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Политика относно веригата на доставки за отговорни глобални вериги за доставки на 

полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и високорискови зони 

на „Тавекс“ ЕООД 

 

Като признаваме, че рисковете от значителни неблагоприятни въздействия, които могат 

да бъдат свързани с добива, търговията, обработката и износа на полезни изкопаеми от 

засегнати от конфликти и високорискови зони, и като признаваме, че сме отговорни за 

спазването на правата на човека и не допринасяме за конфликти, ние се ангажираме да 

приемем, разпространим широко и включим в договори и/или споразумения с доставчиците 

следната политика относно отговорното снабдяване с полезни изкопаеми от засегнати от 

конфликти и високорискови зони, която представлява обща база за чувствителни към конфликти 

практики на снабдяване и осведоменост на доставчиците относно рисковете от мястото на добив 

до крайния потребител. Ангажираме се да се въздържаме от всякакви действия, които 

допринасят за финансирането на конфликти и поемаме ангажимент за спазване на съответните 

резолюции за санкции на Организацията на обединените нации или, когато е приложимо, 

националните закони, които прилагат тези резолюции.  

По отношение на сериозните злоупотреби, свързани с добива, транспортирането или 

търговията с полезни изкопаеми:  

1. При снабдяване от или извършване на дейност в засегнати от конфликти и 

високорискови зони, ние няма да толерираме, нито ще извличаме печалба от, допринасяме за, 

подпомагаме или улесняваме по какъвто и да е начин възлагането от каквато и да е страна на:  

i) всякакви форми на изтезание, на жестоко, нечовешко и унизително отношение; 

 ii) всякакви форми на принудителен или задължителен труд, което означава работа или 

служба, изисквана от дадено лице под заплахата от наказание и която това лице не е 

предложило да извърши доброволно;  

iii) най-тежките форми на детски труд; 

 iv) други груби нарушения и злоупотреби с правата на човека, като например широко 

разпространено сексуално насилие; 

v) военни престъпления или други тежки нарушения на международното хуманитарно 

право, престъпления срещу човечеството или геноцид.  

По отношение на управлението на риска от сериозни злоупотреби:  
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2. Ние незабавно ще преустановим временно или ще прекратим връзките си с 

доставчици нагоре по веригата, за които установим, че съществува сериозен риск да се 

снабдяват от, или да са свързани с каквато и да е страна, извършваща сериозни злоупотреби. 

  

По отношение на пряката или непряка подкрепа на въоръжени недържавни групи: 

3. Няма да толерираме никаква пряка или непряка подкрепа на въоръжени недържавни 

групи чрез добива, транспортирането, продажбата, преработката или износа на полезни 

изкопаеми. „Пряка или непряка подкрепа“ на въоръжени недържавни групи чрез добива, 

транспортирането, продажбата, преработката и износа на полезни изкопаеми включва, но не се 

ограничава до, набавяне на полезни изкопаеми от, извършване на плащания до или осигуряване 

на логистична помощ или оборудване по друг начин на въоръжени недържавни групи или техни 

партньори, които: 

 i) незаконно контролират мините за добив на полезни изкопаеми или контролират по 

друг начин транспортните маршрути, местата за търговия на полезни изкопаеми и участниците 

нагоре по веригата на доставки; и/или  

ii) налагат незаконен данък или събират насила пари или полезни изкопаеми в местата 

за достъп до обекти за добив на полезни изкопаеми, по транспортните маршрути или на местата 

за търговия на полезни изкопаеми; и/или 

 iii) налагат незаконен данък или изнудват посредници, дружества за износ или 

международни търговци.  

По отношение на управлението на риска от пряка или непряка подкрепа на въоръжени 

недържавни групи:  

4. Ние незабавно ще преустановим временно или ще прекратим връзките си с 

доставчици нагоре по веригата, за които установим, че съществува сериозен риск да се 

снабдяват от, или да са свързани с каквато и да е страна, предоставяща пряка или непряка 

подкрепа на въоръжени недържавни групи.  

По отношение на публични или частни охранителни структури: 

5. Съгласяваме се да премахнем, пряката или непряка подкрепа за публични или частни 

охранителни структури, които контролират незаконно обекти за добив на полезни изкопаеми, 

транспортни маршрути и участници нагоре по веригата на доставки; налагат незаконен данък 

или събират насила пари или полезни изкопаеми в местата за достъп до обекти за добив на 

полезни изкопаеми, по транспортните маршрути или на местата за търговия на полезни 

изкопаеми; или налагат незаконен данък или изнудват посредници, дружества за износ или 

международни търговци. 
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6. Признаваме, че ролята на публичните или частни охранителни структури в обектите за 

добив на полезни изкопаеми и/или околните райони и/или по протежението на транспортни 

маршрути следва да бъде единствено за поддържане на върховенството на закона, включително 

опазване на правата на човека, осигуряване на сигурност за миньорите, оборудването и 

съоръженията, и защита на обекта за добив или транспортните маршрути от намеси в законния 

добив и търговия.  

7. Когато ние или което и да е дружество в нашата верига на доставки сключваме договор 

с публични или частни охранителни структури, ние поемаме ангажимент или ще изискваме от 

тези охранителни структури да бъдат ангажирани в съответствие с доброволните принципи за 

сигурност и правата на човека. По-специално, ние ще подкрепим или ще предприемем стъпки 

за приемането на политики за наблюдение, за да гарантираме, че отделни лица или единици от 

охранителните структури, за които е известно, че са отговорни за груби нарушения на правата на 

човека, няма да бъдат наети.  

8. Ние ще подкрепяме усилията или ще предприемем мерки за работа с централни или 

местни органи, международни организации и организации на гражданското общество, които да 

допринесат за намирането на работещи решения за това как могат да бъдат подобрени 

прозрачността, пропорционалността и отчетността при плащанията, направени до публичните 

охранителни структури за предоставянето на услуги в областта на сигурността. 

 9. Ние ще подкрепяме усилията или ще предприемем мерки за работа с местни органи, 

международни организации и организации на гражданското общество, за да се избегне или 

сведе до минимум излагането на уязвими групи, по-специално, миньорите, занимаващи се с 

ръчен добив - когато полезните изкопаеми във веригата на доставки се добиват чрез 

непромишлена или дребномащабна миннодобивна дейност, на неблагоприятни въздействия, 

свързани с присъствието на охранителните структури (публични или частни) на обекти за добив 

на полезни изкопаеми. 

По отношение на подкупите и измамното деклариране на произхода на полезните 

изкопаеми:  

10. Ние няма да предлагаме, обещаваме, даваме или изискваме каквито и да е подкупи 

и ще се противопоставяме на предложения за подкупи за скриване или прикриване на 

произхода на полезните изкопаеми, с цел измамно деклариране на данъци, такси и 

лицензионни възнаграждения, изплащани на правителствата за целите на добива, търговията, 

преработката, транспортирането и износа на полезни изкопаеми. 

 По отношение на изпирането на пари:  

11. Ние ще подкрепяме усилията или ще предприемем мерки, за да съдействаме за 

ефективното премахване на изпирането на пари, когато откриваме сериозен риск от изпиране 

на пари, произтичащо от или свързано с добива, търговията, преработката, транспортирането 
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или износа на полезни изкопаеми, придобити чрез незаконно данъчно облагане или 

насилствено събиране на полезни изкопаеми в местата за достъп до обекти за добив на полезни 

изкопаеми, по транспортните маршрути или на местата, където полезни изкопаеми се търгуват 

от доставчици нагоре по веригата. 

 Относно плащането на данъци, такси и лицензионни възнаграждения, дължими на 

правителствата:  

12. Ние ще гарантираме, че всички данъци, такси и лицензионни възнаграждения, 

свързани с добива, търговията и износа на полезни изкопаеми от засегнати от конфликти и 

високорискови зони, се изплащат на правителствата и, в съответствие с позицията на 

дружеството във веригата на доставки, ние поемаме задължение за оповестяване на такива 

плащания в съответствие с принципите, изложени в рамките на Инициативата за прозрачност на 

добивната промишленост (ИПДП) 

По отношение на управлението на риска от подкупи и измамно деклариране на произхода на 

полезните изкопаеми, пране на пари и плащане на данъци, такси и лицензионни 

възнаграждения на правителствата:  

13. В съответствие със специфичната позиция на дружеството във веригата на доставка, 

ние се ангажираме да работим заедно с доставчиците, местните или централни правителствени 

органи, международните организации, гражданското общество и засегнатите трети страни, 

когато е целесъобразно, за да подобрим и проследяваме резултатите с цел предотвратяване или 

смекчаване на рисковете от неблагоприятни въздействия чрез измерими стъпки, предприети в 

разумни срокове. След неуспешни опити за смекчаване, ние ще преустановим временно или ще 

прекратим връзките си с доставчици нагоре по веригата. 

 

 

ТАВЕКС ЕООД 


