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 Проект

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ ЗАКОНА ЗА НА
ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА

Обн., ДВ, бр. 23 от 1999 г.; изм., бр. 28 от 2000 г.)

§ 1. В чл. 7, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 5 се изменя така:
"5. организира набирането, поддържането в актуално състояние и

съхраняването на данните по чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния
регистър (ЗКИР), както и създаването и поддържането на специализирани карти,
регистри и информационна система въз основа на тези данни и въз основа на данни от
кадастъра за:

а) разрешенията за търсене и/или проучване;

б) откритията и находищата на подземни богатства;".

2. Точка 6 се отменя.

§ 2. Заглавието на глава шеста се изменя така:

"Специализирани карти и регистри на разрешенията за търсене и/или
проучване и концесии за добив"
§ 3. Член 17 се изменя така:

"Чл. 17. Министерството на околната среда и БОД] организира набирането,
поддържането в актуално състояние съхраняването на данните по чл. 32, ал. 1, т. 1 от
ЗКИР разрешенията за търсене и/или проучване, предоставени г условията и по реда на
закона и създаването на специализирана карта, регистри и информационна система въз
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основа на тези данни, както и въз основа на данни от кадастъра."

§ 4. В чл. 19 ал. 2 и 3 се изменят така:
"(2) Специализираната карта и регистри на площите търсене и/или проучване

и на концесиите за добив се създават функционират при условията и по реда на глава
четвърта от ЗКИР.

(3) Специализираните карти и регистрите са публични всички лица имат
право да ги преглеждат и да получават преписи извлечения от тях срещу заплащане по
тарифа, одобрена Министерския съвет."

§ 5. Заглавието на глава седма се изменя така:
"Национален баланс на запасите и оценка на ресурсите.

 Регистър на откритията и специализирана карта и регистър на находищата"

§ 6. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
"2. специализирана карта и регистър на находищата I подземните богатства

по чл. 2;".

2. Алинея 4 се изменя така:
"(4) В специализираната карта и регистър на находищата на подземни

богатства се отразяват всички регистрирани открития на находищата и находища на
подземни богатства."

3.  Алинея 8 се изменя така:

"(8) Дейността по изготвянето и воденето на националния баланс на запасите
се уреждат с акт на Министерския съвет ."

4. Създава се ал. 9:
"(9) Съдържанието на специализираната карта и регистър на откритията и

находищата, както и условията и редът за създаването и поддържането им се определят
от министъра на околната среда и водите и министъра на регионалното развитие и
благоустройството с наредба съгласно чл. 32, ал. З от Закона за кадастъра и имотния
регистър."

§ 7. В чл. 23 ал. 2 се изменя така:
"(2) Разрешенията и концесиите по ал. 1 се предоставят след съгласуване със

специализираната карта и регистър на разрешенията и със специализираната карта и
регистър на находищата на подземни богатства."
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§ 8. В чл. 41, ал. 2 думите "единния регистър на разрешенията и в кадастъра на площите”
се заменят със специализираната карта и регистър на площите за търсене и/или
проучване".

§ 9. В чл. 75, ал. 2 се създава изречение второ:
"Искането за отчуждаване се придружава със скица-проект въз основа на

данни от кадастралната карта с извлечение от кадастралния регистър на недвижимите
имоти."

§ 10. В чл. в1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:
"(2) Плановете по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се изработват въз основа на данни от

кадастъра, от едромащабната топографска карта на страната, както и от други
специализирани карти."

§ 11. Член 89 се изменя така:
"Чл. 89. (1) Министерството на околната среда и водите организира

създаването и функционирането на мониторинг на геоложката среда и специализирана
геоекологична карта и регистър миннодобивната дейност на национално равнище.

(2)  Съдържанието на картата и регистъра по ал. 1 и условията и редът за
създаването и поддържането им се определят от министъра на околната
среда и водите и от министъра на регионалното развити благоустройството
с наредба съгласно чл. 32, ал. З от Закона кадастъра и имотния регистър."

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРОНИЕ

(Огнян Герджиков)
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мотиви

към проекта на Закон за изменение и допълнение на

Закона за подземните богатства

Законопроектът е разработен в изпълнение на § 17 от Преходните

заключителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 34 от

2000 г.), съгласно който Министерският съвет следва , предложи изменения и

допълнения на законите, в които се предвижда, създаване на ведомствени кадастри по

реда на отменения от 1 януари 2001 Закон за единния кадастър на Народна република

България (ЗЕКНР). Ведомствените кадастри съдържат данни за определени обекти от

територията на страната, свързани с дейността на съответни министерства и ведомства.

Във връзка с прилагането на съответните разпоредби на ЗЕКНР относно ведомствените

кадастри Законът за подземните богатства предвижда Министерството на околната

среда и водите  да организира създаването и поддържането на единен регистър и

кадастър на разрешенията за търсене и/или проучване (чл. 17), кадастър на площите за

търсене и/или проучване и концесиите за добив (чл. 19, ал. 2) и специализиран кадастър

на находищата и подземните богатства (чл. 20, ал. 1, т. 2).

От 1 януари 2001 г. с влизането в сила на Закона за кадастъра 1 имотния

регистър (ЗКИР) вместо ведомствени кадастри министерствата и другите ведомства

могат да създават специализирани карти, регистри и информационни системи.

В глава четвърта от ЗКИР е предвидено ведомствата, общините и другите

юридически лица съобразно характера на своите функции:

1. Да организират набирането, поддържането в актуално състояние и

предоставянето на специализирани данни за:

- недвижимите имоти, различни от основните кадастрални данни;
- строежи, съоръжения и други обекти в поземлените имоти, включително за

надземните и подземните проводи и съоръжения, без сградите и самостоятелните

обекти в сгради;
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- трайни насаждения;

- водни течения и водни площи;

- природните богатства в земните недра;

- релефа на земната повърхност.
2. Да създават специализирани карти, регистри и информационни системи

въз основа на специализираните данни.

В съответствие с разпоредбата на чл. 32 от ЗКИР в Закона за изменение и

допълнение на Закона за подземните богатства са включени и разпоредби, съгласно

които съдържанието на специализираните карти и регистри, както и условията и редът

за създаването и поддържането им се определят с наредби на министъра на околната

среда и водите и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Николай Василев)


