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ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ („ПОЛИТИКАТА”) 

 
1.Въведение 

 

Основната  ни  дейност  е  свързана  с  хидроенергийният  сектор.  Ние  управляваме 

водноелектрически централи в Централна и Източна Европа, Черно море и Кавказ. Осен това се 

занимаваме  с  електроразпределение  и  търговия  с  електроенергия,  експлоатирайки 

широкомащабни  разпределителни  мрежи  в  България  и  Грузия  с  повече  от  2,3  милиона 

мрежови клиенти. 

 

Нашето  дружество  е  създадено  през  1994  г.  в  чешкия  град  Свитави,  като  участва  в 

модернизацията  и  рехабилитацията  на  хидроенергетиката  в  Централна  и  Източна  Европа  в 

периода на икономически преход. Общата инсталирана мощност на нашите електроцентрали е 

1243 MW, а годишното производство на електроенергия възлиза на повече от 3,8 TWh. 

 

Част  от  мултинационалната  група  ЕНЕРГО‐ПРО,  със  седалище  в  Прага,  е  словенският 

производител на водни турбини, Litostroj Power d.o.o., който е изпълнил проекти в повече от 60 

страни  по  света.  Неговото  дъщерно  дружество,  Litostroj  Engineering  a.s.,  регистрирано  в 

Чешката република (преди известно под името ČKD Blansko Engineering, a.s.), се фокусира върху 

научноизследователски,  проектни  и  инженерни  дейности.  Групата  Litostroj  доставя  и 

оборудване  за  водноелектрически  централи,  включително  помпено‐акумулиращи 

водноелектрически централи и помпени станции. 

 

ЕНЕРГО‐ПРО  се  ангажира  да  защитава  сигурността  на  работната  ръка,  изпълнителите, 

посетителите  и  общностите,  засегнати  от  нашите  операции.  ЕНЕРГО‐ПРО  поддържа 

принципите, заложени в Универсалната декларация на ООН за правата на човека, Ръководните 

принципи  на  ООН  за  бизнеса  и  правата  на  човека,  Доброволните  принципи  за  сигурност  и 

права  на  човека  (VPSHR)  и  декларацията  на  Международната  организация  на  труда  за 

основните  принципи  и  права  на  труда.  ЕНЕРГО‐ПРО  изисква  всички  служители,  посетители, 

изпълнители и подизпълнители да спазват настоящата политика. 

 

2. Цели. 

 

Целите на настоящата политика са: 

 

•  Да  осигури  сигурна  работна  среда  за  всички  служители,  изпълнители,  подизпълнители  и 

посетители, както и неприкосновеността на операциите, съоръженията и активите. 

•  Да  се  установят  отношения,  основани  на  доверие,  взаимно  уважение  и  почтеност  с 

общностите и местните власти. 

• Да осигури ръководство и въвеждане на управление и отговорност сред служителите. 

•  Спазване  и  демонстриране  на  Добра  международна  индустриална  практика  (ДМИП)  по 

отношение на правата на човека и сигурността. 
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3. Изискванията 

 

ЕНЕРГО‐ПРО  потвърждава  необходимостта  да  се  възпитава  култура  на  осведоменост  по 

въпросите на сигурността и дисциплината, особено при работа в отдалечена или сложна среда. 

Специфичните изисквания на настоящата политика са: 

 

I. Управление на сигурността 

 

Във всяка държава висшето ръководство е длъжно да гарантира, че всички офиси и операции / 

проекти  са  безопасни  и  че  е  назначен  надлежно  квалифициран  персонал  за  управление  на 

сигурността.  Всички  строителни  /  експлоатационни обекти  трябва да разполагат  с  планове  за 

управление на сигурността на строителството, оценки на риска за сигурността, докладване на 

инциденти  и  план  за  управление  и  евакуация.  В  зависимост  от  нивото  на  заплаха,  офисите, 

разположени в среди, които представляват риск за сигурността, също ще разполагат с планове 

за управление на сигурността. Следните въпроси трябва да бъдат включени в управлението на 

сигурността: 

 

• Оценка на заплахата и оценка и управление на риска: Оценката на риска е отправна точка 

преди  разработването  на  какъвто  и  да  е  план  за  управление  на  сигурността.  Оценката  на 

риска  ще  установи  съществуващите  и  предвидими  рискове  за  сигурността,  свързани  с 

проекта / операциите. Всеки проект / операции трябва да премине изходна оценка на риска 

за сигурността, включваща съответни заинтересовани страни и надлежно обучен персонал / 

консултанти  по  сигурността.  Тя  отчита  международните,  правните  и  дружествените 

изисквания. Оценките на риска ще бъдат преразглеждани ежегодно или след настъпване на 

значително  събитие  по  сигурността  или  промяна  в  операциите.  Честотата  на  оценката  на 

риска  ще  зависи  от  (i)  исторически;  (ii)  политически;  (iii)  социално‐икономически;  (iv) 

етнически  въпроси;  (v)  религиозни  съображения;  (vi)  присъствие  или  предполагаемо 

присъствие  на  терористични  групи  или  екстремисти;  (vii)  опортюнистична  престъпна 

дейност;  (viii)  законност и  съответствие;  (ix) местоположение;  и  (x)  значителен  конфликт  в 

общността. 

 

• Оценките на риска ще вземат предвид следните заплахи: 

     Физически заплахи: 

✓ Въоръжена атака (терористична или престъпна) 
✓ Отвличане, откуп и изнудване 
✓ Сваляне на правителството на приемащата държава 

✓ Национални / местни граждански вълнения 
✓ Кражба 
 ✓ Транспортиране 
✓ Проблеми, свързани с настаняването 
✓ Географски / климатични събития 
✓ Отдалеченост 

Нефизически заплахи: 

✓ Заплашване или принуда 
✓ Икономическа принуда, включително изнудване. 
✓ Увреждане на репутацията или на марката 
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✓ ИТ сривове и престой 
✓ Културни различия. 

 

• Национални и местни възможности за сигурност. Необходимо е да се извършват оценки 

на  партньорите  по  сигурността,  за  да  се  установи  нивото  на  бъдещата  подкрепа  за 

сигурността. Това може да включва национални, регионални и местни правителствени сили 

за  сигурност,  правоприлагащи  органи,  военни,  национални,  регионални  и  местни  власти, 

частни охранителни компании, посолства и консулства, неправителствени организации или 

асоциации и ръководители на местни общности. 

 

•  Контроли  и  смекчаване  на  риска:  След  като  бъдат  идентифицирани  заплахите, 

съществуващите контролни мерки ще бъдат идентифицирани, приложени и наблюдавани. 

 

•  Планове  за  управление  на  сигурността:  Всички  планове  ще  бъдат  съобразени  с 

изискванията на проекта / операциите и ще бъдат пригодни за целта. Плановете ще обяснят 

как даден проект / операция ще осигури сигурност и ще смекчи свързаните с нея рискове. Те 

ще разглеждат комплексния характер на обекта, включително утвърждаване на културното, 

географско и политическо влияние. 

 

II. Изпълнители по сигурността 

 

Преди  ангажирането  на  изпълнители  по  сигурността,  в  офисите  в  страната  ЕНЕРГО‐ПРО  ще 

предприеме  задължителна  проверка  на  потенциалния  изпълнител  по  сигурността,  за  да 

установи  неговия  опит  в  областта  на  човешките  права.  При  поискване  от  централата  се 

предлага  примерна  анкета  за  Оценка  на  съответствието  с  човешките  права  (ОСЧП)  за 

извършване  на  надлежна  проверка.  От  изпълнителите  по  сигурността  се  изисква  да 

предоставят информация за правата на човека на целия си персонал. 

 

III. Общности и местни власти 

 

При разработване и прилагане планове  за  сигурността на обекта,  е необходимо да  се отчете 

въздействието  върху  общността.  Персоналът  по  сигурността  трябва  да  работи  в  тясно 

сътрудничество  със  съответните  социални  екипи,  за  да  сведе  до  минимум  отрицателното 

въздействие върху местните общности. 

 

Не  можем  да  пренебрегваме  значението  на  установяването  на  добри  работни 

взаимоотношения  с  общностите  и  местните  власти.  Всички  обекти  трябва  да  въведат 

управление на връзките за сигурност, базирани на общността. 

 

IV. Човешки права 

 

ЕНЕРГО‐ПРО е разработило Политика за правата на човека, която предоставя подробни данни 

за  нашите  очаквания  по  отношение  на  правата  на  човека.  Една  от  основните  сфери  на 

политиката за правата на човека е сигурността и конфликтите, която гласи: 

 

„Ние  предоставяме  информация  на  нашите  изпълнители  по  сигурността  относно  правата  на 

човека  и  подходящото  поведение  спрямо  нашите  партньори  и  заинтересовани  страни.  Ние 
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предприемаме надлежна проверка на нашите изпълнители по сигурността преди възлагането 

на договора. Насърчаваме комуникацията, мирното разрешаване на конфликти и постигането 

на  консенсус  в  нашите  отношения  с  партньори  и  заинтересовани  страни,  Прилагаме  строг 

контрол върху използването на сила и ограничаваме използването на огнестрелно оръжие на 

нашите обекти, доколкото е възможно”. 

 

V. Отговорност 

 

•  Висшето  ръководство,  включително  мениджърите  на  обектите,  носят  крайна 

отговорност за сигурността. 

•  Висшето  ръководство  трябва  да  демонстрира  ангажираност,  като  гарантира,  че  са 

налични  подходящи  финансови  и  човешки  ресурси  за  осигуряване  и  поддържане  на 

безопасна среда. 

•  Всички  инциденти  със  сигурността  и  оплаквания  от  общността,  свързани  със 

сигурността, се съобщават незабавно на висшето ръководство, включително доклади за 

разследвания и контролни мерки. 

 

4. Разпространение 

 

Настоящият  документ  е  качен  на  уебсайта  на  дружеството,  включен  е  в  избрани  стандартни 

общи условия за договаряне и може да бъде преглеждан от ръководителите на дружеството, 

ръководството,  служителите,  изпълнителите  и  подизпълнителите.  Настоящата  политика  ще 

бъде  преразглеждана  редовно  и ще  бъде  актуализирана,  за  да  отговаря  на  изискванията  на 

партньорите и заинтересованите страни. 

 

5. Влизане в сила 

 

Настоящата версия на Политиката влиза в сила на 15 юли 2021 г. 

 


