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ОТНОСНО: Проект на Наредба за осигуряване на прилагането на Регламент (ЕС) 

2017/821 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017г. за 

определяне на задължения за надлежна проверка на веригата на доставки 

за вносителите от Съюза на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези 

метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови 

зони 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

Регламент (ЕС) 2017/821 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017г. 

за определяне на задължения за надлежна проверка на веригата на доставки за 

вносителите от Съюза на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези метали и на злато 

с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони предвижда компетентните 

органи на държавите членки да осигурят еднаквото спазване от страна на вносителите 

в Съюза на изискванията на регламента, чрез извършване на съответни последващи 

проверки. Освен това, съгласно чл. 16.1. на посочения регламент,  държавите членки  

следва да определят правилата, приложими при неговото нарушаване.  

С Решение на Министерския съвет № 63 от 2019 г. Министерството на икономиката 

е определено за национален компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕС) 

2017/821.  В тази връзка е изготвен проект на Наредба на министъра на икономиката, с 

който се уреждат: 

- предоставянето на информация, данни и документи от вносителите от Съюза на 

калай, тантал и волфрам, на рудите на тези метали и на злато на Министерството на 

икономиката, в качеството му на компетентен орган по чл. 10 на Регламент (ЕС) 

2017/821.  

- редът за осъществяването на последващи проверки по чл. 11 на Регламент (ЕС) 

2017/821 относно изпълнението от страна на вносителите на техните задължения; 

- правилата, приложими при нарушения на Регламент (ЕС) 2017/821 от страна на 

вносителите на полезните изкопаеми и метали от неговия обхват. 

Представяме на Вашето внимание проект на Наредба за осигуряване на 

прилагането на Регламент (ЕС) 2017/821 на Европейския парламент и на Съвета от 17 

май 2017г. за определяне на задължения за надлежна проверка на веригата на 

доставки за вносителите от Съюза на калай, тантал и волфрам, на рудите на тези 

метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони. 



Съгласно чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове проектът на 

Наредба беше публикуван на интернет страницата на Министерството на икономиката и 

на Портала за обществени консултации, за срок от 30 дни за предложения и 

становища. В периода на обществените консултации не бяха изразени бележки и 

предложения по проекта на Наредба. 

Изпълнението на проекта на Наредба ще бъде в рамките на утвърдения бюджет 

на Министерството на икономиката. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

Във връзка с гореизложеното, представяме на Вашето внимание за подпис 

проект на Наредба за осигуряване на прилагането на Регламент (ЕС) 2017/821 на 

Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017г. за определяне на задължения за 

надлежна проверка на веригата на доставки за вносителите от Съюза на калай, тантал 

и волфрам, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти 

и високорискови зони. 

 

Приложение:  

1. Проект на Наредба за осигуряване на прилагането на Регламент (ЕС) 

2017/821 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017г. за определяне на 

задължения за надлежна проверка на веригата на доставки за вносителите от Съюза на 

калай, тантал и волфрам, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати 

от конфликти и високорискови зони. 

2. Справка за отразяване на становищата, получени по реда на чл. 26, ал. 3 от  

Закона за нормативните актове. 

 

С уважение, 
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