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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 прилага най‐високите стандарти за устойчивост и околна среда,
социална политика и управление (ESG). ЕНЕРГО‐ПРО изисква всички негови изпълнители,
подизпълнители и доставчици (наричани в този документ доставчици) да прилагат същите
стандарти, които са описани в Глобалния кодекс за поведение и политиките на дружеството.
Начинът, по който управляваме нашата верига за доставки, и действията на нашите доставчици
могат да окажат въздействие върху околната среда, общностите, имиджа на марката, нашия
оперативен и финансов успех и в крайна сметка върху нашата устойчивост и ефективност по
отношение на ESG.
2. Цели.
Целите на настоящата политика са:
• Идентифициране и управление на рисковете, свързани с доставчиците.
• Увеличаване на прозрачността и ефективността на нашата верига за доставки в максимална
степен.
• Гарантиране, че начинът, по който закупуваме стоки и услуги и действията на доставчиците са
в съответствие с нашия Глобален кодекс за поведение и политики, в частност по отношение на
биологичното разнообразие, правата на човека, труда, борбата с корупцията и подкупите,
участие на заинтересованите страни, нашите ангажименти да противодействаме на
изменението на климата, детския труд, разнообразието и приобщаването на работната ръка,
здравето и безопасността на труда, докладването по отношение на ESG и доброто управление.
• Максимално увеличаване на местното съдържание, включително местното снабдяване и
местната заетост.
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• Гарантиране, че обхватът на работата и ролите и отговорностите на доставчиците са добре
разбрани.
3. Изискванията
ЕНЕРГО‐ПРО е поело ангажимент да гарантира устойчива верига на доставки и вярва, че
доставчиците играят ключова роля за успеха на нашия бизнес и нашите ангажименти за
устойчивост/ ESG. Изискваме всички операции в страната да разработят процедури за
снабдяване, съобразени с нашия Глобален кодекс за поведение и политики, описващи процеса
на снабдяване и предвиждащи прозрачен подход при подбора. Подробно регулирани процеси
на закупуване са дефинирани и описани във Вътрешните инструкции за закупуване.
Специфичните изисквания на настоящата политика са:
I. Управление на изпълнителите
Договорите с консултантски компании, доставчици на стоки и услуги и строителни компании
следва да определят обхвата на работата, която трябва да бъде изпълнена. Това включва
технически и финансови разпоредби, график, изисквания за отчитане и резултати. Наред с това,
договорите трябва да включват потвърждение за съответствие с политиките на ЕНЕРГО‐ПРО.
II. Избор на доставчик
Изборът на доставчици трябва да се управлява по прозрачен начин и в съответствие с
Политиката за борба с подкупите и борбата с изпирането на пари и въз основа на способността
на доставчиците да изпълняват задачите / предоставят стоките. Следва да се обърне внимание
на:
• Способността и опита на доставчика да извършва дейностите.
• Оценка на историческите показатели за устойчивост.
• Оценка на стоките и / или услугите.
• Капацитет на човешките ресурси.
• Етични практики и бизнес почтеност.
• Привеждане в съответствие с политиките и ценностите на ЕНЕРГО‐ПРО.
• Финансово предложение.
III. Местно съдържание
Доставчиците следва да включват подробности за това как възнамеряват да увеличат
максимално местното снабдяване и местната заетост. Това включва местните общности и
региони, засегнати от нашите операции. ЕНЕРГО‐ПРО очаква всички негови бизнес партньори
да положат разумни усилия за установяване на местни партньорства чрез заетост и бизнес
възможности.
IV. Здраве и безопасност на труда
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Доставчиците са длъжни да спазват нашата Политика за здраве и безопасност на труда и
свързаните с нея стандарти и процедури. На доставчиците ще бъде даден избор да използват
системата за управление на здравето и безопасността на обекта на ЕНЕРГО‐ПРО или да
използват собствена система, ако тя съответства на изискванията.
V. Труд и права на човека
Очаква се доставчиците да се съобразят с политиките за човешки права и човешки ресурси на
ЕНЕРГО‐ПРО. В частност, по отношение на дискриминацията, приобщаването, разнообразието
на работната сила, пол, осигуряването на издръжка и настаняването на работниците. Очакваме
нашите доставчици да зачитат правата на човека, включително забрана за детски труд, право
на живот, свобода, свобода на сдружаване, сигурност, забрана на робството и спазване на
всички местни приложими закони.
VI. Околна среда и изменение на климата
Очакваме нашите доставчици да спазват всички наши политики и твърдо да се придържат към
изискванията за:
• Енергийна ефективност.
• Намаляване и / или елиминиране на отпадъците.
• Избягване на използването на пластмаса за еднократна употреба.
• Отговорно управление на околната среда.
• Докладване на всички екологични инциденти и елиминиране на инцидентите.
• Отговорно използване на природните ресурси, включително водата.
• Намаляване на въздействието върху изменението на климата, включително емисиите
на парникови газове.
• Използване на екологични технологии.
• Управление и защита на биологичното разнообразие.
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.
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