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განგაშის (ინფორმირების) პოლიტიკა (“პოლიტიკა”) 

 

1. შესავალი  

 

ჩვენი საქმიანობის ძირითადი მიმართულებაა ჰიდროენერგეტიკა. ჩვენ ვაწარმოებთ 

ჰიდროელექტროსადგურების ოპერირებას ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში, შავი 

ზღვის რეგიონსა და კავკასიაში. ასევე ჩართული ვართ ელექტროენერგიის დისტრიბუციისა 

და ვაჭრობის სფეროში, ვამუშავებთ მაშტაბურ სადისტრიბუციო ელექტროქსელებს 

ბულგარეთში და საქართველოში, 2.3 მილიონზე მეტი ელექტროქსელის მომხმარებლით. 

 

ჩვენი კომპანია დაარსდა 1994 წელს ჩეხეთის რესპუბლიკის ქალაქ სვიტავიში. ცენტრალურ 

და აღმოსავლეთ ევროპაში ეკონომიკური გარდამავლობის პერიოდში კომპანია 

მონაწილეობდა ჰიდროელექტრო სექტორის მოდერნიზაციასა და რეაბილიტაციაში. ჩვენი 

ელექტროსადგურების ჯამური დადგმული სიმძლავრე 1,243 მეგავატია, ხოლო წლიური 

გენერაცია 3.8 ტერავატ/სთ-ს აღემატება. 

 

მულტინაციონალურ ჯგუფ „ენერგო-პროს“, რომლის სათაო ოფისი გახლავთ ქ. პრაღაში, 

ერთ-ერთი კომპონენტია წყლის ტურბინების მწარმოებელი სლოვენური კომპანია Litostroj 

Power d.o.o., რომელიც ახორციელებს მნიშვნელოვან პროექტებს 60-ზე მეტ ქვეყანაში 

მსოფლიოს მასშტაბით. ჩეხეთის რესპუბლიკაში რეგისტრირებული მისი შვილობილი 

კომპანია Litostroj Engineering a.s. (ყოფილი ČKD Blansko Engineering, a.s.) ორიენტირებულია 

კვლევით, დაპროექტების და საინჟინრო სამუშაოებზე. Litostroj Group ასევე აწვდის 

ჰიდროელექტროსადგურების მოწყობილობებს, მათ შორის ტუმბურ ჰიდროსადგურებს და 

სატუმბ სადგურებს. 

 

2019 წლის ოქტომბერში ევროპარლამენტმა და საბჭომ მიიღეს ევროკავშირის 2019/1937 

დირექტივა ("დირექტივა"), რომელიც ადგენს ინფორმატორთა დაცვის მოთხოვნებს და 

აღიარებს მათი დაბალანსებული და ეფექტური დაცვის აუცილებლობას. ჩეხეთი, 

ევროკავშირის სხვა წევრ სახელმწიფოებთან ერთად, ვალდებულია შეიტანოს  დირექტივის 

დებულებები ეროვნულ კანონმდებლობაში. ეს პოლიტიკა განსაზღვრავს ENERGO-PRO- ს 

პასუხისმგებლობებსა და ვალდებულებებს ინფორმატორთა დაცვასთან დაკავშირებით და 

ეხება როგორც ENERGO-PRO-ს ("კომპანია"), ასევე მის შვილობილ კომპანიებსაც ("ჯგუფი").  

 

2. განმარტება 
 

ევროკავშირი ინფორმატორებს უწოდებს “პირებს, რომლებიც აწვდიან ინფორმაციას 

(შესაბამის ორგანოებს და არაშესაბამისსაც) ან გამოავლენენ და აწვდიან (საზოგადოებას) 

ინფორმაციას სამუშაოსთან დაკავშირებულ კონტექსტში ჩადენილი დანაშაულის შესახებ, 

რაც ხელს შეუწყობს ზიანის თავიდან აცილებას და საზოგადოებრივი ინტერესის საფრთხის 

ან ზიანის აღმოჩენას, რაც შეიძლება სხვაგვარად დაიმალოს’’. 

 

ინფორმატორი შეიძლება იყოს ნებისმიერი ჯგუფის სავარაუდო, ამჟამინდელი ან ყოფილი 

პარტნიორი, დირექტორი, ოფიცერი, მენეჯერი, თანამშრომელი, მიმწოდებელი, 

კონტრაქტორი, მოხალისე ან სტაჟიორი. 

 

ეს პოლიტიკა იცავს ინფორმატორს, თუ ის შეიტყობს შესაძლო უკანონო საქმიანობის (ან 

სხვა მატერიალური დანაშაულის შესახებ) რომელიმე ქვემოთ მოცემულ სფეროში: 
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 ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება; 

 კონკურენციის საწინააღმდეგო; 

 ევროკავშირის სახელმწიფო დახმარების წესების დარღვევა; 

 ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო; 

 ქცევის გლობალური კოდექსისა და კომპანიის პოლიტიკის დარღვევა; 

 მოსყიდვა და კორუფცია; 

 ინტერესთა კონფლიქტი; 

 კორპორაციებთან დაკავშირებული დაბეგვრები; 

 მომხმარებლის დაცვა (პროდუქტის უსაფრთხოებისა და შესაბამისობის ჩათვლით); 

 დისკრიმინაცია; 

 გარემოს დაცვა (ცხოველთა ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობის ჩათვლით); 

 ფინანსური მომსახურება ბუღალტრული აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის ჩათვლით; 

 შევიწროება, ბულინგი და სექსუალური გადაცდომა; 

 ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება (მათ შორის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 

დაცვა); 

 ადამიანის უფლებების დარღვევები; 

 კომპანიის აქტივების არასათანადო გამოყენება ქურდობის ჩათვლით; 

 შიდა ვაჭრობა; 

 პერსონალური მონაცემების დაცვა და კონფიდენციალურობა; 

 ქსელების და ინფორმაციული სისტემების უსაფრთხოება; 

 კანონი შესყიდვების შესახებ; 

 ევროკავშირის ფინანსური ინტერესის დაცვა; 

 საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა და შიდა უსაფრთხოება; 

 ნივთიერებების ბოროტად გამოყენება ან ნარკოტიკები; 

 სამსახურებრივი გადაცდომა. 

 

სამსახურთან დაკავშირებული საჩივრების განხილვა  ხდება შიდა მექანიზმების 

პროცედურების საშუალებით. სხვა გარე დაინტერესებულ მხარეებთან, როგორიცაა 

საზოგადოება დაკავშირებული საჩივრების განხილვა კი ხდება დაინტერესებული 

მხარეების საჩივრების მექანიზმის პროცედურის საშუალებით.  

 

3. მიზნები 
 

ამ პოლიტიკის მიზნებია: 

 

 დაცულ იქნას ეს დირექტივა და ჩეხეთის ნებისმიერი კანონი, რომელიც ეხება 

ინფორმატორების დაცვას; 

 დაიცვას ის ადამიანები, რომლებიც გამოავლენენ დარღვევებს ( იგულისხმება შესაძლო 

უკანონო ქმედებები ან სხვა მატერიალური დანაშაული, როგორც ეს აღწერილია ზემოთ) 

თავიანთი საქმიანობის შესრულების დროს; 

 თავიდან იქნას აცილებული  ინფორმატორების მიმართ შურისძიება. 

 

4. ინფორმაციის შეტყობინების პროცედურა 
 

ამ პოლიტიკის შესაბამისად, დარღვევების შესახებ შეტყობინების მსურველებმა უნდა 

დაიცვან შემდეგი პროცესი: 
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ა. დაუკავშირდეს ამ პოლიტიკის მე-5 ნაწილში მითითებული ტელეფონის, ფოსტის ან 

ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით განგაშის პოლიტიკის მიერ განსაზღვრულ პირს. 

ელექტრონულად წარადგინოს უზუსტობის ოქმის ფორმა იმ დარღვევების შესახებ, 

რომლებიც შეეხება  მოსყიდვას ან ფულის გათეთრებას, ანტიკორუფციისა და ფულის 

გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის პოლიტიკის დანართის შესაბამისად, რომელიც 

განთავსებულია კომპანიის ვებ-გვერდზე. ანონიმურად დარჩენის მსურველებმა ამის 

შესახებ უნდა განუცხადონ განგაშის/ინფორმირების პოლიტიკის მიერ განსაზღვრულ პირს 

პირველივე კონტაქტისას. შეიძლება შედგეს პერსონალური შეხვედრა განგაშის პოლიტიკის 

მიერ განსაზღვრულ პირთან (ან მის მიერ უფლებამოსილ პირითან). 

განგაშის პოლიტიკის მიერ განსაზღვრული პირი გაითვალისწინებს მნიშვნელოვან 

საკითხებს და მოითხოვს დოკუმენტურ მტკიცებულებებს, თუ ეს შესაძლებელია.  

 

ბ. ინფორმატორმა რაც შეიძლება მეტი დეტალური ინფორმაცია უნდა წარმოადგინოს 

თარიღების ჩათვლით.  

მნიშვნელოვან ინფორმაციაში იგულისხმება: 

- თარიღი, დრო და ადგილმდებარეობა; 

- ჩართული პირების სახელები, ფუნქცია და დეპარტამენტი; 

- ურთიერთობა ჩართულ პირთან (პირებთან); 

- შემხებლობის არსი;  

- როგორ მოხდა ინფორმაციის მოპოვება; 

- მოწმეები; 

- სხვა შესაბამისი ინფორმაცია მოსაზრების გასამყარებლად (მაგალითად, დოკუმენტები, 

ფოტოები და ა.შ.) 

 

გ. განგაშის პოლიტიკის მიერ განსაზღვრული პირი დაადასტურებს თითოეული 

ინფორმაციის მიღებას 7 დღის განმავლობაში და ამის შემდეგ ჩაატარებს პირველ 

გამოძიებას, შესაბამისი სამსახურებიდან და / ან საიტებიდან ნებისმიერი საჭირო 

დახმარების აღმოჩენის მიზნით. თუ საჭიროა სხვადასხვა სამსახურებთან / საიტებთან 

კონტაქტი, განგაშის პოლიტიკის მიერ განსაზღვრული პირი უზრუნველყოფს, რომ 

გამოძიების მომხრე პირებმა გაითვალისწინონ ამ პოლიტიკით განსაზღვრული 

დებულებები და დაიცვან ინფორმატორები, მათ შორის ნებისმიერი ფორმით სამაგიეროს 

გადახდისგან. ნებისმიერი ტიპის სამაგიეროს თავიდან ასაცილებლად. 

 

დ. თუ პირველადი გამოძიება მიუთითებს შესაძლო გადაცდომაზე, განგაშის პოლიტიკის 

მიერ განსაზღვრული პირი აცნობებს ჯგუფის გენერალურ კონსულტაციას (GC) და 

განაგრძობს გამოძიებას. განგაშის პოლიტიკის მიერ განსაზღვრული პირი აცნობებს 

ჯგუფის გენერალურ კონსულტანტს გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ. 

 

ე. საქმის შინაარსიდან და არსებული მტკიცებულებიდან გამომდინარე, განგაშის 

პოლიტიკის მიერ განსაზღვრული პირი ჩაატარებს სრულყოფილ გამოძიებას. საჭიროების 

შემთხვევაში გაივლიან შიდა და გარე იურიდიულ კონსულტაციებს. გამოძიების პროცესი 

გულისხმობს: 

- სამართლიანობის დაცვას; 

- კონფიდენციალურობის დაცვას (მათ შორის არაუფლებამოსილი 

თანამშრომლებისათვის ინფორმაციის გადაცემას); 

- გამოძიების ეფექტურად და შეუფერხებლად წარმოებას; 
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- იმის დადგენას არსებობს თუ არა საკმარისი მტკიცებულებები დანაშაულის 

დასამტკიცებლად; 

- დამოუკიდებლობას იმ ხალხისგან, რომლებიც კავშირში არიან საქმესთან; 

- უდანაშაულობის პრეზუმციის დაცვა საქმის დასრულებამდე.  

 

ვ. განგაშის პოლიტიკის მიერ განსაზღვრული პირი მოამზადებს მოხსენებას, რომელშიც 

აღწერილი იქნება საქმე და გამოძიების შედეგები. ანგარიში გადაეცემა ჯგუფის გენერალურ 

კონსულტანტს/მრჩეველს (GC). 

  

ზ. ჯგუფის გენერალური კონსულტანტი/მრჩეველი (GC) განიხილავს ანგარიშს არაუგვიანეს 

1 კვირისა და ამის შემდეგ დაუყოვნებლივ გადასცემს ანგარიშს, ძირითად მიგნებებს და 

სამოქმედო გეგმას დირექტორთა საბჭოს.  

 

თ. განგაშის პოლიტიკის მიერ განსაზღვრული პირი აცნობებს ინფორმატორს გამოძიების 

შედეგებს და ასევე დირექტორთა საბჭოს მიერ 3 თვის მანძილზე ჩატარებული 

მოქმედებების შესახებ.  

 

დამატებითი ინფორმაცია ინფორმატორებისათვის: 

 

ა. ინფორმატორს საფუძვლიანი ეჭვი უნდა გააჩნდეს დანაშაულის თაობაზე. წინააღმდეგ 

შემთხვევაში მტკიცებულებების და საკმარისი ინფორმაციის გარეშე ნაკლებად სავარაუდოა 

დანაშაულის დამტკიცება. 

 

ბ. ინფორმატორს არ სჭირდება ბრალის მტკიცება ეს განგაშის პოლიტიკის მიერ 

განსაზრვრული პირის პრეროგატივაა, თუმცა მას შეუძლია ხელი შეუწყოს გამოძიების 

პროცესს. 

 

გ. კანონიერი ინფორმაციის გამჟღავნების შემთხვევაში ENERGO-PRO დაიცავს 

ინფორმატორს. 

 

დ. ინფორმატორს შეუძლია დარჩეს ანონიმურად, თუმცა ამ შემთხვევაში უფრო რთული 

იქნება გამოძიების ჩატარება, რადგან ის ვერ შეძლებს დეტალური მტკიცებულებების 

წარმოდგენას. 

 

ე. თუ ინფორმაციის მიწოდების შემდეგ ინფორმატორს მის მიმართ რაიმე სახის შესაძლო 

შურისძიების განხორციელების ეჭვი გაუჩნდა, მან დაუყოვნებლივ უნდა მიმართოს 

განგაშის პოლიტიკის მიერ განსაზღვრულ პირს. 

 

ვ. ინფორმატორმა ანგარიში უნდა წარადგინოს ამ პოლიტიკის ხარისხის შესაბამისად. 

 

ზ. მოხსენების გაკეთებისას, ინფორმატორი დარწმუნებული უნდა იყოს რომ ინფორმაცია 

რომელსაც გასცემს შეესაბამება სიმართლეს. თუ ეს ასეა, მაგრამ აღმოჩნდება რომ 

ინფორმაცია სიმართლეს არ შეესაბამება ან არასწორი აღმოჩნდება, ინფორმატორი არ 

დაისჯება, მაგრამ თუ ინფორმატორი განზრახ, გაცნობიერებულად გასცემს მცდარ 

ინფორმაციას, ამან შეიძლება გამოიწვიოს დისციპლინური პასუხისმგებლობა ან / და 

დადგეს სხვა სამართლებრივი შედეგები.  
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თ. კანონიერად მოპოვებული ელექტრონული (მათ შორის, აუდიოვიზუალური) 

ჩანაწერები, საუბრები, შეხვედრები და სხვა მასალები, რომლებიც დაკავშირებულია 

გამოძიებასთან, შენარჩუნდება გონივრული და პროპორციული პერიოდის განმავლობაში. 

ანგარიშების, საუბრების ან შეხვედრების ნებისმიერი ოქმი ან ჩანაწერი გადაეცემათ 

ინფორმატორებს განსახილველად და დასამტკიცებლად. 

 

ი. ინფორმატორს ასევე შეუძლია გარე ანგარიშის წარდგენა ნებისმიერ საჯარო 

დაწესებულებაში, რომელიც შექმნლია დირექტივის შესაბამისად, თუმცა მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, თუ მან უკვე გამოიყენა შიდა ანგარიშგების პროცედურა, რომელიც შეიქმნა ამ 

პოლიტიკის შესაბამისად და გონივრულად და სამართლიანად დაასკვნა, რომ იგი ვერ 

მოქმედებს ეფექტურად.   

 

5. ENERGO-PRO- ს მიერ დანიშნული პირი  
 

განგაშის პოლიტიკის მიერ განსაზღვრული პირი იქნება: 

 

(ეკოლოგიური და სოციალური ჯგუფის ხელმძღვანელი) 

კეტრინ გარსია 

ENERGO-PRO a.s. 

Palladium, Na Poříčí 3a 

110 00 პრაღა 1, CZ 

c.garcia@energo-pro.com 

[ტელ: +90 534 277 5234 (თურქეთი) და +420 777 731 616 (ჩეხეთის რესპუბლიკა)] 

 

თუ რომელიმე ჯგუფის კომპანიას აქვს შიდა აუდიტის განყოფილება, განგაშის პოლიტიკის 

მიერ განსაზღვრული პირი იქნება  აუდიტის განყოფილების უფროსი, როცა დაფიქსირდება  

ამ პოლიტიკის მიერ დადგენილი დარღვევები. 

 

6. ENERGO-PRO-ს ვალდებულება 
 

ENERGO-PRO ვალდებულებას იღებს, რომ გამოიძიოს ყველა საქმე, რომელსაც 

ინფორმატორი მიაწვდის, პატივისცემით მოეპყროს ინფორმატორებს და დაიცვას ისინი 

ყოველგვარი შევიწროებისაგან და შურისძიებისაგან.  ასევე დაიცვას ყველა ის პირი, ვინც 

მუშაობს ინფორმატორთან ან ის პირები, ვისთვისაც მუშაობს ინფორმატორი.  

 

ENERGO-PRO აცნობიერებს სირთულეს, რომელიც შესაძლოა შეხვდეს მის თანამშრომელს 

ანგარიშის შედგენისას თუ კი ინფორმატორი ანონიმურად დარჩენას მოისურვებს. განგაშის 

პოლიტიკის მერ განსაზღვრული პირი გაივლის ამ საკითხს ინფორმატორთან და მხოლოდ 

მისი თანხმობის შემთხვევაში მოხდება მისი ვინაობის გამჟღავნება. 

 

ENERGO-PRO არ ეცდება რაიმე სახით შური იძიოს ინფორმატორზე. შურისძიებად 

შეიძლება ჩაითვალოს: 

 

 გათავისუფლება; 

 დაქვეითება; 

 ხელფასის შემცირება; 

 სამუშაო საათების შემცირება ან გაზრდა; 

 სამუშაოს გადაცემა თანხმობის გარეშე; 
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 დაწინაურების და განვითარების  შესაძლებლობების არ მიცემა; 

 სამუშაოს შესრულების ნეგატიური შეფასება, თუ ეს სიმართლეს არ შეესაბამება; 

 შევიწროება, დაშინება, მუქარა ან ბულინგი.  

 

7. გავრცელების ზონა 
 

ეს დოკუმენტი ხელმისაწვდომია კომპანიის ვებ-გვერდზე. იგი შეიცავს სტანდარტულ 

ბიზნეს წესებსა და პირობებს, რომელთა გადახედვა შეიძლება მოხდეს კომპანიის 

ხელმძღვანელების, მენეჯმენტის, თანამშრომლების, კონტრაქტორების და 

ქვეკონტრაქტორების მიერ. ეს პოლიტიკა განიხილება რეგულარულად და განახლდება 

საჭიროების შემთხვევაში, პარტნიორებისა და დაინტერესებული მხარეების მოთხოვნების 

დასაკმაყოფილებლად, პერიოდული, სისტემური და შრომის უსაფრთხოებისა და 

ჯანმრთელობის შიდა  აუდიტის ჩატარებით. 

 

8. ძალაში შესვლა 
 

პოლიტიკის ეს ვერსია ძალაშია 2021 წლის 15 ივლისიდან. 

 


