
Проект 

 

 

Наредба №  ……………………….. от ..……… 2021г. 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  

(Издадена от министъра на икономиката, обн. ДВ, бр. …. от  2021г.) 

 

 

Глава първа 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 1. Тази наредба урежда: 

1. 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 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 (ОВ, L 130 от 2017г.),  наричан по-

нататък Регламент (ЕС) 2017/821; 

2. реда за осъществяването на последващи проверки по чл. 11 на Регламент (ЕС) 

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

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

на вносителите на полезните изкопаеми и метали от неговия обхват. 

 

Глава втора 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВНОСИТЕЛИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Чл. 2. (1) Вносителите, които през календарна година са внасяли в Република 

България полезни изкопаеми и метали в количества, надвишаващи праговете по 

приложение I на Регламент (ЕС) 2017/821 следва да предоставят на Министерството 

на икономиката в срок до 31 март на следващата година: 

1. данни за вида, количествата и произхода на внасяните полезни изкопаеми и 

метали съгласно описанието и кодовете по Комбинираната номенклатура, описани в 

приложение I на Регламент (ЕС) 2017/821; 

2. одитен доклад от независима трета страна, съгласно чл. 7.1 от Регламент (ЕС) 

2017/821. 

 (2) Одитен доклад по ал.1, т.2 не се изисква от вносителите, които са освободени 

от това задължение на основание чл. 6.2 на Регламент (ЕС) 2017/821 или са 



представили доказателства за съответствие със схема за надлежна проверка на 

веригата на доставки, призната от Комисията съгласно чл. 8 на същия Регламент, 

която не включва изготвяне на одитен доклад. 

 

Глава трета 

ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩИ ПРОВЕРКИ НА ВНОСИТЕЛИТЕ 

 

Чл. 3. (1) Последваща проверка се извършва на вносител, чийто годишен обем 

на вноса на някое от полезните изкопаеми по чл. 2, ал.1 надвишава определените 

прагове по приложение I на Регламент (ЕС) 2017/821. Проверката се извършва през 

годината, следваща тази, през която праговете са надвишени от вносителя. 

(2) Проверката по ал. 1 се извършва от компетентния орган на основата на 

данните за вноса през предходната година, предоставяни от Агенция „Митници“ и 

вносителите. 

Чл. 4. (1) Последващите проверки на вносителите могат да бъдат планови или 

проверки по сигнал. 

(2) Плановите проверки се осъществяват на основата на оценката на риска за 

нарушаване на Регламент 2017/821 от конкретния вносител.  

(3) Проверки по сигнал се извършват в случаите, когато компетентният орган 

разполага с надеждна информация от трети страни, които са изразили основателна 

загриженост относно спазването на Регламент 2017/821 от конкретен вносител. 

Чл. 5. При извършването на последващи проверки компетентният орган 

изисква писмено от съответния вносител всички необходими документи, 

удостоверяващи изпълнението на задълженията по Регламент 2017/821 като 

определя срок за тяхното предоставяне. 

Чл. 6. Проверяваните вносители са длъжни да предоставят изискваните от 

компетентния орган одитни доклади, документи, данни, сведения, справки и друга 

информация, позволяваща установяването на изпълнението на задълженията им по 

Регламент 2017/821. При извършване на проверки на място в помещенията на 

вносителите, те са длъжни да осигуряват свободен достъп на проверяващите лица и 

да им оказват необходимото съдействие. 

 

Глава четвърта 

ПРАВИЛА, ПРИЛОЖИМИ ПРИ НАРУШЕНИЯ 

 

Чл. 7. (1) В случай, че при проверката на предоставените документи и/или 

проверката на място в помещенията на вносителите, компетентният орган установи 

неизпълнение на някое от задълженията по членове от 4 до 7 на Регламент 2017/821, 

той връчва писмени предписания на вносителя за предприемане на конкретни 

действия за привеждане на дейността му в съответствие с изискванията, като 

определя подходящ краен срок за това. 

(2) Срокът по предходната алинея може да бъде удължен с не повече от 30 дни 

от компетентния орган, ако проверяваният вносител представи искане и обосновка 



относно невъзможността за привеждане на дейността му в съответствие с 

изискванията в рамките на първоначално определения срок.  

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 25, ал. 4 на Закона за 

администрацията във връзка с чл. 16, т.1 на Регламент (ЕС) 2017/821. 

§ 2. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“. 

 

 

 

 

 

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА: 

 

 

 

Съгласували:   Яна Топалова, Заместник-министър 

 

  Владимир Туджаров, главен секретар 

 

Зара Добрева, директор на дирекция „Правна” 

 

  Смилена Костова, директор на дирекция 

„Външноикономическа политика“ 

 

  Симонета Бонева, началник отдел „ТМ“, 

дирекция „Външноикономическа политика“ 

 

Изготвил:  Нина Христова, държ. експерт в отдел „ТМ“, 

дирекция „Външноикономическа политика“ 

 

 


