-2 Услуги от предприятието, които се предлагат само 
на служители на пълно работно време, но не и на 
временни работници или служители на непълно 
работно време

По принцип не се прави разграничение между 
служителите, заети на пълно или непълно работно 
време, или на срочни трудови договори.

70

401-3 Родителски отпуск 71

GRI 402: Отношения между служител и работодател

103-1/2/3 Подход на управление 18, 67ff

402-1 Минимален срок за известяване при оперативни 
промени

Сроковете за известяване при значителни  
оперативни промени се базират на съответното 
национално законодателство.

69

GRI 403: Безопасност на труда и опазване на здравето

103-1/2/3 Подход на управление 18, 67, 77

403-1 Система за управление на безопасността 
на труда и опазването на здравето

77ff

403-2 Установяване на опасностите, оценка 
на риска и разследване на инциденти

77ff

403-3 Служби по трудова медицина 77ff

403-4 Участие на служителите, консултации 
и комуникация относно безопасността 
на труда и опазването на здравето

77ff

403-5 Обучения за служителите, свързани с безопас-
ността на труда и опазването на здравето 

77ff

Индикатори на GRI Коментар Страница

403-6 Насърчаване на здравето на служителите 80f

403-7 Избягване и свеждане до минимум на въздействи-
ята, пряко свързани с бизнес отношенията, върху 
безопасността на труда и опазването на здравето

77ff

403-8 Служители, които са обхванати от система 
за управление на безопасността на труда 
и опазването на здравето

77ff

403-9 Наранявания, свързани с работата 77

GRI 404: Обучение и повишаване на квалификацията

103-1/2/3 Подход на управление 18, 67, 74

404-1 Среден брой часове за обучение и повишаване 
на квалификацията на година и служител

68, 74f

404-2 Програми за подобряване на уменията на служите-
лите и за подпомагане на процеса на учене

74ff, 72

404-3 Процент на служителите, които получават редовна 
оценка на представянето си и на професионалното 
си развитие

100 % в администрацията
75

GRI 405: Многообразие и равни възможности

103-1/2/3 Подход на управление 18, 67

405-1 Многообразие в контролните органи и сред 
служителите

67f

405-2 Съотношение на основната работна заплата 
и възнаграждението на жените спрямо основната 
работна заплата и възнаграждението на мъжете

68ff

GRI 406: Недискриминация

103-1/2/3 Подход на управление 18, 67

406-1 Случаи на дискриминация и предприети  
коригиращи мерки

През настоящия отчетен период не е съобщено 
за подобни случаи.

20, 68

GRI 407: Свобода на сдружаване и колективно договаряне

103-1/2/3 Подход на управление 18, 67

407-1 Места на стопанска дейност и доставчици, 
при които правото на свобода на сдружаване 
и колективно договаряне може да е застрашено

69

GRI 408: Детски труд

103-1/2/3 Подход на управление 18, 20, 67, 83f

408-1 Места на стопанска дейност и доставчици, 
при които има значителен риск за случаи 
на детски труд

Досега не са установени места на стопанска 
дейност или доставчици, при които да има 
значителен риск от детски труд.

20, 67, 83f

GRI 409: Принудителен или задължителен труд

103-1/2/3 Подход на управление 18, 20, 67, 83f

409-1 Места на стопанска дейност и доставчици, 
при които има значителен риск за случаи 
на принудителен или задължителен труд

Досега не са установени места на стопанска дейност 
или доставчици, при които да има значителен риск 
от принудителен или задължителен труд.

20, 67, 83f

GRI 412: Проверка на спазването на правата на човека

103-1/2/3 Подход на управление 18, 20, 67, 83f

412-1 Места на стопанска дейност, в които е извършена 
проверка на  
спазването на правата на човека или оценка на 
въздействието върху правата на човека

20, 67, 83f
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Индикатори на GRI Коментар Страница

412-2 Обучения за служителите по отношение 
на политиката и процедурите в областта 
на правата на човека

Още с постъпване в компанията новите служители 
се обучават относно поведенческия кодекс на 
фирмената група Либхер. Освен това ръководните 
кадри и служителите се обучават чрез платформа 
за електронно обучение по темата „Спазване на 
регулаторните изисквания“.

20, 67, 83f

GRI 413: Местни общности

413-1 Места на стопанска дейност с участие на местните  
общности, оценки на въздействието и програми за 
подпомагане

25, 57ff

413-2 Бизнес дейности със значително действително  
или потенциално отрицателно въздействие върху  
местните общности

57ff, 83f

GRI 414: Социална оценка на доставчиците

103-1/2/3 Подход на управление 18, 83f

414-1 Нови доставчици, оценени с помощта на социални 
критерии

83f

414-2 Негативно социално въздействие във веригата на 
доставки и предприети действия

83f

GRI 416: Здраве и безопасност на клиентите

103-1/2/3 Подход на управление 18, 50f

416-1 Оценка на въздействието на различни категории  
продукти и услуги върху здравето и безопасността

В рамките на развойната дейност и производстве-
ните процеси всички уреди и фризери на Либхер 
се изпитват за всички рискове за здравето и безо-
пасността на потребителя.

50f, 35, 47

416-2 Нарушения, свързани с въздействието на проду-
кти и услуги върху здравето и безопасността

През отчетния период не е имало нарушения 
срещу разпоредбите за здраве и безопасност 
за хладилниците и фризерите на фирма Либхер.

50f

GRI 417: Маркетинг и етикетиране

103-1/2/3 Подход на управление 18, 37ff

417-1 Изисквания за информацията за продуктите 
и услугите и етикетирането

Всички хладилници и фризери на Liebherr 
за лична употреба и за промишлени цели са 
обозначени с енергийния етикет на ЕС съгласно 
действащите разпоредби. Типовите табели на 
уредите отговарят на законовите изисквания. 
Упътванията за употреба съдържат всички 
важни законови указания за уреда, както и за 
неговото обслужване, за правилното изхвърля-
не на опаковките и старите уреди.

37ff, 54

417-2 Нарушения, свързани с информацията 
за продуктите и услугите и етикетирането

През настоящия отчетен период не са регистри-
рани нарушения на задълженията за етикетира-
не на хладилниците и фризерите на Liebherr.

37ff

417-3 Нарушения, свързани с маркетинга  
и комуникацията

През настоящия отчетен период нямаше 
подобни случаи.

37ff

GRI 418: Защита на данните на клиентите

103-1/2/3 Подход на управление 18, 20

418-1 Основателни оплаквания относно нарушаването 
на защитата и загубата на данни на клиентите

В отчетния период нямаше основателни оплак-
вания относно нарушаването на личната сфера 
на клиентите и загубата на данни за клиентите.

20

GRI 419: Спазване на социално-икономическите регулаторни изисквания

103-1/2/3 Подход на управление 18

419-1 Неспазване на законите и разпоредбите  
в областта на социалните въпроси и икономиката

През настоящия отчетен период нямаше 
подобни случаи.

20

[102-53] Очакваме вашите въпроси, предложения или критики по отно-
шение на нашия доклад за корпоративната отговорност и дейностите ни 
за устойчиво развитие. Други публикации и информация за нашата ком-
пания и продуктите ни ще намерите също на страницата ни в интернет 
home.liebherr.com.

За нас
Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Оксенхаузен, Германия
Телефон: +49 (0)7352 / 928-0
Факс: +49 (0) 7352 / 928-4080
home.liebherr.com

Вашите лица за контакт 
за общи въпроси
Информационен център
Телефон: +49 (0)7352 / 911 72 70
E-Mail: info-center.lhg@liebherr.com

Вашето лице за контакт 
за въпроси относно 
корпоративната отговорност
Маня Шлиак
Телефон: +49 (0)7352 / 928 1945
Е мейл: Manja.Schliack@liebherr.com

Лице за контакт преса
Клаудия Майндл
Телефон: +43 50809 21434
Е мейл: Claudia.Meindl@liebherr.com

Контакти и други публикации

Потопете се в свежия свят на FreshMAG 
и научете от експертите ни всичко за нашите 
уреди, съхранение на хранителни продукти, 
хранене, рецепти и много други.

Научете повече чрез нашите канали в социал-
ните медии за актуалните теми и тенденциите 
в областта на храненето и съхранението на 
хранителните продукти.

За директна връзка с нашите 
канали в социалните медии:  
socialmedia.home.liebherr.com

Social icon

Circle
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

Приложение SmartDevice
С приложението SmartDevice можете да 
управлявате в движение много хладилници 
Либхер, да извиквате информация за със-
тоянието, да съставяте списъци за наличност 
и пазаруване и да се вдъхновявате от идеи за 
рецепти.

Приложение BioFresh
Полезна информация за перфектното съхра-
няване, витамини и минерали в хранителните 
продукти.

Приложение Smoothies & Ice
Само с едно докосване върху екрана започ-
ват да се спускат кубчета лед. В допълнение 
получавате най-добрите рецепти за освежава-
щи и вкусни смутита.

Тук можете да свалите нашите 
приложения и да разберете 
за коя операционна система 
(Apple, Android и др.) са 
налични.
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https://home.liebherr.com
https://home.liebherr.com
https://socialmedia.home.liebherr.com
http://lhg.short-co.de/n5hgl
https://blog.liebherr.com/hausgeraete/de
http://www.youtube.com/user/LiebherrHausgeraete/
https://twitter.com/LiebherrHomeDE
https://www.facebook.com/LiebherrHausgeraete.de
https://www.instagram.com/liebherrhausgeraete
https://www.houzz.de/pro/liebherrhausgeraetede/liebherr-hausgeraete-de
https://blog.liebherr.com/hausgeraete/de
http://lhg.short-co.de/4yoit


Liebherr-Hausgeräte GmbH, Мемингер щрасе 77-79, 88416 Оксенхаузен, Германия  

Телефон: +49-7352-911 72 74, E-Mail: info-center.lhg@liebherr.com, www.facebook.com/LiebherrHausgeraeteDE

home.liebherr.com

https://www.facebook.com/LiebherrHausgeraeteDE
https://home.liebherr.com
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