05 ЗАКОН ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА
ПРИЛОЖЕНИЕ № 19

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАКОНА
Наименование
на закона:

Закон за подземните богатства

Код на закона

05

Обнародван:

Обн., ДВ, бр. 23 от 12.03.1999 г.

В сила от:

15.03.1999 г.

Изменения и
допълнения на
закона:

Общо: 20 бр.
6 бр. изм. и доп., 11 бр, изм., 3 бр.
Последно изменение – бр. 66 от
доп.
26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г.
През настоящата
0 бр.
година
Брой изменения през
изследваната година – 1 бр. изм.

Прилагащи
органи:

изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от
26.07.2013 г.

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма
Областни управители
Министърът на финансите
Министърът на регионалното развитие
Министърът на културата
Министърът на околната среда и водите

Други органи по
Министерският съвет
прилагане на
акта:
Контрол по
прилагане на
акта:

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма
Министърът на околната среда и водите
Министърът на културата
Кметът на съответната община

Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

НАРЕДБА за геолого-техническата документация на проучвателните и
миннодобивните обекти

Правно основание

чл. 13, ал. 3 във връзка с § 4 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за подземните
богатства

Орган издал акта::

Министерски съвет

Обнародван

обн., ДВ, бр. 108 от 10.12.1999 г.

Изменения и
допълнения на акта

0 бр.

Прилагащи органи: Министерството на околната среда и водите
Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

НАРЕДБА за единен регистър и кадастър на разрешенията за търсене
и/или проучване
Правно основание

чл. 19, ал. 1 от Закона за подземните богатства

Орган издал акта::

Министерски съвет

Обнародван

обн., ДВ, бр. 111 от 21.12.1999 г.

Изменения и
допълнения на акта

изм., бр. 54 от 4.07.2006 г., в сила от 1.07.2006 г.

Прилагащи органи: Министерство на околната среда и водите
Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

НАРЕДБА за изготвянето и воденето на Националния баланс на
запасите, Регистъра на откритията и Специализирания кадастър на
находищата на подземни богатства
Правно основание

чл. 20, ал. 8 от Закона за подземните богатства

Орган издал акта::

Министерски съвет

Обнародван

обн., ДВ, бр. 111 от 21.12.1999 г.

Изменения и
допълнения на акта

0 бр.

Прилагащи органи: Министерство на околната среда и водите
Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

НАРЕДБА за изискванията към обхвата и съдържанието на работните
проекти за търсене и проучване или за проучване, добив и първична
преработка на подземни богатства, за ликвидация и/или консервация
на геологопроучвателните и на миннодобивните обекти и за
рекултивация на засегнатите земи и за условията и реда за тяхното
съгласуване

Правно основание

чл. 85 от Закона за подземните богатства

Орган издал акта::

Министерски съвет

Обнародван

обн., ДВ, бр. 95 от 1.11.2013 г., в сила от 1.11.2013 г.

Изменения и
допълнения на акта

0 бр.

Прилагащи органи:
Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

Министерство на икономиката и енергетиката
Министърът на икономиката и енергетиката

НАРЕДБА за Националния геоложки фонд (Загл. изм. - ДВ, бр. 43 от
2011 г.)
Правно основание

чл. 16 от Закона за подземните богатства

Орган издал акта::

Министерски съвет

Обнародван

обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г.

Изменения и
допълнения на акта

изм., бр. 54 от 4.07.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., изм.
и доп., бр. 43 от 7.06.2011 г.
Националният геоложки фонд

Министерството на икономиката, енергетиката и
Прилагащи органи: туризма
Министерството
на
вътрешните
Министерството на отбраната
Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

работи

НАРЕДБА за провеждане на конкурси и търгове за предоставяне на
разрешения за търсене и/или проучване и на концесии за добив на
подземни богатства по Закона за подземните богатства
Правно основание
Орган издал акта::

чл. 48, ал. 3 от Закона за подземните богатства.
Министерски съвет

Обнародван

обн., ДВ, бр. 82 от 19.10.2010 г.

Изменения и

0 бр.

допълнения на акта
Прилагащи органи: Министерски съвет
Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

НАРЕДБА за принципите и методиката за определяне на
концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства
Правно основание

Чл. 61, ал.2 от Закона за подземните богатства

Орган издал акта::

Министерски съвет

Обнародван

обн., ДВ, бр. 59 от 29.06.1999 г.

изм. и доп., бр. 46 от 12.06.2007 г.
Изменения и
допълнения на акта
Прилагащи органи:
Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

Концедент

НАРЕДБА № 18 от 7.01.2000 г. за условията и реда за съгласуване на
годишни проекти за търсене и/или проучване, добив и първична
преработка на подземни богатства, на проекти за ликвидация и
консервация на геологопроучвателни и миннодобивни обекти и на
техните изменения и допълнения
Правно основание

чл. 82, ал. 3 и чл. 85 от Закона за подземните
богатства

Орган издал акта::

Издадена от министъра на околната среда и водите

Обнародван
Изменения и
допълнения на акта

обн., ДВ, бр. 6 от 21.01.2000 г.
0 бр.

Прилагащи органи: Министерство на околната среда и водите
Актове по
прилагането,
въвеждащи ЗИ

НАРЕДБА за специфичните изисквания за управление на минните
отпадъци
Правно основание

чл. 22к от Закона за подземните богатства

Орган издал акта::
Обнародван
Изменения и
допълнения на акта

Министерски съвет
обн., ДВ, бр. 10 от 6.02.2009 г., в сила от 6.02.2009 г.,
изм., бр. 5 от 19.01.2010 г., бр. 7 от 21.01.2011 г.

Прилагащи органи: Министерство на околната среда и водите
Бележки и общи В Закона за подземните богатства е необходимо въвеждане на
коментари по
законодателни промени, с оглед пълното хармонизиране на националното
закона
законодателство, регламентиращо управлението на минните отпадъци със
законодателството на ЕС в областта.
В тази връзка е разработен Законопроект за изменение и допълнение на
Закона за подземните богатства, № 302-01-51, внесен от Министерски съвет
на 12 декември 2013 г. и приет на първо четене.
Разработването на законопроекта е наложено с оглед получено запитване от
Европейската комисия в рамките на проекта на Европейския съюз (ЕС) за
правото на ЕС EU Pilot. Със законопроекта се отстраняват направените от
Генерална дирекция „Околна среда“ при Европейската комисия бележки и
уточнения по транспонирането на Директива 2006/21/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно управлението на
отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на Директива
2004/35/ЕО (Директива 2006/21/ЕО) в националното законодателство.
Директива 2006/21/ЕО е транспонирана в Закона за подземните богатства
със закона за изменението и допълнението му (ДВ, бр. 70 от 2008 г.) и
Наредбата за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци
(ДВ, бр. 10 от 2009 г). Европейската комисия (ЕК) излезе с бележки, че
определени текстове в българската нормативна уредба следва да се изменят
и/или допълнят за постигане на пълно съответствие с Директива 2006/21/ЕО.
В случай че бележките не бъдат отстранени, ЕК може да санкционира
страната ни за нарушение на правото на ЕС. Към настоящия момент срещу
България е стартирана наказателна процедура поради неправилното
транспониране на посочената Директива 2006/21/ЕО.
Част от неточностите при транспонирането на Директива 2006/21/ЕО се
дължат на неправилен превод на български език на специфичната
терминология, ползвана в тази директива, за което ЕК е уведомена, а други –
на възприетия подход при транспонирането за препращане към нормативни
актове, уреждащи целия род обществени отношения (субсидиарно
прилагане на обща уредба), което се явява неприемливо за ЕК, поради
спецификата на отношенията, свързани с управлението на отпадъци от
миннодобивни индустрии. Друга група бележки обхваща стесняването на
приложното поле на определени разпоредби на Директива 2006/21/ЕО, което
се дължи на правно-техническия подход при транспонирането и следва да се
коригира за постигане на пълно съответствие на националната мярка с

предвиденото в законодателство на ЕС.
Законопроектът цели съобразяване на основните забележки на ЕК, която е
уведомена за предприетите от страната действия по отстраняване на
несъответствията и непълнотите в националното законодателство спрямо
Директива 2006/21/ЕО. С изготвения проект на Закона за изменение и
допълнение на Закона за подземните богатства (ЗПБ) се третират онези
бележки, които касаят съществени въпроси по отношение на управлението
на минни отпадъци. Предвижда се след приемането на измененията и
допълненията и влизането им в сила за пълно и точно транспониране на
Директива 2006/21/ЕО да се изготви и приеме от Министерския съвет и нова
Наредба за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци, с
която специфичните отношения да намерят детайлен и изчерпателен
нормативен отговор в пълно съответствие с европейското законодателство.
В законопроекта са унифицирани легалните дефиниции на понятията, с
които боравят Директива 2006/21/ЕО и ЗПБ. Със специални правила е
уредена процедура за информиране и участие на засегнатата общественост
при издаване на разрешителни на оператори на съоръжения за минни
отпадъци от категория „А”, както и в случаи на авария на съоръжение от
категория „А”, в т.ч. когато негативните последици може да настъпят и на
територията на друга държава - членка на ЕС. Уреден е правният ред за
обобщаване и предоставяне на информация от задължените лица и
компетентните органи с цел надлежно изпълнение на задълженията за
изготвяне на доклади до ЕК от страна на единния орган по управление на
подземните богатства – министъра на икономиката и енергетиката. Със
законопроекта се доуточняват задължения на операторите на съоръжения за
минни отпадъци във връзка с опазването на човешкото здраве и на околната
среда, като с това не се лимитират, а се уточняват задълженията им,
произтичащи от общото законодателство по опазване на околната среда и
водите, управление на отпадъците, защита при бедствия и аварии и др.
Компетентните по това законодателство органи не са ограничени в
правомощията си чрез новите специални правила, а напротив – разполагат с
ясни законови критерии и процедури за осъществяване на превантивния,
съпътстващия и последващия контрол върху управлението на минните
отпадъци.
Извън измененията и допълненията, които се налагат с оглед транспониране
на Директива 2006/21/ЕО, законопроектът създава и правна рамка за
повишаване ефективността на контрола по изпълнението на договори за
търсене, проучване и добив на подземни богатства и за подобряване на
взаимодействието между отделните контролни органи. Включването в
законопроекта на разпоредби в тази посока е продиктувано от отправените
към администрацията забележки за неефективност на контрола и липса на
взаимодействие между отделните органи, като конкретните правила за
контрол върху геологопроучвателната дейност и миннодобивните
индустрии ще намерят изчерпателен нормативен отговор в наредба на

Министерския съвет, чието приемане е предвидено със законопроекта.
Препоръки от
общ характер

Необходима е промяна в закона и наредбите към него, свързана с
предоставяне на електронни услуги.
В Закона за подземните богатства е необходимо въвеждане на
законодателни промени, с оглед пълното хармонизиране на националното
законодателство, регламентиращо управлението на минните отпадъци със
законодателството на ЕС в областта.

