СИБЕЛ ООД
Политика по конфликтни минерали

Версия 12. февруари 2017 г.

Обща информация
През август 2012 г., Комисията за ценните книжа и борсите (SEC) в САЩ въведе правила, с които задължи
представителите на индустрията, използващи злато, калай, волфрам и тантал, да проверяват откъде идват
доставките на суровината. Целта е, те да не се добиват и да не идват от конфликтни точки, като Демократична
Република Конго (ДРК), където във военни действия в периода 1998 - 2003 г. са загинали 5.4 млн. души.
„Конфликтни минерали” са минерали, добивани в условията на въоръжени конфликти и при силна злоупотреба с
човешките права, особено в източните провинции на Демократична Република Конго.
СИБЕЛ, като българска компания, представител за местния пазар на редица водещи европейски производители на
електротехнически стоки, не е пряко засегната от прилагането на правилата относно „Конфликтни минерали”.
Независимо от това, ние обръщаме специално внимание на развитието в международен план по отношение на
всички въпроси, касаещи бизнес-етиката, социалните и екологични стандарти.
Ангажираността на СИБЕЛ
Ние се стремим да осигурим и изградим верига за доставки, която не включва стоки, произведени от суровини от
подобни конфликтни точки. За нас това е въпрос на добър имидж, както и възможност за диверсифициране на
източниците на доставки. Затова ние се ангажираме:
да проверим заводите, доставчиците, подизпълнителите и произходът на материалите, които те използват,
преди да бъдат преработени и да влязат под някаква форма в произведените изделия;
да не купуваме продукти и материали, съдържащи конфликтни минерали директно от конфликтни мини;
да изискваме от доставчиците ни да гарантират, че всякакви минерали, съдържащи се в продуктите и
материалите, доставяни на СИБЕЛ не са с произход от конфликтни мини;
да предоставяме информация на клиентите за съответствието на продуктите, които доставяме на
изикванията на регламента „Конфликтни минерали“.
Мерките на СИБЕЛ
За изпълнението на действията за постигане на тези ангажименти, ние сме предприели следните мерки:
разработени са и се използват инструменти за оценка на представянето на доставчиците. При избора на
контрагенти освен цена, се отчитат и критерии като рентабилност, финансова стабилност, безопасност за
здравето и околната среда, новаторство, капацитет за производство и доставка, възможности за сервизна
поддръжка, технически параметри на стоките и материалите. Изпълняваме постоянен мониторинг на
качеството на доставките, включително предхождащи сключването на договорите за доставка посещения и
инспекции на мястото на производство.
изискване доставчиците ни да покриват изискванията на международните стандартизиращи организации
по отношение на конфликтни минерали и да извършват надлежни проверки за да разследват източника
на такива минерали.
изискваме от доставчиците ни, да реагират своевременно на нашите искания за доказателства за
съответствие.
СИБЕЛ използва официалната си интернет страница и дългосрочните договори за доставки, за да общува със
снабдителите в търговската си верига и да покаже своето противопоставяне, както и да подкрепи неупотребата на
минерали, добити в условия на въоръжени конфликти, нелегални добивни операции и лоши условия на труд.
Изброените ситуации формират термина „конфликтни минерали” ("conflict minerals", минерали добити по незаконен
път). Към доставчиците в търговската верига на СИБЕЛ също се апелира да не използват „конфликтни минерали” в
частите и компонентите, които доставят. Ние се надяваме, че саморегулирането на веригата за доставки ще се
трансформира в реални действия по неизползването на минерали, добити по незаконен път.
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