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Политика на АТМ Електроникс по отношение на конфликтни минерали 
 
 

Основа 

 
През август  2012 г. Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ (КЦКБ)  издаде окончателния  правилник  за 

„Конфликтните материали” (известен като 3TG – тантал, калай, волфрам и злато) по определението и 

изискванията на раздел 1502  от Закона на Дод-Франк  Уолстрийт за реформата и защитата на потребителите. 

Много фирми го последваха и обръщат внимание  на това, дали техните изделия съдържат конфликтни минерали, 

до каква степен и дали тези материали произхождат от Демократична република Конго и съседните й страни, 

посочени в закона.     

АТМ Електроникс се стреми да бъде социално отговорна компания. Ние сме ангажирани с осигуряването на 

здравето, безопасността и защитата на хората, заети с нашите изделия и дейност, като изискваме от нашите 

доставчици високи стандарти по отношение на социалните и екологични условия, както и човешките права. 

Управлението на нашите задължения, свързани с конфликтните материали е част от тази фирмена отговорност.  

 

Задължения на АТМ  Електроникс 

 
Нашата дейност е насочена към гарантирането, че  нашите изделия не съдържат конфликтни материали, добивани 

от мините, които подкрепят или финансират вътрешните конфликти в Демократична република Конго или 

съседните й страни. Ето защо ние се задължаваме:  

 

- да проверим за наличие засегнатите изделия на АТМ Електроникс  и да насочим съответно усилията си  

- да не купуваме  от конфликтните мини продукти и материали, съдържащи конфликтни минерали  

- да изискваме от нашите доставчици осигуряване доставяните на АТМ Електроникс  продукти и 

материали  да съдържат само такива конфликтни минерали, които произхождат от източници, където няма 

конфликти 

- да допринасяме за безконфликтна търговия, като  насърчаваме доставчиците си да не дискриминират 

легитимните източници на конфликтни материали.  

 

 

Мерките на АТМ Електроникс  

 
В работата си по тези задължения ние взехме редица мерки, които включват следното:  

 

- изискване от нашите доставчици да въведат политика по конфликтни материали и да полагат 

необходимите усилия за издирване на източници на такива минерали.  

- ангажиране на нашите доставчици със своевременно отговаряне на нашите запитвания за съответствие.  

В бъдеще готовността на нашите доставчици да се включат в тази инициатива ще бъде решаваща при решенията 

ни за доставки.  

 

 

София, 18 юли  2016 г. 

 


