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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З  А  К  О  Н

çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà ïîäçåìíèòå áîãàòñòâà
(Îáí., ÄÂ, áð. 23 îò 1999 ã.; èçì. è äîï., áð. 28 îò 2000 ã., áð. 108 îò 2001 ã., 
áð. 47 îò 2002 ã., áð. 86 îò 2003 ã., áð. 28 è 94 îò 2005 ã., 
áð. 30, 36 è 37 îò 2006 ã. è áð. 55 îò 2007 ã.)



§ 1. ×ëåíîâå 1 è 2 ñå èçìåíÿò òàêà:
„×ë. 1. (1) Òîçè çàêîí óðåæäà óñëîâèÿòà è ðåäà çà:
1. òúðñåíå, ïðîó÷âàíå è äîáèâ íà ïîäçåìíèòå áîãàòñòâà íà òåðèòîðèÿòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, â êîíòèíåíòàëíèÿ øåëô è â èçêëþ÷èòåëíàòà èêîíîìè÷åñêà çîíà â ×åðíî ìîðå;
2. îïàçâàíå íà çåìíèòå íåäðà è ðàöèîíàëíî èçïîëçâàíå íà ïîäçåìíèòå áîãàòñòâà ïðè ïðîó÷âàíåòî, äîáèâà è ïúðâè÷íàòà èì ïðåðàáîòêà;
3. óïðàâëåíèå íà ìèííèòå îòïàäúöè îò ïðîó÷âàíåòî, äîáèâà è ïúðâè÷íàòà ïðåðàáîòêà íà ïîäçåìíèòå áîãàòñòâà.
(2) Çàêîíúò íå ñå ïðèëàãà çà äåéíîñòè, ñâúðçàíè ñ:
1. íàó÷íè èçñëåäâàíèÿ, ó÷åáíà è ïðåïîäàâàòåëñêà ðàáîòà;
2. äîáèâ íà çëàòî îò ðóñëàòà íà ðåêèòå ÷ðåç ðú÷íî ïðîìèâàíå;
3. äîáèâ íà ñîëè è åëåìåíòè îò ìîðñêàòà âîäà.
×ë. 2. (1) Ïîäçåìíè áîãàòñòâà ïî ñìèñúëà íà çàêîíà ñà ïîëåçíèòå èçêîïàåìè è ìèííèòå îòïàäúöè îò äîáèâà è ïúðâè÷íàòà èì ïðåðàáîòêà, ãðóïèðàíè êàòî: 
1. ìåòàëíè ïîëåçíè èçêîïàåìè;
2. íåìåòàëíè ïîëåçíè èçêîïàåìè - èíäóñòðèàëíè ìèíåðàëè;
3. íåôò è ïðèðîäåí ãàç;
4. òâúðäè ãîðèâà;
5. ñòðîèòåëíè ìàòåðèàëè;
6. ñêàëíîîáëèöîâú÷íè ìàòåðèàëè;
7. ìèííè îòïàäúöè.
(2) Ïîäçåìíèòå áîãàòñòâà ïî ÷ë. 2, àë. 1, ò. 5 ñà îáùîðàçïðîñòðàíåíè ïîëåçíè èçêîïàåìè. 
(3) Ïîäçåìíèòå áîãàòñòâà ïî ÷ë. 2, àë. 1 íà òåðèòîðèÿòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, â êîíòèíåíòàëíèÿ øåëô è â èçêëþ÷èòåëíàòà èêîíîìè÷åñêà çîíà â ×åðíî ìîðå ñúñ çàâåäåíè â Íàöèîíàëíèÿ áàëàíñ çàïàñè è/èëè ðåñóðñè, çà ïîëçâàíåòî íà êîèòî íÿìà ïðèçíàòè è/èëè ïðåäîñòàâåíè ïðàâà è íÿìà îòêðèòà ïðîöåäóðà ïî ïðèçíàâàíå è/èëè ïðåäîñòàâÿíå íà ïðàâà ïî òîçè çàêîí è ïî Çàêîíà çà êîíöåñèèòå, êàêòî è îñòàòú÷íèòå çàïàñè è ðåñóðñè ñëåä òåõíè÷åñêàòà ëèêâèäàöèÿ íà ìèííîäîáèâíèòå îáåêòè ñà ïîäçåìíè áîãàòñòâà ñ óñòàíîâåíè íàõîäèùà. 
(4) Àêòóàëèçèðàí ñïèñúê ñ èíôîðìàöèÿ çà ìåñòîïîëîæåíèåòî, ãðóïàòà íà ïîëåçíèòå èçêîïàåìè è ñúñòîÿíèåòî íà çàïàñèòå è/èëè ðåñóðñèòå íà ïîäçåìíèòå áîãàòñòâà ñ óñòàíîâåíè íàõîäèùà ïî àë. 3 ñå èçãîòâÿ åæåãîäíî îò ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå è ñå ïðåäîñòàâÿ çà ïóáëèêóâàíå íà èíòåðíåò ñòðàíèöàòà íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò.”
§ 2. Â ÷ë. 3 àë. 2 ñå îòìåíÿ.
§ 3. Â ÷ë. 4 àë. 1 ñå èçìåíÿ òàêà:
„(1) Òúðñåíåòî è ïðîó÷âàíåòî íà ïîäçåìíèòå áîãàòñòâà ñå èçâúðøâà âúç îñíîâà íà ðàçðåøåíèå çà:
1. òúðñåíå è ïðîó÷âàíå íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà ïî ÷ë. 2, àë. 1, ò. 1-4;
2. ïðîó÷âàíå íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà ïî ÷ë. 2, àë. 1, ò. 1-6 è 8 è àë. 3.”
§ 4. Â ÷ë. 5 ò. 4 ñå îòìåíÿ.
§ 5. Ñúçäàâà ñå ÷ë. 5à:
“×ë. 5à. Ïðàâà çà óïðàâëåíèå íà ìèííè îòïàäúöè ñå ïðåäîñòàâÿò îò ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.”
§ 6. Â ÷ë. 6 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Àëèíåÿ 4 ñå îòìåíÿ.
2. Â àë. 5 ñëåä äóìèòå “ïî ñìèñúëà íà ÷ë. 1, àë. 1, ò. 2” ñå äîáàâÿ “è 3 è ÷ë. 5à”.
§ 7. ×ëåí 7 ñå èçìåíÿ òàêà:
„×ë. 7. (1) Ìèíèñòúðúò íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå:
1. ñúâìåñòíî ñ ìèíèñòúðà íà èêîíîìèêàòà è åíåðãåòèêàòà, ìèíèñòúðà íà ðåãèîíàëíîòî ðàçâèòèå è áëàãîóñòðîéñòâîòî è äðóãè çàèíòåðåñóâàíè ìèíèñòåðñòâà è âåäîìñòâà ðàçðàáîòâà è ïðåäëàãà íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò äúðæàâíàòà ïîëèòèêà è ñòðàòåãèÿ â îáëàñòèòå íà:  
à) òúðñåíåòî è ïðîó÷âàíåòî, äîáèâà è ïúðâè÷íàòà ïðåðàáîòêà íà ïîäçåìíèòå áîãàòñòâà è îïàçâàíåòî íà çåìíèòå íåäðà íà òåðèòîðèÿòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, â êîíòèíåíòàëíèÿ øåëô è â èçêëþ÷èòåëíàòà èêîíîìè÷åñêà çîíà â ×åðíî ìîðå;
á) óïðàâëåíèåòî íà ìèííèòå îòïàäúöè íà òåðèòîðèÿòà íà Ð Áúëãàðèÿ;
2. ñúâìåñòíî ñ ìèíèñòúðà íà èêîíîìèêàòà è åíåðãåòèêàòà, ìèíèñòúðà íà ðåãèîíàëíîòî ðàçâèòèå è áëàãîóñòðîéñòâîòî è äðóãè çàèíòåðåñóâàíè ìèíèñòåðñòâà è âåäîìñòâà ðàçðàáîòâà è ïðîâåæäà äúðæàâíàòà ïîëèòèêà è ñòðàòåãèÿ çà íàñúð÷àâàíå íà èíâåñòèöèèòå â òúðñåíåòî, ïðîó÷âàíåòî è äîáèâà íà ïîäçåìíèòå áîãàòñòâà ñ îãëåä íà óñòîé÷èâîòî ðàçâèòèå íà ñòðàíàòà, íàöèîíàëíàòà ñèãóðíîñò è ïðèâëè÷àíåòî íà èíâåñòèòîðè;
3. â èçïúëíåíèå íà äúðæàâíàòà ïîëèòèêà â îáëàñòòà íà ãåîëîæêèòå èçñëåäâàíèÿ è îïàçâàíåòî íà çåìíèòå íåäðà êîîðäèíèðà è âúçëàãà èçïúëíåíèåòî íà èíâåñòèöèîííè è äðóãè ïðîåêòè çà ãåîëîæêî è ãåîåêîëîæêî èçó÷àâàíå íà òåðèòîðèÿòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, â êîíòèíåíòàëíèÿ øåëô è â èçêëþ÷èòåëíàòà èêîíîìè÷åñêà çîíà â ×åðíî ìîðå è ïðîâåæäà êîíêóðñè è òúðãîâå çà èçïúëíèòåëè íà ïðîåêòèòå;
4. óïðàâëÿâà Íàöèîíàëíèÿ ãåîëîæêè ôîíä;
5. îðãàíèçèðà íàáèðàíåòî, ïîääúðæàíåòî â àêòóàëíî ñúñòîÿíèå è ñúõðàíÿâàíåòî íà äàííèòå ïî ÷ë. 32, àë. 1, ò. 1 îò Çàêîíà çà êàäàñòúðà è èìîòíèÿ ðåãèñòúð (ÇÊÈÐ), êàêòî è ñúçäàâàíåòî è ïîääúðæàíåòî íà ñïåöèàëèçèðàíè êàðòè, ðåãèñòðè è èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà âúç îñíîâà íà òåçè äàííè è âúç îñíîâà íà äàííè îò êàäàñòúðà çà:
à) ðàçðåøåíèÿòà çà òúðñåíå è/èëè ïðîó÷âàíå;
á) îòêðèòèÿòà è íàõîäèùàòà íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà;
â) ðàçðåøèòåëíèòå çà óïðàâëåíèå íà ñúîðúæåíèÿ çà ìèííè îòïàäúöè; 
6. èçäàâà óäîñòîâåðåíèÿ çà ðåãèñòðèðàíè îòêðèòèÿ íà íàõîäèùà;
7. îðãàíèçèðà ñúçäàâàíåòî è ïîääúðæàíåòî íà Íàöèîíàëåí áàëàíñ çà âñè÷êè âèäîâå ïîäçåìíè áîãàòñòâà ïî ÷ë. 2;
8. èçâúðøâà ïðåäâèäåíèòå â òîçè çàêîí äåéñòâèÿ, âêëþ÷èòåëíî êàòî ïðîâåæäà êîíêóðñè è òúðãîâå, âîäè ïðåãîâîðè è äàâà ðàçðåøåíèÿ çà òúðñåíå è/èëè ïðîó÷âàíå íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà ïî ÷ë. 2, àë. 1, ò. 1, 2, 4-7 ñëåä îäîáðåíèå îò Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò è ñêëþ÷âà äîãîâîðè â ñëó÷àèòå, îïðåäåëåíè â òîçè çàêîí;
9. ñúçäàâà íåîáõîäèìàòà îðãàíèçàöèÿ è ïðàâè ïðåäëîæåíèÿ ïðåä Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò çà ïðåäîñòàâÿíå íà ðàçðåøåíèÿ çà òúðñåíå è/èëè ïðîó÷âàíå íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà ïî ÷ë. 2, àë. 1, ò. 3 è ñêëþ÷âà äîãîâîðè â ñëó÷àèòå, îïðåäåëåíè â òîçè çàêîí;
10. êîíòðîëèðà èçïúëíåíèåòî íà çàäúëæåíèÿòà íà òèòóëÿðèòå íà ðàçðåøåíèÿ çà òúðñåíå è/èëè ïðîó÷âàíå ïî ñêëþ÷åíèòå îò íåãî äîãîâîðè ïî òîçè çàêîí;
11. ñúçäàâà íåîáõîäèìàòà îðãàíèçàöèÿ è îñúùåñòâÿâà êîíòðîë ïî èçïúëíåíèåòî íà çàäúëæåíèÿòà íà îïåðàòîðèòå íà ñúîðúæåíèÿ çà ìèííè îòïàäúöè. 
(2) Ìèíèñòúðúò íà èêîíîìèêàòà è åíåðãåòèêàòà:
1. êîîðäèíèðà è âúçëàãà èçïúëíåíèåòî íà èíâåñòèöèîííè è äðóãè ïðîåêòè çà äîáèâ íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà ïî ÷ë. 2, àë. 1, ò. 1-4 è 7 â èçïúëíåíèå íà äúðæàâíàòà ïîëèòèêà â òàçè îáëàñò;
2. ïðîâåæäà êîíêóðñè è òúðãîâå, âîäè ïðåãîâîðè è äàâà ðàçðåøåíèÿ çà òúðñåíå è/èëè ïðîó÷âàíå íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà ïî ÷ë. 2, àë. 1, ò. 1, 2, 4 è 7 ñëåä îäîáðåíèå îò Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò è ñêëþ÷âà äîãîâîðè â ñëó÷àèòå, îïðåäåëåíè â òîçè çàêîí;
3. ñúçäàâà íåîáõîäèìàòà îðãàíèçàöèÿ è ïðàâè ïðåäëîæåíèÿ çà ïðåäîñòàâÿíå íà ðàçðåøåíèÿ çà òúðñåíå è/èëè ïðîó÷âàíå íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà ïî ÷ë. 2, àë. 1, ò. 1-4 è 7 â êîíòèíåíòàëíèÿ øåëô è â èçêëþ÷èòåëíàòà èêîíîìè÷åñêà çîíà â ×åðíî ìîðå è ñêëþ÷âà äîãîâîðè â ñëó÷àèòå, îïðåäåëåíè â òîçè çàêîí;
4. ñúçäàâà íåîáõîäèìàòà îðãàíèçàöèÿ è ïðàâè ïðåäëîæåíèÿ ïðåä Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò çà ïðåäîñòàâÿíå íà êîíöåñèè çà äîáèâ íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà ïî ÷ë. 2, àë. 1, ò. 1-3, 4 è 7;
5. ïðîâåæäà êîíêóðñè è òúðãîâå, âîäè ïðåãîâîðè è ñêëþ÷âà êîíöåñèîííè äîãîâîðè â ñëó÷àèòå, îïðåäåëåíè â òîçè çàêîí;
6. êîíòðîëèðà èçïúëíåíèåòî íà çàäúëæåíèÿòà íà êîíöåñèîíåðèòå ïî ñêëþ÷åíèòå îò íåãî äîãîâîðè ïî òîçè çàêîí;
7. ïðåäîñòàâÿ â Íàöèîíàëíèÿ ãåîëîæêè ôîíä ñúáðàíàòà ãåîëîæêà èíôîðìàöèÿ è äîêóìåíòàöèÿ ïî ÷ë. 13 îò òèòóëÿðèòå íà ðàçðåøåíèÿ è îò êîíöåñèîíåðèòå.
(3) Ìèíèñòúðúò íà ðåãèîíàëíîòî ðàçâèòèå è áëàãîóñòðîéñòâîòî:
1. êîîðäèíèðà è âúçëàãà èçïúëíåíèåòî íà èíâåñòèöèîííè è äðóãè ïðîåêòè çà äîáèâ íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà ïî ÷ë. 2, àë. 1, ò. 5-7, èçïîëçâàíè çà ñóðîâèíè â ñòðîèòåëíàòà èíäóñòðèÿ, â èçïúëíåíèå íà äúðæàâíàòà ïîëèòèêà â òàçè îáëàñò;
2. ïðîâåæäà êîíêóðñè è òúðãîâå, âîäè ïðåãîâîðè è äàâà ðàçðåøåíèÿ çà òúðñåíå è/èëè ïðîó÷âàíå íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà ïî ÷ë. 2, àë. 1, ò. 5-7 ñëåä îäîáðåíèå îò Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò è ñêëþ÷âà äîãîâîðè â ñëó÷àèòå, îïðåäåëåíè â òîçè çàêîí;
3. ñúçäàâà íåîáõîäèìàòà îðãàíèçàöèÿ è ïðàâè ïðåäëîæåíèÿ ïðåä Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò çà ïðåäîñòàâÿíå íà êîíöåñèè çà äîáèâ íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà ïî ÷ë. 2, àë. 1, ò. 5-7;
4. ïðîâåæäà êîíêóðñè è òúðãîâå, âîäè ïðåãîâîðè è ñêëþ÷âà êîíöåñèîííè äîãîâîðè â ñëó÷àèòå, îïðåäåëåíè â òîçè çàêîí;
5. êîíòðîëèðà èçïúëíåíèåòî íà çàäúëæåíèÿòà íà êîíöåñèîíåðèòå ïî ñêëþ÷åíèòå îò íåãî äîãîâîðè ïî òîçè çàêîí;
6. ïðåäîñòàâÿ â Íàöèîíàëíèÿ ãåîëîæêè ôîíä ñúáðàíàòà ãåîëîæêà èíôîðìàöèÿ è äîêóìåíòàöèÿ ïî ÷ë. 13 îò òèòóëÿðèòå íà ðàçðåøåíèÿ è îò êîíöåñèîíåðèòå.”
§ 8. ×ëåí 10 ñå îòìåíÿ.
§ 9. Íàèìåíîâàíèåòî íà ãëàâà ÷åòâúðòà ñå èçìåíÿ òàêà:
„Ãëàâà ÷åòâúðòà
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß È ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈß”
§ 10. Â ÷ë. 12 àë. 1 ñå èçìåíÿ òàêà:
„(1) Ãåîëîæêà èíôîðìàöèÿ å ñúâêóïíîñòòà îò âñè÷êè ñâåäåíèÿ è äàííè, ïîëó÷åíè â ïðîöåñà íà ãåîëîæêèòå èçñëåäâàíèÿ, òúðñåíåòî è/èëè ïðîó÷âàíåòî è äîáèâà íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà, êîÿòî ïîäëåæè íà ïðåäàâàíå, ïðèåìàíå, îáðàáîòêà è ñúõðàíåíèå.”
§ 11. ×ëåí 13 ñå èçìåíÿ òàêà:
„×ë. 13. (1) Òèòóëÿðèòå íà ðàçðåøåíèå çà òúðñåíå è/èëè ïðîó÷âàíå, êîíöåñèîíåðèòå è èçïúëíèòåëèòå íà îáùåñòâåíè ïîðú÷êè çà ãåîëîæêè èçñëåäâàíèÿ ñà äëúæíè:
1. äà âîäÿò ïúëíà è ïîäðîáíà äîêóìåíòàöèÿ çà ãåîëîæêèòå èçñëåäâàíèÿ è äðóãèòå äåéíîñòè ïî ïðåäîñòàâåíèòå ðàçðåøåíèÿ èëè êîíöåñèè è äà ÿ ïðåäñòàâÿò çà ïðîâåðêà â ñúîòâåòñòâèå ñ óñëîâèÿòà íà ñêëþ÷åíèòå äîãîâîðè;
2. äà îò÷èòàò ðåçóëòàòèòå îò ãåîëîæêèòå ïðîó÷âàíèÿ è äðóãèòå äåéíîñòè ïî ïðåäîñòàâåíèòå ðàçðåøåíèÿ èëè êîíöåñèè ÷ðåç ìåæäèííè îò÷åòè è îêîí÷àòåëåí äîêëàä;
3. äà ïðåäîñòàâÿò íà ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå ïðèäîáèòèÿ âåùåñòâåí ìàòåðèàë ñëåä ïðèêëþ÷âàíå íà ãåîëîæêèòå èçñëåäâàíèÿ, ñâúðçàíè ñ íåãî;
4. äà ñúáèðàò, èäåíòèôèöèðàò, ñúõðàíÿâàò è äîêóìåíòèðàò ìèíåðàëíîòî ðàçíîîáðàçèå â ïðåäîñòàâåíèòå èì ïëîùè è îáåêòè;
5. äà âîäÿò è ñúõðàíÿâàò äîêóìåíòàöèÿ çà äåéíîñòèòå ïî óïðàâëåíèå íà ìèííèòå îòïàäúöè è ñúîðúæåíèåòî çà ìèííè îòïàäúöè äî çàêðèâàíåòî ìó è äà ÿ ïðåäñòàâÿò çà ïðîâåðêà íà êîìïåòåíòíèÿ îðãàí, êîãàòî äåéñòâàò êàòî îïåðàòîðè íà ñúîðúæåíèÿ çà ìèííè îòïàäúöè.
(2) Ðåçóëòàòèòå îò ãåîëîæêèòå èçñëåäâàíèÿ, òúðñåùî-ïðîó÷âàòåëíèòå è êîíöåñèîííèòå äåéíîñòè, òÿõíîòî èíòåðïðåòèðàíå è îöåíêàòà íà ïîñòèãíàòèòå öåëè ñå îòðàçÿâàò â ãåîëîæêè äîêëàäè.
(3) Èçèñêâàíèÿòà êúì èíôîðìàöèÿòà è äîêóìåíòàöèÿòà, ïîëó÷åíè â ðåçóëòàò íà äåéíîñòèòå, èçâúðøâàíè ïî òîçè çàêîí, ñå ðåãëàìåíòèðàò ñ àêò íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò.”
§ 12. Â ÷ë. 14, àë. 3 íàêðàÿ ñå äîáàâÿ „îò òèòóëÿðÿ íà ðàçðåøåíèåòî èëè êîíöåñèîíåðà â 45-äíåâåí ñðîê îò ïðåêðàòÿâàíåòî íà ðàçðåøåíèåòî èëè êîíöåñèÿòà”.
§ 13. Â ÷ë. 16 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 1 äóìàòà „Ìèíèñòåðñòâîòî” ñå çàìåíÿ ñ „Ìèíèñòúðúò” è íàêðàÿ ñå äîáàâÿ „ïî ÷ë. 13”.
2. Àëèíåÿ 2 ñå èçìåíÿ òàêà:
„(2) Â Íàöèîíàëíèÿ ãåîëîæêè ôîíä ñå ñúçäàâàò è ïîääúðæàò ñïåöèàëèçèðàíè èíôîðìàöèîííè ñèñòåìè çà äàííèòå îò ãåîëîæêèòå èçñëåäâàíèÿ, òúðñåíåòî, ïðîó÷âàíåòî è äîáèâà íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà.”
§ 14. Â ÷ë. 17 äóìàòà „Ìèíèñòåðñòâîòî” ñå çàìåíÿ ñ „Ìèíèñòúðúò”.
§ 15. Â ÷ë. 18 ñëåä äóìèòå „åäèíåí ðåãèñòúð” ñå äîáàâÿ „è ñïåöèàëèçèðàíà êàðòà”.
§ 16. ×ëåíîâå 20 è 21 ñå èçìåíÿò òàêà:
„×ë. 20. (1) Ìèíèñòúðúò íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå ñúñòàâÿ è âîäè:
1. Íàöèîíàëåí áàëàíñ íà çàïàñèòå è ðåñóðñèòå íà ïîäçåìíèòå áîãàòñòâà ïî ÷ë. 2, àë. 1;
2. ñïåöèàëèçèðàíè êàðòà è ðåãèñòúð íà íàõîäèùàòà íà ïîäçåìíèòå áîãàòñòâà ïî ÷ë. 2, àë. 1;
3. ðåãèñòúð íà îòêðèòèÿòà.
(2) Íàöèîíàëíèÿò áàëàíñ íà çàïàñèòå è ðåñóðñèòå íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà, íàðè÷àí ïî-íàòàòúê „Íàöèîíàëíèÿ áàëàíñ” ñå èçãîòâÿ åæåãîäíî ïî äàííè çà ñúñòîÿíèåòî è èçìåíåíèåòî íà çàïàñèòå è ðåñóðñèòå, ïðåäîñòàâåíè îò èçïúëíèòåëèòå íà îáùåñòâåíè ïîðú÷êè çà ãåîëîæêè èçñëåäâàíèÿ, îò òèòóëÿðèòå íà ðàçðåøåíèÿ çà òúðñåíå è/èëè ïðîó÷âàíå, îò êîíöåñèîíåðèòå è åäíîëè÷íèòå òúðãîâñêè äðóæåñòâà, íà ÷èéòî êàïèòàë åäíîëè÷åí ñîáñòâåíèê å äúðæàâàòà, îñúùåñòâÿâàùè äîáèâ íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà.
(3) Çàïàñèòå è ðåñóðñèòå íà íàõîäèùàòà íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà, âêëþ÷åíè â Íàöèîíàëíèÿ áàëàíñ, ñå îò÷èòàò â ñúîòâåòñòâèå ñ óòâúðäåíè îò Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò êëàñèôèêàöèè íà çàïàñèòå è ðåñóðñèòå íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà.
(4) Â ñïåöèàëèçèðàíèòå êàðòà è ðåãèñòúð íà íàõîäèùàòà íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà ñå îòðàçÿâàò âñè÷êè ðåãèñòðèðàíè îòêðèòèÿ íà íàõîäèùà íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà.
(5) Â ðåãèñòúðà íà îòêðèòèÿòà ñå ðåãèñòðèðàò:
1. íàïðàâåíè îòêðèòèÿ ïðè èçïúëíåíèå íà çàäà÷è ïî ãåîëîæêè èçñëåäâàíèÿ ïî îáùåñòâåíà ïîðú÷êà;
2. íàïðàâåíè îòêðèòèÿ îò òèòóëÿðè íà ðàçðåøåíèÿ çà òúðñåíå è/èëè ïðîó÷âàíå.
(6) Íå ñå âïèñâà â ðåãèñòúðà îòêðèòèå, çàÿâåíî îò ëèöå, êîåòî íå å òèòóëÿð èëè íÿìà ðàçðåøåíèå çà òúðñåíå è/èëè ïðîó÷âàíå èëè ðàçðåøåíèåòî íå å âïèñàíî â Åäèííèÿ ðåãèñòúð íà ðàçðåøåíèÿòà çà òúðñåíå è/èëè ïðîó÷âàíå.
(7) Îòêðèòèÿòà ïî àë. 5 ñå ðåãèñòðèðàò ñëåä ðàçãëåæäàíå è ïðèåìàíå íà âíåñåíèòå ãåîëîæêè äîêëàäè ñ èç÷èñëåíè çàïàñè è/èëè ðåñóðñè îò ìåæäóâåäîìñòâåíà ñïåöèàëèçèðàíà åêñïåðòíà êîìèñèÿ, íàçíà÷åíà îò ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå. Â ñúñòàâà íà êîìèñèÿòà çàäúëæèòåëíî ñå âêëþ÷âà ïðåäñòàâèòåë íà îðãàíèòå ïî ÷ë. 7 ñúãëàñíî òÿõíàòà êîìïåòåíòíîñò.
(8) Îòêðèòèåòî íà ïîäçåìíî áîãàòñòâî, íàïðàâåíî â ðåçóëòàò íà ãåîëîæêè èçñëåäâàíèÿ ïî ñìèñúëà íà ÷ë. 8, íå ïîðàæäà ïðàâà ïî ÷ë. 29 çà îòêðèâàòåëÿ.
(9) Äåéíîñòòà ïî èçãîòâÿíåòî è âîäåíåòî íà Íàöèîíàëíèÿ áàëàíñ ñå óðåæäà ñ àêò íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò. 
(10) Ñúäúðæàíèåòî íà ñïåöèàëèçèðàíèòå êàðòà è ðåãèñòúð íà íàõîäèùàòà, êàêòî è óñëîâèÿòà è ðåäúò çà ñúçäàâàíåòî è ïîääúðæàíåòî èì ñå îïðåäåëÿò îò ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå è ìèíèñòúðà íà ðåãèîíàëíîòî ðàçâèòèå è áëàãîóñòðîéñòâîòî ñ íàðåäáà ñúãëàñíî ÷ë. 32, àë. 3 îò ÇÊÈÐ.
×ë. 21. (1) Îòêðèòèÿòà ñå ðåãèñòðèðàò êàòî:
1. ãåîëîæêî îòêðèòèå;
2. òúðãîâñêî îòêðèòèå.
(2) Ãåîëîæêîòî îòêðèòèå å ðåçóëòàò îò äåéíîñòè ïî ðàçðåøåíèå çà òúðñåíå è/èëè ïðîó÷âàíå íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà, ïîðàæäà ïðàâà çà òèòóëÿðÿ ïî ÷ë. 31, àë. 4 è çàÿâëåíèåòî çà íåãîâîòî ðåãèñòðèðàíå ñúäúðæà:
1. îïèñàíèå ïî ìåñòîïîëîæåíèåòî íà îòêðèòèåòî;
2. êîîðäèíàòè íà êðàéíèòå è õàðàêòåðíèòå òî÷êè íà ïëîùòà, âêëþ÷âàùà îòêðèòèåòî;
3. êîíêðåòíèòå ïîäçåìíè áîãàòñòâà, êîèòî ñà óñòàíîâåíè ñ îòêðèòèåòî, è ãðóïàòà ïî ÷ë. 2, àë. 1, êúì êîÿòî ïðèíàäëåæàò;
4. êà÷åñòâåíè õàðàêòåðèñòèêè íà ïîäçåìíèòå áîãàòñòâà;
5. ïðåäâàðèòåëíà îöåíêà íà ïîòåíöèàëà íà îòêðèòèåòî.
(3) Òúðãîâñêîòî îòêðèòèå å ðåçóëòàò îò äåéíîñòè ïî ðàçðåøåíèå çà òúðñåíå è/èëè ïðîó÷âàíå íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà, ïîðàæäà ïðàâà çà êîíöåñèÿ è çàÿâëåíèåòî çà íåãîâîòî ðåãèñòðèðàíå ñúäúðæà:
1. îïèñàíèå íà ìåñòîïîëîæåíèåòî íà îòêðèòèåòî;
2. êîîðäèíàòè íà êðàéíèòå è õàðàêòåðíèòå òî÷êè íà ïëîùòà, âêëþ÷âàùà îòêðèòèåòî;
3. êîíêðåòíèòå ïîäçåìíè áîãàòñòâà, êîèòî ñà óñòàíîâåíè ñ îòêðèòèåòî, è ãðóïàòà ïî ÷ë. 2, àë. 1, êúì êîÿòî òå ïðèíàäëåæàò;
4. êà÷åñòâåíè õàðàêòåðèñòèêè íà ïîäçåìíèòå áîãàòñòâà;
5. òåõíèêî-èêîíîìè÷åñêà îöåíêà íà çàïàñèòå;
6. ïðåäëàãàíè òåõíîëîãèè çà äîáèâ è ïðåðàáîòêà íà ïîäçåìíèòå áîãàòñòâà è òåõíèòå ïðåäâàðèòåëíè òåõíè÷åñêè õàðàêòåðèñòèêè;
7. ïèñìåíî ñòàíîâèùå îò êîìïåòåíòíèÿ îðãàí ïî îêîëíà ñðåäà çà ïðèëîæèìà ïðîöåäóðà ïî ðåäà íà ãëàâà øåñòà îò Çàêîíà çà îïàçâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà çà èíâåñòèöèîííîòî ïðåäëîæåíèå çà äîáèâ è ïúðâè÷íà ïðåðàáîòêà íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà îò íàõîäèùåòî. 
(4) Îáÿâÿâàíåòî íà îòêðèòèåòî çà ãåîëîæêî èëè çà òúðãîâñêî îòêðèòèå ñå èçâúðøâà ñúñ çàÿâëåíèåòî ïî àë. 2 èëè 3 îò òèòóëÿðÿ íà ðàçðåøåíèå çà òúðñåíå è/èëè ïðîó÷âàíå äî ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå. Êîãàòî çàÿâëåíèåòî íå îòãîâàðÿ íà èçèñêâàíèÿòà, ìèíèñòúðúò íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå èëè óïúëíîìîùåíî îò íåãî äëúæíîñòíî ëèöå â ñðîê äî 15 äíè îò ïîäàâàíå íà çàÿâëåíèåòî óâåäîìÿâà ïèñìåíî çàÿâèòåëÿ çà äîïóñíàòèòå íåðåäîâíîñòè è äàâà óêàçàíèÿ è ñðîê çà òÿõíîòî îòñòðàíÿâàíå.
(5) Çàÿâëåíèÿòà ïî àë. 2 è 3 ñå âíàñÿò îò òèòóëÿðèòå íà ðàçðåøåíèÿ çàåäíî ñ ãåîëîæêè äîêëàä çà ðåçóëòàòèòå îò èçâúðøåíèòå ïðîó÷âàíèÿ è èç÷èñëåíèòå çàïàñè è/èëè ðåñóðñè ñúãëàñíî Íàðåäáà çà ãåîëîæêî-òåõíè÷åñêàòà äîêóìåíòàöèÿ íà ïðîó÷âàòåëíèòå è ìèííîäîáèâíèòå îáåêòè.
(6) Ãåîëîæêèòå äîêëàäè ïî àë. 5 ñå ðàçãëåæäàò â 3-ìåñå÷åí ñðîê îò âíàñÿíåòî èì îò êîìèñèÿòà ïî ÷ë. 20, àë. 7, êàòî ðåçóëòàòèòå îò ðàçãëåæäàíåòî ñå îòðàçÿâàò â ïðîòîêîë. 
(7) Â 15-äíåâåí ñðîê:
1. ìèíèñòúðúò íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå èëè óïúëíîìîùåíî îò íåãî äëúæíîñòíî ëèöå óòâúðæäàâà ïðîòîêîëà ïî àë. 6, èçâúðøâà ðåãèñòðàöèÿòà è èçäàâà íà òèòóëÿðÿ óäîñòîâåðåíèå çà íàïðàâåíî ãåîëîæêî îòêðèòèå;
2. ñëåä ïðåäñòàâÿíå îò òèòóëÿðÿ íà âëÿçëî â ñèëà ðåøåíèå ïî îöåíêà íà âúçäåéñòâèåòî âúðõó îêîëíàòà ñðåäà (ÎÂÎÑ), ñ êîåòî ñå îäîáðÿâà îñúùåñòâÿâàíåòî, èëè íà ðåøåíèå äà íå ñå èçâúðøâà ÎÂÎÑ íà èíâåñòèöèîííîòî ïðåäëîæåíèå çà äîáèâ è ïúðâè÷íà ïðåðàáîòêà íà ïîäçåìíèòå áîãàòñòâà, èçäàäåíè ïî ðåäà íà ÇÎÎÑ, ìèíèñòúðúò íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå èëè óïúëíîìîùåíî îò íåãî äëúæíîñòíî ëèöå óòâúðæäàâà ïðîòîêîëà ïî àë. 6, èçâúðøâà ðåãèñòðàöèÿòà è èçäàâà íà òèòóëÿðÿ óäîñòîâåðåíèå çà íàïðàâåíî òúðãîâñêî îòêðèòèå.
(8) Ìèíèñòúðúò íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå ìîòèâèðàíî îòêàçâà ðåãèñòðàöèÿòà íà îòêðèòèåòî, êîãàòî:
1. çàÿâëåíèåòî íå îòãîâàðÿ íà èçèñêâàíèÿòà íà àë. 2 è 3 è íåðåäîâíîñòèòå íå ñà îòñòðàíåíè ïî ðåäà íà àë. 4;
2. âíåñåíèÿò îò òèòóëÿðÿ ãåîëîæêè äîêëàä å ðàçãëåäàí è íå å ïðèåò îò êîìèñèÿòà ïî ÷ë. 20, àë. 7;
3. èìà âëÿçëî â ñèëà ðåøåíèå ïî ÎÂÎÑ, ñ êîåòî íå ñå îäîáðÿâà îñúùåñòâÿâàíåòî íà èíâåñòèöèîííîòî ïðåäëîæåíèå çà äîáèâ è ïúðâè÷íà ïðåðàáîòêà íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà. 
(9) Â ñëó÷àèòå íà îòêàç ïî àë. 8 âíåñåíèòå çàÿâëåíèÿ ïî àë. 2 è 3 ñå âðúùàò íà òèòóëÿðèòå, à ãåîëîæêèòå äîêëàäè ïî àë. 5 ñå çàâåæäàò â Íàöèîíàëíèÿ ãåîëîæêè ôîíä çà ñúõðàíåíèå è ïîëçâàíå. 
(10) Îòêàçúò äà ñå èçâúðøè ðåãèñòðàöèÿ íà îòêðèòèåòî ïî ÷ë. 21, 
àë. 1 ïîäëåæè íà îáæàëâàíå ïî ðåäà íà Àäìèíèñòðàòèâíîïðîöåñóàëíèÿ êîäåêñ.”
§ 17. Â ÷ë. 22 äóìàòà „Ìèíèñòåðñòâîòî” ñå çàìåíÿ ñ „ìèíèñòúðà”, ñëåä äóìèòå „ïðåäîñòàâåíèòå ïëîùè” ñå äîáàâÿ „è íàõîäèùà”, à äóìèòå „ãåîëîæêà è òåõíè÷åñêà äîêóìåíòàöèÿ” ñå çàìåíÿò ñ „äîêóìåíòàöèÿ ïî ÷ë. 13”.
§ 18. Â ÷àñò ïúðâà ñå ñúçäàâà ãëàâà îñìà:
“Глава осма
управление на минните отпадъци 
Чл. 22а. (1) Управлението на минните отпадъци от проучването, добива и първичната преработка на подземни богатства се осъществява с цел предотвратяване, намаляване или ограничаване на вредното им въздействие върху компонентите на околната среда, безопасността и здравето на населението.
(2) Управлението на минните отпадъци обхваща всички дейности, свързани с тяхното транспортиране, депониране и съхраняване, съобразно най-добрите налични техники и включва приоритетни мерки по:  
1. намаляване количеството на минните отпадъци;
2. предотвратяване или ограничаване на вредното им въздействие;
3. вторичното им използване и/или доизвличане на съдържащите се в тях полезни компоненти;
4. безопасното им съхраняване;
5. осигуряване на стабилитета и безопасността на съоръжението за минни отпадъци;
6. провеждане на мониторинг на съоръжението за минни отпадъци, включително след неговото закриване.
(3) Разпоредбите на този закон не се отнасят за:
1.	отпадъците, които не са пряк резултат от дейности по проучване, добив и първична преработка на подземни богатства;
2.	отпадъците, образувани при дейности по проучване на подземни богатства в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море;
3.	 инжектирането на води в земните недра или повторното инжектиране на изпомпани подземни води.
Чл. 22б. (1) Минните отпадъци се класифицират според степента на риска за околната среда и човешкото здраве на база качествената им характеристика и състав, както следва:
1.	незамърсени почви, инертни отпадъци, неопасни отпадъци от проучването и отпадъци от добива и преработката на торф; 
2.	неопасни неинертни отпадъци;
3.	опасни отпадъци.
(2) Минните отпадъци се депонират и съхраняват на определени за целта площадки или депа, наричани съоръжения за минни отпадъци, чието местоположение, конструкция и управление предотвратяват или максимално намаляват отрицателното им въздействие върху компонентите на околната среда и човешкото здраве, без да причиняват безпокойство чрез шум или миризми и без да влияят отрицателно на места от особен интерес. 
(3) Съоръженията за минни отпадъци се категоризират според степента на тяхната опасност и риска за околната среда и човешкото здраве, както следва:  
1. съоръжения „катергория А” – съоръжения за минни отпадъци, които в резултат на непредвидени обстоятелства или лошо управление могат да станат причина за голяма авария и/или съдържат опасни отпадъци по 
ал. 1, т. 3 и опасни вещества или препарати над определен праг; 
2. съоръжения „категория Б” – всички останали съоръжения за минни отпадъци. 
(4) Категорията на съоръжението се определя на база качествената характеристика и състав на минния отпадък, включително на промените му в резултат на възможни вторични въздействия, както и на степента на стабилност на съоръжението според неговите технически характеристики съгласно методика, утвърдена от министъра на околната среда и водите. 
(5) Отработените пространства, образувани в резултат на  подземен или открит добив на подземни богатства, в които минните отпадъци се връщат като запълващ материал, не са съоръжения за минни отпадъци. 
(6) Не се допуска насипването или депонирането на минни отпадъци на места извън посочените в ал. 2 съоръжения, както и изоставянето на съоръженията без надзор и контрол.
(7) Изпълнителната агенция по околна среда към Министерството на околната среда и водите създава и поддържа регистър и специализирана карта на всички съоръжения за минни отпадъци на територията на страната.
Чл. 22в. (1) Титулярите на разрешение и концесионерите, както и всяко физическо или юридическо лице, от чиято дейност се формират минни отпадъци или в чието притежание те се намират, са отговорни за управлението на минните отпадъци в съответствие с изискванията на този закон. 
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни да предприемат за своя сметка всички необходими мерки по чл. 22а, ал. 2 в съответствие с изготвен от тях и утвърден от министъра на околната среда и водите план за управление на минните отпадъци. 
(3) Лицата по ал. 1 могат да възложат задълженията и отговорностите по управлението на минните отпадъци на трето лице чрез договор, при условие че то притежава необходимата квалификация, познания и технически възможности за осъществяване на дейностите по управление на минни отпадъци. 
(4) Лицата по ал. 1 и 3 са оператори на съоръжения за минни отпадъци и са длъжни да отчитат ежегодно до 31 март пред министъра на околната среда и водите изпълнението на плана за управление на минните отпадъци, включително за количествата и състава на депонираните минни отпадъци, както и за резултатите и изводите от провеждания собствен мониторинг. 
(5) Операторите са длъжни да уведомяват министъра на околната среда и водите незабавно, но не по-късно от 48 часа, за настъпили събития, застрашаващи стабилността на съоръжението за минни отпадъци и/или човешкото здраве и околната среда.
Чл. 22г. (1) За дейности по управление на отпадъци по чл. 22б, ал. 1, т. 1 и 2, съхранявани в съоръжения от категория “Б”, се изисква утвърден от министъра на околната среда и водите план за управление. 
(2) За дейности по управление на всички минни отпадъци, съхранявани в съоръжение от категория “А”, се изисква разрешително, включващо утвърден план за управление, издадено от министъра на околната среда и водите.
(3) Когато дейността, пораждаща минни отпадъци, подлежи на оценка на въздействието върху околната среда съгласно разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, планът за управление по чл. 22в, ал. 2 е неразделна част от инвестиционното намерение, подлежащо на оценка за въздействието върху околната среда.
(4) Когато дейността, пораждаща минни отпадъци, не подлежи на оценка на въздействието върху околната среда, планът за управление се представя на министъра на околната среда и водите за утвърждаване. 
Чл. 22д. (1) Всяка дейност, пораждаща минни отпадъци, не може да се осъществява  без утвърден от министъра на околната среда и водите план за управление на минните отпадъци. 
(2) Планът за управление на минните отпадъци се изготвя от операторите и съдържа: 
1. вид и предложение за категория по чл. 22б, ал. 3 на съоръжението с обосновка;
2. характеристика на минните отпадъци и прогнозното им количество;
3. описание на дейността, пораждаща минните отпадъци;
4. възможните рискове за околната среда и превантивните мерки;
5. предложени процедури за контрол и мониторинг;
6. предложен план за закриване на съоръжението;
7. превантивните мерки за предотвратяване замърсяването на води, въздух и почви;
8. политика за предотвратяване на големи аварии и вътрешен авариен план, когато съоръжението е от категория “А”.
(3) Заедно с плана операторите предоставят на министъра на околната среда и водите документи, потвърждаващи информацията по ал. 2, както и информация за: 
1. квалификацията, познанията и техническите си възможности за извършване на дейностите по управлението, както и за наличие на права за търсене и/или проучване или за добив на подземни богатства по този закон, или че е упълномощено лице по чл. 22в, ал. 3; 
2. местоположението на съоръжението и други алтернативни варианти за местоположение, отразени на план с нанесени подземни и надземни комуникации, водни обекти, санитарно-охранителни зони, сгради и др.;
3. инженерно-геоложки, хидрогеоложки, хидроложки, сеизмични и морфоложки  данни за района, в който ще бъде разположено съоръжението;
4. доказателства, че притежават необходимите за дейността квалификация, познания и технически възможности.
(4) В случаите по чл. 22г, ал. 1 документите по ал. 2 и 3 се разглеждат от министъра на околната среда и водите в 30-дневен срок и ако има пропуски или информацията е недостатъчна, на кандидата се дава срок за отстраняването им или се връща за отстраняване на нередовностите със задължителни указания. 
(5) В срок до два месеца след отстраняване на пропуските по ал. 4 министърът на околната среда и водите утвърждава или мотивирано отказва да утвърди плана за управление на минните отпадъци. 
(6) Редът за разработване, утвърждаване и преразглеждане на плана за управление на минните отпадъци се регламентира с наредбата по 
чл. 22к. 
Чл. 22е. (1) В случаите по чл. 22г, ал. 2 операторите подават заявление до министъра на околната среда и водите за издаване на разрешително, в което се посочват трите имена и адресът на физическото лице или наименованието, седалището и фирмената регистрация на юридическото лице. Към заявлението се прилагат:
1. документи, удостоверяващи самоличността на кандидата;
2. документ, удостоверяващ, че кандидатът има права за търсене и/или проучване, или за добив на подземни богатства по този закон или е упълномощен от лица, притежаващи такива права;
3. предложение за местоположение на съоръжението и други алтернативни варианти за местоположение, отразени на план с нанесени подземни и надземни комуникации, водни обекти, санитарно-охранителни зони, сгради и др.;
4. инженерно-геоложки, хидрогеоложки, хидроложки, сеизмични и морфоложки данни за района, в който ще бъде разположено съоръжението;
5. план за управление на минните отпадъци;
6. политика за предотвратяване на големи аварии и вътрешен авариен план;
7. предложение за финансово обезпечение по чл. 22з;
8. доказателства, че кандидатът притежава необходимите за дейността квалификация, познания и технически възможности;
9. декларация относно данните, които според оператора представляват търговска тайна и не следва да бъдат част от публичния регистър по чл. 22ж, ал. 8. 
(2) Заявлението и документите по ал. 1 се разглеждат в 30-дневен срок и ако има пропуски или информацията е недостатъчна, на кандидата се дава срок за отстраняването им или се връща за доработка със задължителни указания. 
(3) След отстраняване на пропуските по ал. 2 при установяване на вероятност от трансгранично неблагоприятно въздействие министърът на околната среда и водите изпраща информацията по заявлението до компетентния орган на съответната държава за становище.
(4) Процедурите по издаване на разрешителното и ОВОС се съвместяват и се извършват всички действия по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, като се вземе предвид становището на съответната държава по ал. 3.
(5) В 14-дневен срок след влизането в сила на положително решение по ОВОС министърът на околната среда и водите утвърждава плана за управление на минните отпадъци по чл. 22е, ал. 1, т. 5 и издава разрешително. 
Чл. 22ж. (1) Разрешителното по чл. 22е, ал. 5 е безсрочно. 
(2) Разрешително се преразглежда на всеки 5 години или когато:
1. са настъпили значителни промени в експлоатацията на съоръжението за минни отпадъци, в качествения състав или в количеството на минните отпадъци;
2. са настъпили промени в плана за управление;
3. резултатите от проверките на органа по чл. 5а налагат това;
4. резултатите от мониторинга налагат това;
5. при наличие на възможност за прилагане на по-добри техники.
(3) При преразглеждането на разрешителното компетентният орган преценява необходимостта от изменение на условията в разрешителното или от актуализирането им.
(4) Министърът на околната среда и водите е длъжен да уведоми на ранен етап засегнатата общественост за предстоящите промени в условията на издаденото разрешително по чл. 22е, ал. 5 и да им осигури в продължение на 30 дни достъп до наличната документация.
(5) Засегната общественост в срока по ал. 4 може да изрази становище, което следва да бъде взето предвид при изменението на разрешителното.
(6) Разрешителното по чл. 22е, ал. 5, както и неговите изменения се оповестяват чрез средствата за масово осведомяване в 14-дневен срок от датата на издаването му, а в случаите на трансгранични въздействия се изпраща и на държавите, засегнати от дейността на съоръжението. В 
14-дневен срок писмено се уведомява и заявителят.
(7) Заинтересуваните лица могат да обжалват разрешението по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от оповестяването му по ал. 6.
(8) Министърът на околната среда и водите поддържа публичен регистър на операторите и на издадените разрешителни по чл. 22е, ал. 5. 
Чл. 22з. (1) Преди започване на дейностите по разрешителното операторът е длъжен да представи на министъра на околната среда и водите финансово обезпечение.
(2) Финансовото обезпечение по ал. 1 трябва да покрива пълния размер на средствата, необходими за изпълнение на задълженията на оператора по разрешителното, както и да осигурява необходимите средства, предвидени в плана за управление на минните отпадъци. 
(3) Размерът на обезпечението се определя според вероятното въздействие върху околната среда на съоръжението, неговата категория, характеристиката на минните отпадъци и бъдещото ползване на рекултивираната земя и следва да е достатъчна, за да покрие разходите по необходимите възстановителни работи, в случай че се наложи те да бъдат възложени от министъра на околната среда и водите на трето лице.
(4) Финансовото обезпечение може да бъде осигурявано посредством:
1. представяне на безусловна неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на министъра на околната среда и водите;
2. откриване на доверителна сметка в банка, посочена от оператора и приемлива за министъра на околната среда и водите;
3. представяне на застрахователна полица, в която министърът на околната среда и водите е посочен като бенефициент;
4. учредяване на документарен акредитив, средствата от който могат да бъдат усвоявани единствено за изпълнение на дейностите по ал. 2;
5. предоставяне на друго законово обезпечение, съгласувано с министъра на околната среда и водите;
6. едновременно прилагане на способите по т. 1-5 в съотношение, предложено от оператора. 
(5) Размерът на финансовото обезпечение се актуализира периодично в съответствие с изпълнените от оператора мерки, заложени в плана за управление.
(6) Министърът на околната среда и водите освобождава финансовото обезпечение при закриване на съоръжението, като задържа част от него, достатъчна да гарантира задълженията на оператора след закриване на съоръжението за неговата поддръжка, мониторинг и контрол, а при необходимост – и за възстановителни мерки, съобразно плана за управление. 
(7) В случай на откриване на производство по несъстоятелност спрямо оператора средствата по предоставените финансови обезпечения не могат да служат за попълване на масата на несъстоятелността и срещу тях не може да се насочва принудително изпълнение.
Чл. 22и. (1) Операторите на съоръжения за минни отпадъци изготвят цялостен работен проект за изграждане, експлоатация и закриване на съоръжението за минни отпадъци.
(2) Проектът по ал. 1 трябва да е съобразен с плана за управление на съоръжението, със съответните технически изисквания и най-добри налични техники и да е съгласуван от министъра на околната среда и водите или от упълномощените от него лица и от органа, предоставил правата за търсене и/или проучване и за добив на подземни богатства.
(3) Операторът изготвя годишни работни проекти за експлоатация на съоръжението за минни отпадъци, които се съгласуват от министъра на околната среда и водите заедно с годишните проекти за търсене и/или проучване или за добив и първична преработка на подземни богатства. 
Чл. 22к. Специфичните изисквания за управление на минните отпадъци, строителството, експлоатацията и закриването на съоръженията за минни отпадъци, техният техническия надзор и мониторинг се регламентират с наредба на Министерския съвет.” 
§ 19. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) Разрешения за търсене и/или проучване и концесии за добив се предоставят на физически и юридически лица, които удостоверяват, че имат надлежна регистрация като търговец и докажат наличието на необходимите за извършване на съответните дейности управленски и финансови възможности, при условията на чл. 46, ал. 2, т. 5-7.
(2) За дадена площ могат да бъдат предоставени повече от едно разрешение за търсене и/или проучване или концесия за добив, при условие че те се предоставят за различни подземни богатства, дейностите по едното разрешение или концесия няма да пречат за изпълнението на дейностите по другото разрешение или концесия и е получено съгласие от всеки действащ титуляр или концесионер.
(3) Не се откриват процедури по предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване за площи, които покриват изцяло или включват части от площта, в границите на която е установено търговско откритие по 
чл. 21 ал. 3 и е внесено заявление за регистрирането му, до окончателното приключване на процедурата по регистрирането или до отказа на компетентния орган да регистрира направеното търговско откритие по реда на чл. 21.
(4) Процедурите по предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване и концесии за добив се провеждат в съответствие с принципите за прозрачност, публичност и конкуренция.”
§ 20. В чл. 24, ал. 1 думите „изискванията по чл. 23” се заменят с „изискванията на чл. 23, ал. 1”.
§ 21. В чл. 25, ал. 1 думите „изискванията по чл. 23” се заменят с „изискванията на чл. 23, ал. 1”, а думите „органа по чл. 6, ал. 1 и 2” се заменят с „органа, издал разрешението”.
§ 22. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. (1) Производство за предоставяне на разрешение за търсене и/или проучване и на концесия за добив се открива след съгласуване със специализираните карти и регистри по този закон, с компетентните министри за опазване на националната сигурност и отбраната на страната, за защитени със закон територии, обекти и паметници на културата.
(2) Компетентният орган по чл. 7, при когото е постъпило заявление по чл. 51, изисква становище от органите по ал. 1 в срок до 14 дни от постъпване на заявлението.
(3) Непредставянето в срок до 30 дни на становище от органите по ал. 1 се счита за съгласуване без бележки.”
§ 23. В чл. 27 думите „подземни богатства по чл. 2” се заменят с „подземни богатства по чл. 2, ал. 1 при спазване условията на чл. 4, ал. 1”.
§ 24. В чл. 28 т. 2 се изменя така:
„2. да извършва оценка на находища на подземни богатства, за които е предоставено разрешението, включително и чрез добив за технологични изпитвания, като добитите количества за техноложки проби и за технологични изпитвания, утвърдени с работните проекти, могат да бъдат предмет на продажба при условия и по ред, определени в договора за търсене и/или проучване преди получаване на концесия за добив;”.
§ 25. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „обявил и регистрирал” се заменят със „заявил”, а думите „чл. 21, ал. 3” се заменят с „чл. 21, ал. 3 и 5”;.
2. В т. 2 думите „чл. 21, ал. 4” се заменят с „чл. 21, ал. 7”;.
3. В т. 3 след думата „регистрираното” се добавя „търговско”.
§ 26. Членове 31 и 32 се изменят така:
„Чл. 31. (1) За подземните богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1-4 се предоставя разрешение за търсене и проучване или за проучване за срок до:
1. пет години – за нефт и природен газ;
2. три години – за метални полезни изкопаеми, за неметални полезни изкопаеми и за твърди горива.
(2) За подземните богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5-7 се предоставя разрешение за проучване за срок до:
1. две години – за скалнооблицовъчни материали и за минни отпадъци;
2. една година – за строителни материали.
(3) Сроковете по ал. 1 могат да бъдат удължени с две продължения до две години всяко при условия и по ред, определени в сключения договор. Условие за всяко удължение на първоначално определения срок е изпълнението на работната програма. 
(4) Ако преди края на последното удължаване по ал. 3 титулярят на разрешение за търсене и/или проучване направи геоложко откритие на подземни богатства, срокът на разрешението може да бъде удължен до една година, за да може титулярят да оцени това откритие.
Чл. 32. (1) Предоставената площ на разрешението за търсене и/или проучване не може да надвишава:
1. за нефт и природен газ на сушата - 5 хил. кв. км, а в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море - 20 хил. кв. км;
2. за метални полезни изкопаеми – до 200 кв. км;
3. за неметални полезни изкопаеми – до 50 кв. км;
4. за твърди горива – до 100 кв. км;
5. за строителни материали – до 1 кв. км;
6. за скално-облицовъчни материали – до 3 кв. км;
7. за минни отпадъци – до 3 кв. км.
(2) При регистриране на геоложко откритие на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1-4, което е на границата на предоставената площ за търсене и/или проучване, титулярят на разрешението има право на разширение на площта с цел цялостна оценка на откритието, при условие че разширението не засяга правата на други титуляри или концесионери.
(3) Части от площта по ал. 1, т. 1-4 се освобождават от титуляря на разрешението за търсене и/или проучване преди всяко продължение по 
чл. 31 при условия и по ред, определени в сключения договор.
(4) Титулярят на разрешението има право по своя преценка допълнително да освобождава площи в края на всяка година съгласно условията на сключения договор.”
§ 27. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думите „подземни богатства” се добавя „по чл. 2, ал. 1 с установени запаси и/или ресурси”.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) С една концесия могат да бъдат предоставени права за добив на подземни богатства от две или повече групи по чл. 2, ал. 1, когато в границите на едно находище са установени и заведени в Националния баланс запаси и ресурси от различни групи подземни богатства.
(3) В концесията за добив на подземни богатства се включва и необходимата налична инфраструктура като принадлежност на концесията.”
§ 28. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. Концесията за добив предоставя право на концесионера:
1. да придобие право на собственост върху видовете добити подземни богатства, за които е предоставена концесията, в съответствие с условията на сключения договор;
2. да придобие право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка в съответствие с условията на сключения договор;
3. да извършва всички необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт и продажба на видовете подземни богатства, за които е предоставена концесията;
4. с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията.”
§ 29. В чл. 35, ал. 1, т. 2 думите „в Министерството” се заменят с „на министъра”.
§ 30. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) При предоставяне на концесия се определя концесионна площ, която включва площта, покриваща обекта на концесията (находището или отделни негови участъци) и площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията.
(2) Границите на концесионните площи и на обектите на концесията се нанасят в специализираните карти по чл. 18 и чл. 20, ал. 1, т. 2. 
(3) Концесионната площ може да бъде променяна по мотивирано искане на концесионера до компетентния орган по чл. 7, сключил концесионния договор, след съгласуване по чл. 23 и 26 и одобрение от Министерския съвет.”
§ 31. В чл. 38 думите „за търсене и/или проучване и на съответния договор” се заменят с „разрешението и на договора за търсене и/или проучване на подземни богатства”.
§ 32. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. (1) Разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1 се предоставят:
1. чрез конкурс;
2. чрез търг;
3. по право на заявител, когато е единствен кандидат, след изтичане на едномесечен срок от публикуване на съобщение за предстоящо предоставяне на разрешение в „Държавен вестник” и на интернет страницата на компетентния орган по чл. 7.
(2) Концесии за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1 се предоставят:
1. чрез конкурс;
2. чрез търг;
3. по право на титуляр на разрешение за търсене и/или при условията на чл. 29;
4. по право на дружество по силата на приватизационна сделка.
(3) Разрешение за търсене и/или проучване и концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 3 се предоставят само чрез търг.”
§ 33. Член 41 се изменя така:
„Чл. 41. (1) Предоставените разрешения и концесии се обнародват в "Държавен вестник", публикуват се на интернет страницата на съответния компетентен орган по чл. 7 и се обявяват в общините по местонахождението на обекта заедно със списъка на координатите на граничните точки на площта на разрешението или концесията.
(2) Разрешенията за търсене и/или проучване и решенията за предоставяне на концесии за добив се регистрират в специализираните карти и регистри по чл. 17 и 18 в 7-дневен срок от обнародването им в "Държавен вестник".”
§ 34. Наименованието на раздел ІІ и чл. 42 се изменят така:
„Раздел II
Предоставяне на разрешение за търсене и/или проучване и на концесии за добив чрез конкурс или търг
Чл. 42. (1) Разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства се предоставят задължително чрез конкурс:
1. за нефт и природен газ;
2. за подземни богатства в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона;
3. за непредоставени площи с установени открития, заведени в регистъра на откритията;
4. в случаите, когато има постъпило заявление от друг кандидат в срока по чл. 39, ал. 1, т. 3 за същата площ и за същата група подземно богатство съгласно обявата.
(2) Концесии за добив се предоставят задължително чрез конкурс за находища на подземни богатства със заведени в Националния баланс запаси и ресурси, за които няма предявени права по чл. 29.”
§ 35. Член 43 се изменя така:
„Чл. 43. (1) Конкурс или търг за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване се провежда по служебна инициатива или по заявления на заинтересувани лица до един от органите съобразно компетентността им по чл. 7.
(2) Производство за предоставяне на разрешение за търсене и/или проучване по искане на заинтересувани лица не се открива в случаите по 
чл. 56. Отказът не подлежи на обжалване по съдебен ред.
(3) Със заповедта за провеждане на конкурс или търг за издаване на разрешение в случаите по чл. 5, т. 1 се определят:
1. обектът на разрешението;
2. срокът за провеждане на конкурса или търга, който не може да бъде по-кратък от 45 дни и по-дълъг от 90 дни от датата на обнародване на заповедта;
3. срокът за закупуване на конкурсните или тръжните книжа;
4. срокът, в който се приемат документите за участие в конкурса или търга;
5. размерът на депозита и срокът, в който трябва да бъде внесен;
6. други условия на конкурса или търга.
(4) Заповедта по ал. 3 се обнародва в "Държавен вестник" и на интернет страницата на органа по ал. 1.
(5) Органът по ал. 1 назначава комисия, която да организира и проведе конкурса или търга. Комисията се състои от нечетен брой членове и включва представители на органите по чл. 7 съобразно тяхната компетентност, на министъра на финансите и на Министерския съвет. Мнозинството от състава на комисията не може да бъде формирано от представители на един орган.
(6) Комисията по ал. 5 организира изготвянето на конкурсните или тръжните книжа, в които задължително се включват критериите за формиране на крайната комплексна оценка на предложенията, подредени по реда на техния приоритет или наддавателната стъпка.”
§ 36. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думата „процедура” се заменя с „производство”.
2. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „като срокът за закупуване на конкурсните или тръжните книжа не може да бъде по-кратък от 120 дни и по-дълъг от 180 дни от датата на обнародване на заповедта”.
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) С решението по ал. 3 се оправомощава министър или ръководител на ведомство по чл. 7 за провеждане на конкурс или търг.”
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Решението по ал. 3 се обнародва в "Държавен вестник", на интернет страницата на Министерския съвет и в Официалния вестник на Европейския съюз.”
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
6. Създава се ал. 7:
„(7) Комисията се състои от нечетен брой членове и включва представители на органите по чл. 7 съобразно тяхната компетентност, на министъра на финансите и на Министерския съвет. Мнозинството от състава на комисията не може да бъде формирано от представители на един орган.”
§ 37. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „по преценка на вносителя” се заличават.
2. В ал. 4 думите „в поне един централен ежедневник” се заменят с „на интернет страницата на Министерския съвет”.
3. Създава се ал. 6:
„(6) Комисията се състои от нечетен брой членове и включва представители на органите по чл. 7 съобразно тяхната компетентност, на министъра на финансите и на Министерския съвет. Мнозинството от състава на комисията не може да бъде формирано от представители на един орган.”
§ 38. Членове 46-48 се изменят така:
„Чл. 46. (1) Кандидат за участие в конкурс или търг за придобиване на разрешение за търсене и/или проучване или на концесия за добив подава писмено заявление на български език съобразно обявените изисквания.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. удостоверение за регистрация на участника като търговец;
2. извлечение от годишните счетоводни отчети за последните 
3 години;
3. доказателства за закупени конкурсни или тръжни документи, внесен депозит и платена такса за участие;
4. декларация за опазване тайната на сведенията, които се съдържат в конкурсната или тръжната документация;
5. препоръки от банкови и други финансови институции, както и от бизнес партньори;
6. декларация, че кандидатът няма просрочени парични задължения към българската държава или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
7. декларация от управителя или от членовете на управителния орган на кандидата за отсъствие на съдимост по престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система, по престъпления по служба или за подкуп, както и по престъпления, свързани с участие в престъпна група.
(3) Документите по ал. 2 се разглеждат от комисията за провеждане на конкурса или търга в 7-дневен срок от подаването им и ако не отговарят на изискванията, на кандидата се дава възможност за отстраняване на допуснатите нередовности в срок, определен в конкурсните или тръжните документи.
Чл. 47. (1) Комисията приема решение за допускане до участие в конкурса или търга, за което известява писмено кандидатите.
(2) Комисията отказва да допусне кандидат до участие в конкурса или търга, който не отстрани нередовностите по чл. 46, ал. 3 или представената от него информация е невярна. 
(3) Отказът за допускане до участие в конкурса или търга подлежи на обжалване по съдебен ред съгласно Административнопроцесуалния кодекс. 
(4) Конкурс или търг се провежда и когато има само един кандидат.
(5) Конкурсът може да бъде присъствен или неприсъствен, а търгът - с явно или с тайно наддаване.
Чл. 48. (1) Допуснатите до конкурса участници представят предложение в запечатан плик в изпълнение на конкурсните условия.
(2) При провеждане на таен търг допуснатите участници представят предложения в запечатан плик относно концесионното плащане. При провеждане на явен търг комисията предварително обявява наддавателната стъпка.
(3) Редът за провеждане на конкурс или търг се определя с наредба на Министерския съвет.”
§ 39. Член 50 се изменя така:
„Чл. 50. (1) Министерският съвет: 
1. одобрява издаването на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства или за проучване по чл. 49, ал. 2;
2. издава разрешение за търсене и/или проучване или приема решение за предоставяне на концесия на избрания за спечелил конкурса или търга кандидат по чл. 49, ал. 3 и упълномощава министър или ръководител на ведомство, който да сключи договор.
(2) Министерският съвет отказва да приеме актовете по ал. 1 при установяване нарушения на чл. 23, ал. 4 и при наличие на обстоятелствата по чл. 56.”
§ 40. Наименованието на раздел ІІІ и чл. 51-57 се изменят така:
„Раздел III
Предоставяне по право на разрешения за търсене и/или проучване и на концесии за добив
Чл. 51. (1) За предоставяне на разрешение за търсене и/или проучване по право се подава писмено заявление до съответния орган по 
чл. 7.
(2) Заявлението трябва да бъде написано на български език и да съдържа:
1. трите имена, адреса и националността на физическото лице или наименованието, седалището, фирмената регистрация и националността на юридическото лице, удостоверени със съответните документи;
2. подземните богатства по чл. 2, ал. 1, за които се иска разрешението;
3. наименованието, местоположението, размера и координатите на характерните гранични точки на площта, илюстрирана с карта в подходящ мащаб с обозначена номерация на характерните гранични точки;
4. декларация, че кандидатът няма просрочени публични задължения;
5. препоръки от банкови и други финансови институции, които удостоверяват, че кандидатът е в състояние да финансира изпълнението на работната програма.
(3) Към заявлението в запечатан плик се прилага работна програма с кратко описание на целите, сроковете за започването й, вида, обема, методите, продължителността и стойността на предвидените дейности, както и мерките за опазване на земните недра и околната среда, човешкото здраве и паметниците на културата.
(4) Документите по ал. 2 се проверяват в 14-дневен срок и ако не отговарят на изискванията, на кандидата се дава срок за отстраняване на допуснатите нередовности.
Чл. 52. Заявлението и работната програма по чл. 51, ал. 3 се разглеждат в 30-дневен срок от изтичането на срока по чл. 39, ал. 1, т. 3 и заявителят се уведомява писмено за решението.
Чл. 53. (1) В случаите по чл. 51 органът, до когото е подадено заявлението, преценява целесъобразността и законосъобразността на предложението за предоставяне на разрешение за търсене и/или проучване съобразно условията на чл. 56. 
(2) Отказът да се открие производство за предоставяне на разрешение за търсене и/или проучване не подлежи на обжалване по съдебен ред.
(3) Органът по ал. 1 изготвя проект на разрешение и го внася за одобряване от Министерския съвет в 30-дневен срок от уведомлението по 
чл. 52.
(4) В 15-дневен срок от одобрението на Министерския съвет органът по ал. 1 издава разрешение за търсене и проучване или за проучване, публикува го на интернет страницата си и го обнародва в „Държавен вестник”. 
(5) В 30-дневен срок от обнародването на разрешението в „Държавен вестник” органът по ал. 1 сключва договор с получилия разрешение кандидат.
Чл. 54. (1) За предоставяне на концесия за добив по право при условията на чл. 29 се подава писмено заявление до органа по чл. 7 съобразно компетенциите му, което съдържа:
1. трите имена, адреса и националността на физическото лице или наименованието, седалището, фирмената регистрация и националността на юридическото лице, удостоверени със съответните документи;
2. подземните богатства по чл. 2, за които се иска концесията;
3. наименованието, местоположението и координатите на характерните гранични точки на находището; 
4. удостоверение за търговско откритие;
5. план за разработка на находището с кратко описание на целите, сроковете за започването му, вида, обема, методите, продължителността и стойността на предвидените дейности, както и мерките за опазване на земните недра и околната среда, безопасността и здравето и паметниците на културата;  
6. план за управление на минните отпадъци;   
7. ïðåïîðúêè îò áàíêîâè è äðóãè ôèíàíñîâè èíñòèòóöèè, êàêòî è îò áèçíåñ ïàðòíüîðè;
8. äåêëàðàöèÿ, ÷å êàíäèäàòúò íÿìà ïðîñðî÷åíè çàäúëæåíèÿ êúì äúðæàâàòà;
9. ïðàâíà, ôèíàíñîâî-èêîíîìè÷åñêà è åêîëîãè÷íà îáîñíîâêà.
(2) Îðãàíúò ïî àë. 1 ïðåöåíÿâà öåëåñúîáðàçíîñòòà è çàêîíîñúîáðàçíîñòòà íà ïðåäëîæåíèåòî çà ïðåäîñòàâÿíå íà êîíöåñèÿ çà äîáèâ ñúîáðàçíî óñëîâèÿòà íà ÷ë. 56.
(3) Îòêàçúò äà ñå îòêðèå ïðîèçâîäñòâî çà ïðåäîñòàâÿíå íà êîíöåñèÿ çà äîáèâ ïîäëåæè íà îáæàëâàíå ïî ðåäà íà Àäìèíèñòðàòèâíîïðîöåñóàëíèÿ êîäåêñ.
(4) Îðãàíúò ïî àë. 1 â ñðîê äî 6 ìåñåöà îò ïîäàâàíå íà çàÿâëåíèåòî ïî àë. 1 âíàñÿ â Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò ìîòèâèðàíî ïðåäëîæåíèå çà ïðåäîñòàâÿíå íà êîíöåñèÿ, ïðîåêò íà ðåøåíèå íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò è ïðîåêò íà äîãîâîð çà êîíöåñèÿ. 
(5) Ìèíèñòåðñêèÿò ñúâåò â ñðîê äî åäèí ìåñåö ïðèåìà ðåøåíèå ïî âíåñåíîòî ïðåäëîæåíèå ïî àë. 4.
(6) Ñ ðåøåíèåòî çà ïðåäîñòàâÿíå íà êîíöåñèÿ çà äîáèâ ñå îïðåäåëÿò: ïðåäìåòúò è ñðîêúò íà êîíöåñèÿòà, ëèöåòî, êîåòî ïîëó÷àâà êîíöåñèÿòà, ìèíèñòúðúò èëè ðúêîâîäèòåëÿò íà âåäîìñòâî, êîéòî äà âîäè ïðåãîâîðè è äà ñêëþ÷è äîãîâîð, óñëîâèÿòà íà êîíöåñèÿòà, îñíîâíèòå ïðàâà è çàäúëæåíèÿ íà ñòðàíèòå, çàäúëæèòåëíèòå ïîäîáðåíèÿ, âèäúò è ðàçìåðúò íà ãàðàíöèèòå çà èçïúëíåíèå íà çàäúëæåíèÿòà ïî äîãîâîðà çà êîíöåñèÿ, èçèñêâàíèÿòà, ñâúðçàíè ñ íàöèîíàëíàòà ñèãóðíîñò, îòáðàíàòà íà ñòðàíàòà, îïàçâàíåòî íà çåìíèòå íåäðà è îêîëíàòà ñðåäà, çàùèòåíèòå ñúñ çàêîí òåðèòîðèè è îáåêòè, ïàìåòíèöè íà êóëòóðàòà, êàêòî è äðóãè èçèñêâàíèÿ ñúîáðàçíî õàðàêòåðà íà êîíöåñèÿòà.
(7) Ðåøåíèåòî íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò ìîæå äà ñå îáæàëâà ïî ðåäà íà Àäìèíèñòðàòèâíîïðîöåñóàëíèÿ êîäåêñ â 7-äíåâåí ñðîê ñëåä îáíàðîäâàíåòî ìó â "Äúðæàâåí âåñòíèê".
×ë. 55. Â òðèìåñå÷åí ñðîê îò âëèçàíåòî â ñèëà íà ðåøåíèåòî ïî 
÷ë. 54 ñå ïðîâåæäàò ïðåãîâîðè è ñå ñêëþ÷âà äîãîâîð çà êîíöåñèÿ.
×ë. 56. (1) Ïðåäîñòàâÿíåòî íà ðàçðåøåíèå çà òúðñåíå è/èëè ïðîó÷âàíå èëè íà êîíöåñèÿ çà äîáèâ ñå îòêàçâà, êîãàòî:
1. ñúùåñòâóâà îïàñíîñò çà íàöèîíàëíàòà ñèãóðíîñò è îòáðàíàòà íà ñòðàíàòà, çà çåìíèòå íåäðà è îêîëíàòà ñðåäà, çà áåçîïàñíîñòòà è çäðàâåòî íà ðàáîòåùèòå è çà çàùèòåíèòå ñúñ çàêîí òåðèòîðèè, îáåêòè, ïàìåòíèöè íà êóëòóðàòà;
2. êàíäèäàòúò å ïðåäñòàâèë íåâÿðíà èíôîðìàöèÿ;
3. êàíäèäàòúò ïðåäëîæè ðàáîòíà ïðîãðàìà, ñúîòâåòíî ïëàí çà ðàçðàáîòêà, êîèòî íå îòãîâàðÿò íà óñòàíîâåíèòå òåõíè÷åñêè è òåõíîëîãè÷íè ñòàíäàðòè è íà èçèñêâàíèÿòà çà îïàçâàíå íà çåìíèòå íåäðà è íà îêîëíàòà ñðåäà;
4. êàíäèäàòúò ïðåäÿâè èñêàíå çà ïëîù, â ãðàíèöèòå íà êîÿòî ñà ïðåäîñòàâåíè ïðàâà çà òúðñåíå è/èëè ïðîó÷âàíå èëè çà äîáèâ è íå ñà íàëèöå óñëîâèÿòà ïî ÷ë. 23;
5. êàíäèäàòúò ïðåäÿâè èñêàíå çà ïîäçåìíè áîãàòñòâà ïî ÷ë. 2, àë. 1, ò. 2, 5 è 6 çà ïëîù, â êîÿòî ïîïàäà óðáàíèçèðàíà òåðèòîðèÿ ñ ãðàíèöè, îïðåäåëåíè ñ âëÿçúë â ñèëà ïîäðîáåí óñòðîéñòâåí ïëàí.
(2) Ñ îãëåä îãðàíè÷àâàíå íàòîâàðåíîñòòà íà òåðèòîðèÿòà íà ñòðàíàòà ñ ìèííîäîáèâíà äåéíîñò Ìèíèñòåðñêèÿò ñúâåò ìîæå äà ïðèåìå ðåøåíèå çà îãðàíè÷àâàíå èçäàâàíåòî íà ðàçðåøåíèÿ çà ïðîó÷âàíå çà îáùîðàçïðîñòðàíåíèòå ïîäçåìíè áîãàòñòâà çà îïðåäåëåí ñðîê. Ðåøåíèåòî íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò å îñíîâàíèå çà îòêàç îò ïðåäîñòàâÿíå íà ðàçðåøåíèÿ.
×ë. 57. Ïðåäîñòàâÿíåòî íà êîíöåñèÿ çà äîáèâ ïðè óñëîâèÿòà íà 
÷ë. 29 ìîæå äà áúäå îòêàçàíî, àêî ñëåä ðåãèñòðàöèÿòà íà íàõîäèùå âúçíèêíàò îáñòîÿòåëñòâà, êîèòî ñúçäàâàò îïàñíîñò çà íàöèîíàëíàòà ñèãóðíîñò è îòáðàíàòà íà ñòðàíàòà, çà çåìíèòå íåäðà è îêîëíàòà ñðåäà è çà çàùèòåíè ñúñ çàêîí òåðèòîðèè, îáåêòè è ïàìåòíèöè íà êóëòóðàòà. Â ñëó÷àèòå ïî ÷ë. 56, ò. 1 çàÿâèòåëÿò, íàïðàâèë îòêðèòèåòî, ñå îáåçùåòÿâà çà äåéñòâèòåëíî ïðåòúðïåíèòå âðåäè ïî ðåäà íà äåéñòâàùîòî çàêîíîäàòåëñòâî îò îðãàíà, èçäàë ðàçðåøåíèåòî çà òúðñåíå è/èëè ïðîó÷âàíå.”
§ 41. ×ëåíîâå 58-61 ñå èçìåíÿò òàêà:
„×ë. 58. Ïðåäîñòàâÿíåòî íà ïðàâà çà òúðñåíå è ïðîó÷âàíå èëè çà äîáèâ íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà ÷ðåç ðàçðåøåíèå çà òúðñåíå è/èëè ïðîó÷âàíå èëè ÷ðåç êîíöåñèÿ çà äîáèâ ñå èçâúðøâà ñðåùó çàïëàùàíå.
×ë. 59. (1) Êàíäèäàòèòå çà ðàçðåøåíèå çà òúðñåíå è/èëè ïðîó÷âàíå è êàíäèäàòèòå çà êîíöåñèÿ çà äîáèâ çàïëàùàò òàêñè ïðè ïîäàâàíå íà çàÿâëåíèÿòà.
(2) Òàêñàòà ïî àë. 1 ñå ñúáèðà çà ïîêðèâàíå íà àäìèíèñòðàòèâíèòå ðàçõîäè ïî ïðîèçâîäñòâîòî çà ïðåäîñòàâÿíå íà ðàçðåøåíèåòî èëè êîíöåñèÿòà.
(3) Ðåäúò çà ñúáèðàíå è ðàçìåðúò íà òàêñàòà ïî àë. 1 ñå îïðåäåëÿò ñ àêò íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò.
×ë. 60. (1) Òèòóëÿðÿò íà ðàçðåøåíèåòî çà òúðñåíå è/èëè ïðîó÷âàíå çàïëàùà ãîäèøíà òàêñà çà ïëîù.
(2) Ðàçìåðúò íà òàêñàòà ïî àë. 1 ñå îïðåäåëÿ â çàâèñèìîñò îò ñðîêà íà ðàçðåøåíèåòî, ðàçìåðà íà ïðåäîñòàâåíàòà ïëîù è ãðóïàòà ïîäçåìíè áîãàòñòâà, çà êîèòî ñå ïðåäîñòàâÿ ðàçðåøåíèåòî.
(3) Ðåäúò, ðàçìåðúò è ñðîêîâåòå çà çàïëàùàíå íà òàêñàòà ïî àë. 1 ñå îïðåäåëÿò ñ àêò íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò.
×ë. 61. (1) Êîíöåñèîíåðúò äúëæè êîíöåñèîííî ïëàùàíå, ðàçìåðúò íà êîåòî ñå îïðåäåëÿ â çàâèñèìîñò îò âèäà, ãðóïàòà è öåííîñòòà íà ïîäçåìíèòå áîãàòñòâà, êàêòî è îò ñïåöèôè÷íèòå óñëîâèÿ çà îñúùåñòâÿâàíå íà äîáèâà è ïúðâè÷íàòà ïðåðàáîòêà.
(2) Ïðèíöèïèòå è ìåòîäèêàòà çà îïðåäåëÿíå íà êîíöåñèîííîòî ïëàùàíå, êàêòî è ãðàíèöèòå íà ìèíèìàëíèÿ è ìàêñèìàëíèÿ ìó ðàçìåð çà ðàçëè÷íèòå âèäîâå è ãðóïè ïîäçåìíè áîãàòñòâà ïî ÷ë. 2, àë. 1 ñå îïðåäåëÿò ñ àêò íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò.
(3) Óñëîâèÿòà è ðåäúò çà çàïëàùàíå íà êîíöåñèîííîòî ïëàùàíå ñå îïðåäåëÿò â êîíöåñèîííèÿ äîãîâîð. ×àñò îò êîíöåñèîííîòî ïëàùàíå, íî íå ïîâå÷å îò 30 íà ñòî, îïðåäåëåíà ñ ðåøåíèåòî çà ïðåäîñòàâÿíå íà êîíöåñèÿ, ñå âíàñÿ ïî áþäæåòèòå íà îáùèíèòå ïî ìåñòîíàõîæäåíèå íà êîíöåñèîííàòà ïëîù.
(4) Êîíöåñèîííîòî ïëàùàíå ñå äúëæè íåçàâèñèìî îò êðàéíèÿ ôèíàíñîâ ðåçóëòàò îò äåéíîñòòà íà êîíöåñèîíåðà.
(5) Çà íàõîäèùà íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà ñ äîêàçàíè íåáëàãîïðèÿòíè ìèííî-ãåîëîæêè, òåõíîëîæêè è èêîíîìè÷åñêè õàðàêòåðèñòèêè èëè çà âúçñòàíîâÿâàíå íà äîáèâà îò íàõîäèùà ñ ïðåóñòàíîâåí äîáèâ â ðàéîíà íà îáùèíè ñ òðàéíà áåçðàáîòèöà Ìèíèñòåðñêèÿò ñúâåò ìîæå äà ïðèåìå ðåøåíèå çà: 
1. îñâîáîæäàâàíå íà êîíöåñèîíåðà îò êîíöåñèîííî ïëàùàíå çà ïåðèîä äî 5 ãîäèíè, èëè çà 
2. íàìàëÿâàíå ðàçìåðà íà êîíöåñèîííîòî ïëàùàíå äî 50 íà ñòî îò âå÷å îïðåäåëåíèÿ çà ïåðèîä äî 5 ãîäèíè. 
(6) Ðåøåíèåòî íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò ñå îòðàçÿâà â äîïúëíèòåëíî ñïîðàçóìåíèå èëè â êëàóçà êúì êîíöåñèîííèÿ äîãîâîð.”
§ 42. Â ÷ë. 62 àë. 3 ñå èçìåíÿ òàêà:
„(3) Ñóìèòå ïî ÷ë. 60, àë. 1 ïîñòúïâàò â áþäæåòà íà ìèíèñòåðñòâîòî èëè âåäîìñòâîòî, êîåòî å ïðåäîñòàâèëî ðàçðåøåíèåòî, è ñå ðàçõîäâàò çà ïîêðèâàíå íà ðàçõîäèòå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïðàâà çà òúðñåíå è/èëè ïðîó÷âàíå, çà ôèíàíñèðàíå íà ãåîëîæêè ïðîåêòè è çà îïàçâàíå íà çåìíèòå íåäðà è îêîëíàòà ñðåäà, ñâúðçàíè ñ ãåîëîãîïðîó÷âàòåëíàòà è ìèííîäîáèâíàòà äåéíîñò.”
§ 43. Ñúçäàâàò ñå ÷ë. 63à-63â:
„×ë. 63à. (1) Äåéíîñòèòå ïî òåõíè÷åñêà ëèêâèäàöèÿ, êîíñåðâàöèÿ è ðåêóëòèâàöèÿ íà ãåîëîãîïðîó÷âàòåëíèòå è ìèííîäîáèâíèòå îáåêòè ñå èçâúðøâàò çà ñìåòêà íà òèòóëÿðèòå íà ðàçðåøåíèÿ è íà êîíöåñèîíåðèòå.
(2) Òèòóëÿðÿò íà ðàçðåøåíèå èëè êîíöåñèîíåðúò ïðåäîñòàâÿ ôèíàíñîâî îáåçïå÷åíèå çà èçïúëíåíèå íà äåéíîñòèòå ïî àë. 1 ïîñðåäñòâîì:
1. ïðåäñòàâÿíå íà áåçóñëîâíà íåîòìåíÿåìà áàíêîâà ãàðàíöèÿ, èçäàäåíà â ïîëçà íà îðãàíà, ñêëþ÷èë äîãîâîðà;
2. îòêðèâàíå íà äîâåðèòåëíà ñìåòêà â áàíêà, ïîñî÷åíà îò òèòóëÿðÿ íà ðàçðåøåíèå èëè îò êîíöåñèîíåðà è ïðèåìëèâà çà îðãàíà, ñêëþ÷èë äîãîâîðà;
3. ïðåäîñòàâÿíå íà çàñòðàõîâàòåëíà ïîëèöà, â êîÿòî îðãàíúò, ñêëþ÷èë äîãîâîðà, å ïîñî÷åí êàòî òðåòî ëèöå – áåíåôèöèåíò;
4. äðóãî çàêîíîâî îáåçïå÷åíèå, ñúãëàñóâàíî ñ îðãàíà, ñêëþ÷èë äîãîâîðà;
5. åäíîâðåìåííîòî ïðèëàãàíå íà íÿêîëêî îò ñïîñîáèòå ïî ò. 1-4.
(3) Íà÷èíúò íà ôèíàíñîâîòî îáåçïå÷åíèå è ïðåäâèäåíèÿò ðàçìåð íà ñðåäñòâàòà ñå äîãîâàðÿò ìåæäó ñòðàíèòå è ñà ñúùåñòâåí åëåìåíò îò ñúîòâåòíèÿ äîãîâîð.
×ë. 63á. (1) Ôèíàíñîâîòî îáåçïå÷åíèå ïî ÷ë. 63à, àë. 2 ñå ïðåäîñòàâÿ çà âñÿêà ãîäèíà îò ñðîêà íà ñúîòâåòíèÿ äîãîâîð. Êîíêðåòíèÿò ðàçìåð íà îáåçïå÷åíèåòî ñå îïðåäåëÿ íà áàçàòà íà íàñòîÿùàòà ñòîéíîñò íà ïðåäâèäåíèòå â öÿëîñòíèÿ ðàáîòåí ïðîåêò çà òúðñåíå è/èëè ïðîó÷âàíå èëè çà äîáèâ äåéíîñòè ïî ÷ë. 63à, àë. 1 ñúîáðàçíî óòâúðäåíèÿ ãðàôèê çà òÿõíîòî èçïúëíåíèå.
(2) Ïðîìÿíà â ðàçìåðà è/èëè ÷àñòè÷íî îñâîáîæäàâàíå íà ôèíàíñîâîòî îáåçïå÷åíèå ñå èçâúðøâà ñëåä ïðèåìàíå íà èçâúðøåíèòå äåéíîñòè ïî àë. 1 ïðè óñëîâèÿ è ïî ðåä, îïðåäåëåíè â äîãîâîðà. 
(3) Â ñëó÷àé íà îòêðèâàíå íà ïðîèçâîäñòâî ïî íåñúñòîÿòåëíîñò ñïðÿìî òèòóëÿðÿ íà ðàçðåøåíèå èëè íà êîíöåñèîíåðà ôèíàíñîâîòî îáåçïå÷åíèå íå ìîæå äà ñëóæè çà ïîïúëâàíå íà ìàñàòà íà íåñúñòîÿòåëíîñòòà è íå ìîæå äà áúäå ïðåäìåò íà ïðèíóäèòåëíî èçïúëíåíèå.
×ë. 63â. Ïðè ïðåäñðî÷íî ïðåêðàòÿâàíå íà äîãîâîðà çà òúðñåíå è/èëè ïðîó÷âàíå èëè çà êîíöåñèÿ ïî âèíà íà òèòóëÿðÿ íà ðàçðåøåíèå èëè íà êîíöåñèîíåðà ôèíàíñîâîòî îáåçïå÷åíèå ñå ïðåõâúðëÿ èçöÿëî íà ìèíèñòåðñòâîòî, ðúêîâîäåíî îò îðãàíà, ñêëþ÷èë äîãîâîðà, è ñå èçïîëçâà çà èçïúëíåíèå íà äåéíîñòèòå ïî ÷ë. 63à, àë. 1.”
§ 44. ×ëåí 64 ñå èçìåíÿ òàêà:
„×ë. 64. (1) Êîãàòî êúì äàòàòà íà ïðåêðàòÿâàíå íà äîãîâîðà ðàçìåðúò íà ôèíàíñîâîòî îáåçïå÷åíèå íå ïîêðèâà èçöÿëî ôàêòè÷åñêàòà ñòîéíîñò íà íåîáõîäèìèòå çà èçïúëíåíèå äåéíîñòè ïî ÷ë. 63à, àë. 1, ðàçëèêàòà äî ïúëíèÿ ðàçìåð íà íåîáõîäèìàòà ñóìà å çà ñìåòêà íà òèòóëÿðÿ íà ðàçðåøåíèåòî èëè íà êîíöåñèîíåðà.
(2) Êîãàòî êúì äàòàòà íà ïðåêðàòÿâàíå íà äîãîâîðà ðàçìåðúò íà ôèíàíñîâîòî îáåçïå÷åíèå ïðåâèøàâà ôàêòè÷åñêàòà ñòîéíîñò íà íåîáõîäèìèòå çà èçïúëíåíèå äåéíîñòè ïî ÷ë. 63à, àë. 1 ñëåä òÿõíîòî ïðèêëþ÷âàíå, ðàçëèêàòà â ïîâå÷å ñå îñâîáîæäàâà â ïîëçà íà òèòóëÿðÿ íà ðàçðåøåíèåòî èëè íà êîíöåñèîíåðà.”
§ 45. Â ÷ë. 65 ñúþçèòå „è/èëè” ñå çàìåíÿò ñ „è”.
§ 46. ×ëåí 66 ñå èçìåíÿ òàêà:
„×ë. 66. (1) Äîãîâîðúò çàäúëæèòåëíî ñúäúðæà:
1. ñòðàíèòå ïî äîãîâîðà;
2. ïðèíàäëåæíîñòèòå êúì îáåêòà íà êîíöåñèÿòà;
3. ïðåäìåòà íà äîãîâîðà, êîîðäèíàòèòå è ðàçìåðà íà ïðåäîñòàâåíàòà ïëîù;
4. ñðîêà íà äîãîâîðà è óñëîâèÿòà çà ïðîäúëæàâàíåòî ìó;
5. ïðàâàòà è çàäúëæåíèÿòà íà ñòðàíèòå;
6. ðàáîòíà ïðîãðàìà, ñúîòâåòíî ïëàí çà ðàçðàáîòêà, êîèòî ñúäúðæàò âèäîâå, îáåìè, ñòîéíîñòè è ñðîêîâå íà äåéíîñòèòå ïî ïðåäîñòàâåíîòî ðàçðåøåíèå èëè êîíöåñèÿ;
7. ôèíàíñîâèòå óñëîâèÿ è ðåäà çà èçâúðøâàíå íà äúëæèìèòå ïëàùàíèÿ, êàêòî è âèäà è ðàçìåðà íà îòãîâîðíîñòòà çà íåèçïúëíåíèå íà çàäúëæåíèÿòà ïî äîãîâîðà;
8. óñëîâèÿòà è ðåäà çà ïðåîòñòúïâàíå íà ïðàâà è çàäúëæåíèÿ ïî 
÷ë. 25;
9. óñëîâèÿòà è ðåäà çà ïðåêðàòÿâàíå íà äîãîâîðà;
10. óñëîâèÿòà è ðåäà çà èçãîòâÿíå è ïðåäîñòàâÿíå íà ïðîåêòè, îò÷åòè, ïúðâè÷íè äàííè, ñ÷åòîâîäíè äîêóìåíòè è äðóãà èíôîðìàöèÿ;
11. óñëîâèÿòà, êîèòî îïðåäåëÿò ïðàâàòà âúðõó ãåîëîæêà è äðóãà èíôîðìàöèÿ, äîáèòà îò òèòóëÿðÿ íà ðàçðåøåíèåòî èëè îò êîíöåñèîíåðà ïî âðåìå íà äåéíîñòèòå ïî äîãîâîðà;
12. ðåäà è íà÷èíà çà èçâúðøâàíå íà äåéíîñòèòå è âðåìåííîòî èì ñïèðàíå;
13. óñëîâèÿòà è ðåäà çà èíñïåêöèè;
14. óñëîâèÿòà çà îïàçâàíå íà çåìíèòå íåäðà, îêîëíàòà ñðåäà, çàùèòåíèòå òåðèòîðèè, ïàìåòíèöèòå íà êóëòóðàòà è áåçîïàñíîñòòà è çäðàâåòî íà ðàáîòåùèòå;
15. óñëîâèÿòà è ðåäà çà ðàçðåøàâàíå íà ñïîðîâå, âêëþ÷èòåëíî ìåæäóíàðîäåí àðáèòðàæ;
16. óñëîâèÿòà è ðåäà çà äåéñòâèå ïðè âúçíèêíàëè îáñòîÿòåëñòâà íà íåïðåîäîëèìà ñèëà;
17. ïðîãðàìè çà îáó÷åíèå è îòêðèâàíå íà íîâè ðàáîòíè ìåñòà;
18. äîïúëíèòåëíè óñëîâèÿ.
(2) Äîãîâîðúò çà òúðñåíå è/èëè ïðîó÷âàíå ñúäúðæà è çàäúëæåíèåòî çà òèòóëÿðÿ íà ðàçðåøåíèåòî çà îñâîáîæäàâàíå íà ÷àñòè îò ïëîùòà â ïîëçà íà äúðæàâàòà ñúãëàñíî èçèñêâàíèÿòà íà ÷ë. 32, àë. 3.”
§ 47. Â ÷ë. 67 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 1 ñúþçèòå „è/èëè” ñå çàìåíÿò ñ „è”.
2. Â àë. 2:
à) ñúçäàâà ñå íîâà ò. 5:
„5. ïðè êîíñòàòèðàí îò îðãàíèòå ïî ÷ë. 90 äîáèâ íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà çà òåõíîëîæêè ïðîáè è çà òåõíîëîãè÷íè èçñëåäâàíèÿ è èçïèòâàíèÿ ïî ÷ë. 28, ò. 2 â êîëè÷åñòâà íàä îïðåäåëåíèòå â äîãîâîðà;”
á) äîñåãàøíèòå ò. 5 è 6 ñòàâàò ñúîòâåòíî ò. 6 è 7.
§ 48. Â ÷ë. 68, àë. 1 ñúþçèòå „è/èëè” ñå çàìåíÿò ñ „è”.
§ 49. ×ëåí 69 ñå èçìåíÿ òàêà:
„×ë. 69. Ðàçðåøåíèåòî èëè êîíöåñèÿòà ìîãàò äà áúäàò ïðåêðàòåíè ñàìî îò îðãàíà, êîéòî ãè å ïðåäîñòàâèë. Àäìèíèñòðàòèâíèÿò àêò çà ïðåêðàòÿâàíåòî ñå èçäàâà, êîãàòî:
1. äåéñòâèåòî íà ðàçðåøåíèåòî èëè êîíöåñèÿòà å áèëî ñïðÿíî è òèòóëÿðÿò íà ðàçðåøåíèå èëè êîíöåñèîíåðúò íå å îòñòðàíèë ïðè÷èíèòå â ñðîêà ïî ÷ë. 68, àë. 2;
2. âúçíèêíå îïàñíîñò çà íàöèîíàëíàòà ñèãóðíîñò è îòáðàíàòà íà ñòðàíàòà, çà îêîëíàòà ñðåäà, çà áåçîïàñíîñòòà è çäðàâåòî íà íàñåëåíèåòî, êàêòî è îò ðàçðóøàâàíå èëè óâðåæäàíå íà ïàìåòíèöè íà êóëòóðàòà.”
§ 50. Â ÷ë. 71 äóìèòå „Òúðãîâñêèÿ çàêîí è íà Çàêîíà çà çàäúëæåíèÿòà è äîãîâîðèòå” ñå çàìåíÿò ñ „Òúðãîâñêèÿ çàêîí, íà Çàêîíà çà çàäúëæåíèÿòà è äîãîâîðèòå è íà Çàêîíà çà êîíöåñèèòå”.
§ 51. ×ëåíîâå 74-76 ñå èçìåíÿò òàêà:
„×ë. 74. (1) Ðåãèñòðèðàíåòî íà îòêðèòèå íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà è âïèñâàíåòî ìó â ðåãèñòúðà íà îòêðèòèÿòà íà íàõîäèùà íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà íå ïðîìåíÿ ñîáñòâåíîñòòà, ïðåäíàçíà÷åíèåòî è ïîëçâàíåòî íà íåäâèæèìèÿ èìîò íà ïîâúðõíîñòòà íà çåìÿòà.
(2) Íåäâèæèìèòå èìîòè – äúðæàâíà ñîáñòâåíîñò, âêëþ÷åíè â ãðàíèöèòå íà êîíöåñèîííàòà ïëîù, ñå ïðåäîñòàâÿò íà êîíöåñèîíåðà êàòî ïðèíàäëåæíîñò íà îáåêòà íà êîíöåñèÿòà ñ ðåøåíèåòî íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò çà ïðåäîñòàâÿíå íà êîíöåñèÿòà, à êîãàòî èìîòèòå ñà ïðèäîáèòè îò äúðæàâàòà ñëåä ñêëþ÷âàíå íà êîíöåñèîííèÿ äîãîâîð – ïðè óñëîâèÿ è ïî ðåä, îïðåäåëåíè â äîïúëíèòåëíî ñïîðàçóìåíèå êúì íåãî.
(3) Ïðåäîñòàâåíèòå ðàçðåøåíèÿ çà òúðñåíå è/èëè ïðîó÷âàíå èëè êîíöåñèè çà äîáèâ äàâàò ïðàâî íà òèòóëÿðÿ íà ðàçðåøåíèåòî èëè íà êîíöåñèîíåðà äà ïðåäïðèåìå ñàìîñòîÿòåëíî ñúîòâåòíèòå ïðàâíè è ôàêòè÷åñêè äåéñòâèÿ çà ïîñòèãàíå íà ñïîðàçóìåíèå ñúñ ñîáñòâåíèöèòå èëè ñ òèòóëÿðèòå íà äðóãè âåùíè ïðàâà âúðõó íåäâèæèìèòå èìîòè, âêëþ÷åíè â êîíöåñèîííàòà ïëîù, çà îñèãóðÿâàíå èçïúëíåíèåòî íà ðàçðåøåíèåòî, ñúîòâåòíî íà êîíöåñèÿòà.
(4) Êîãàòî ñïîðàçóìåíèåòî ïî àë. 3 å çà ïîêóïêî-ïðîäàæáà íà çåìåäåëñêà çåìÿ, ÷ë. 4à îò Çàêîíà çà ñîáñòâåíîñòòà è ïîëçâàíåòî íà çåìåäåëñêèòå çåìè íå ñå ïðèëàãà. Â òåçè ñëó÷àè òèòóëÿðÿò íà ðàçðåøåíèåòî èëè êîíöåñèîíåðúò äúëæè îáåçùåòåíèå íà ïîëçâàòåëÿ, êîéòî èìà ñêëþ÷åí äîãîâîð çà àðåíäà èëè äîãîâîð çà íàåì çà ñðîê 5 è ïîâå÷å ãîäèíè è å ïîëçâàë èìîòà åäíà è ïîâå÷å ãîäèíè.
(5) Êîãàòî òèòóëÿðÿò íà ðàçðåøåíèå èëè êîíöåñèîíåðúò íå ìîæå äà óñòàíîâè èëè äà èçäèðè òèòóëÿðèòå íà ïðàâà âúðõó çåìÿòà èëè òåõíèòå àäðåñè, èëè íàñëåäíèöèòå íà ïî÷èíàëè ñîáñòâåíèöè, òîé èìà ïðàâî äà ïîèñêà ñúäåéñòâèå îò ìèíèñòúðà, ñêëþ÷èë ñúîòâåòíèÿ äîãîâîð. Ïðè ïîèñêàíî ñúäåéñòâèå ìèíèñòúðúò å äëúæåí äà èçèñêà íåîáõîäèìàòà èíôîðìàöèÿ îò êîìïåòåíòíèòå äúðæàâíè èëè îáùèíñêè îðãàíè, êîèòî íÿìàò ïðàâî äà îòêàæàò ïðåäîñòàâÿíåòî é.
×ë. 75. (1) Êîãàòî êîíöåñèîíåðúò íå ïîñòèãíå ñïîðàçóìåíèå ñúñ ñîáñòâåíèöèòå èëè ñ òèòóëÿðèòå íà äðóãè âåùíè ïðàâà âúðõó íåäâèæèì èìîò èëè ÷àñò îò èìîò (èìîò) â ãðàíèöèòå íà êîíöåñèîííàòà ïëîù, òîé èìà ïðàâî äà ïîèñêà îò ìèíèñòúðà, ñêëþ÷èë êîíöåñèîííèÿ äîãîâîð, ïðåäïðèåìàíåòî íà äåéñòâèÿ ïî ïðèíóäèòåëíî îò÷óæäàâàíå íà èìîòà.
(2) Â èñêàíåòî ïî àë. 1 ñå ïîñî÷âàò õàðàêòåðèñòèêàòà, âèäúò, ìåñòîíàõîæäåíèåòî è ðàçìåðúò íà èìîòà è äàííè çà ñîáñòâåíèöèòå, ñúîòâåòíî çà òèòóëÿðèòå íà äðóãè âåùíè ïðàâà. Êúì èñêàíåòî ñå ïðèëàãàò äîêàçàòåëñòâà, ÷å:
1. èìîòúò å âêëþ÷åí â ãðàíèöèòå íà êîíöåñèîííàòà ïëîù è å íåîáõîäèì èëè ïðå÷è çà èçïúëíåíèå íà äåéíîñòèòå ïî óòâúðäåíèÿ öÿëîñòåí ðàáîòåí ïðîåêò çà äîáèâ;
2. êîíöåñèîíåðúò å ïðåäëîæèë íà ñîáñòâåíèêà, ñúîòâåòíî íà òèòóëÿðÿ, çàêóïóâàíåòî íà íåäâèæèìèÿ èìîò íà öåíà, íå ïî-íèñêà îò öåíàòà, êîÿòî áè áèëà îïðåäåëåíà ïî ðåäà íà ãëàâà òðåòà îò Çàêîíà çà äúðæàâíàòà ñîáñòâåíîñò ïðè ïðèíóäèòåëíî îò÷óæäàâàíå íà èìîòà çà äúðæàâíè íóæäè; 
3. ñîáñòâåíèêúò, ñúîòâåòíî òèòóëÿðÿò, â åäíîìåñå÷åí ñðîê îò ïîëó÷àâàíå íà ïðåäëîæåíèåòî ìúë÷àëèâî èëè èçðè÷íî ãî å îòõâúðëèë.
(3) Êóìóëàòèâíîòî íàëè÷èå íà îáñòîÿòåëñòâàòà ïî àë. 2, ò. 1-3 ïðåäñòàâëÿâà äúðæàâíà íóæäà, êîÿòî íå ìîæå äà áúäå çàäîâîëåíà ïî äðóã íà÷èí è å îñíîâàíèå çà ïðèíóäèòåëíî îò÷óæäàâàíå íà èìîòà çà äúðæàâíè íóæäè.
(4) Â åäíîìåñå÷åí ñðîê îò ïîëó÷àâàíå íà èñêàíåòî ïî àë. 1 ìèíèñòúðúò, ñêëþ÷èë êîíöåñèîííèÿ äîãîâîð, ïðåäïðèåìà äåéñòâèÿ çà ïðèíóäèòåëíî îò÷óæäàâàíå íà èìîòà çà äúðæàâíè íóæäè ïî ðåäà íà ãëàâà òðåòà îò Çàêîíà çà äúðæàâíàòà ñîáñòâåíîñò.
(5) Êîãàòî èìîò, âêëþ÷åí â ãðàíèöèòå íà êîíöåñèîííàòà ïëîù, å ïóáëè÷íà îáùèíñêà ñîáñòâåíîñò, êúì èñêàíåòî ïî àë. 1 ñå ïðèëàãàò ñàìî äîêàçàòåëñòâàòà ïî àë. 1, ò. 1.
(6) Ðàçõîäèòå ïî ïðèíóäèòåëíîòî îò÷óæäàâàíå ñà çà ñìåòêà íà êîíöåñèîíåðà.
×ë. 76. (1) Íå å íàëèöå äúðæàâíà íóæäà è ïðèíóäèòåëíî îò÷óæäàâàíå íå ñå äîïóñêà, êîãàòî êîíöåñèîííèÿò äîãîâîð å çà äîáèâ íà îáùîðàçïðîñòðàíåíè ïîäçåìíè áîãàòñòâà.
(2) Êîíöåñèîíåðúò ïî äîãîâîð çà äîáèâ íà îáùîðàçïðîñòðàíåíè ïîäçåìíè áîãàòñòâà, êîéòî íå å ïîñòèãíàë ñïîðàçóìåíèå ñúñ ñîáñòâåíèöèòå èëè ñ òèòóëÿðèòå íà äðóãè âåùíè ïðàâà, èìà ïðàâî äà ïðåêðàòè åäíîñòðàííî êîíöåñèîííèÿ äîãîâîð, áåç äà äúëæè îáåçùåòåíèå íà êîíöåäåíòà.”
§ 52. Â ÷ë. 78 äóìèòå „è/èëè” ñå çàìåíÿò ñ „è”, à íàêðàÿ ñå äîáàâÿ „è ïî îïàçâàíå íà ïàìåòíèöèòå íà êóëòóðàòà”.
§ 53. ×ëåíîâå 79-86 ñå èçìåíÿò òàêà:
„×ë. 79. Äîáèâúò íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà ñå èçâúðøâà ñàìî îò íàõîäèùà, ðåãèñòðèðàíè êàòî òúðãîâñêè îòêðèòèÿ ïî ÷ë. 21, è/èëè îò íàõîäèùà ñ óòâúðäåíè è çàâåäåíè çàïàñè è ðåñóðñè â Íàöèîíàëíèÿ áàëàíñ.
×ë. 80. (1) Ãðàíèöèòå íà âñÿêà ìèíà èëè êàðèåðà ñå îïðåäåëÿò ñïðÿìî óñòàíîâåíèòå êîíòóðè íà çàïàñèòå è ðåñóðñèòå íà ïîäçåìíèòå áîãàòñòâà - îáåêò íà åêñïëîàòàöèÿ.
(2) Ãðàíèöèòå ïî àë. 1 ñå íàíàñÿò â ñïåöèàëèçèðàíèòå êàðòè ïî ÷ë. 17 è 18.
×ë. 81. (1) Çà âñÿêà ìèíà è êàðèåðà ñå èçãîòâÿò:
1. êàðòà íà ìèíàòà èëè êàðèåðàòà â ïîäõîäÿù ìàùàá;
2. êàðòà è äðóãà ãðàôè÷íà èíôîðìàöèÿ çà ïîäçåìíèòå ÷àñòè íà ìèíàòà;
3. êàðòè çà îáùèÿ âèä íà îòäåëíèòå ÷àñòè íà ìèíàòà èëè êàðèåðàòà ñ óêàçàíè ãðàíèöè íà çàïàñèòå è ðåñóðñèòå è íà ìèííèòå ðàáîòè;
4. ãåîëîæêè ïëàí ñ íåîáõîäèìèòå ïðîôèëè è äàííè çà íàõîäèùåòî;
5. ìàðêøàéäåðñêè, òåõíè÷åñêè è äðóãè äàííè çà èçâúðøâàí ìîíèòîðèíã íà ìèííèòå äåéíîñòè;
6. íåîáõîäèìèòå ðåãèñòðè, ïëàíîâå è ñòàòèñòè÷åñêè äàííè, ñâúðçàíè ñ èçèñêâàíèÿòà çà åêñïëîàòàöèÿòà è ñ áåçîïàñíîñòòà è çäðàâåòî íà ðàáîòåùèòå â ìèíèòå è êàðèåðèòå.
(2) Êàðòèòå ïî àë. 1, ò. 1-3 ñå èçðàáîòâàò âúç îñíîâà íà äàííè îò êàäàñòúðà, îò åäðîìàùàáíàòà òîïîãðàôñêà êàðòà íà ñòðàíàòà, êàêòî è îò äðóãè ñïåöèàëèçèðàíè êàðòè. Ñúäúðæàíèåòî íà êàðòèòå ïî àë. 1, êàêòî è óñëîâèÿòà è ðåäúò çà ñúçäàâàíåòî è ïîääúðæàíåòî èì ñå îïðåäåëÿò îò ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå è ìèíèñòúðà íà ðåãèîíàëíîòî ðàçâèòèå è áëàãîóñòðîéñòâîòî ñ íàðåäáà ñúãëàñíî ÷ë. 32, àë. 3 îò ÇÊÈÐ.
×ë. 82. (1) Òúðñåíåòî, ïðîó÷âàíåòî, äîáèâúò è ïúðâè÷íàòà ïðåðàáîòêà íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà, òåõíè÷åñêàòà ëèêâèäàöèÿ è/èëè êîíñåðâàöèÿ íà ãåîëîãîïðîó÷âàòåëíè è ìèííîäîáèâíè îáåêòè ñå îñúùåñòâÿâàò âúç îñíîâà íà öÿëîñòíè è/èëè ãîäèøíè ðàáîòíè ïðîåêòè, óòâúðäåíè îò òèòóëÿðèòå íà ðàçðåøåíèÿ çà òúðñåíå è/èëè ïðîó÷âàíå è îò êîíöåñèîíåðèòå ñëåä ñúãëàñóâàíå îò êîìïåòåíòíèòå îðãàíè ïî ÷ë. 7.
(2) Öÿëîñòíèòå è ãîäèøíèòå ïðîåêòè çà òúðñåíå è ïðîó÷âàíå, äîáèâ è ïúðâè÷íà ïðåðàáîòêà íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà çàäúëæèòåëíî ñå ñúãëàñóâàò ñ ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå è ïî îòíîøåíèå íà èçèñêâàíèÿòà çà îïàçâàíå íà çåìíèòå íåäðà, ðàöèîíàëíîòî èçïîëçâàíå íà ïîäçåìíèòå áîãàòñòâà è ìåðêèòå çà îïàçâàíå è âúçñòàíîâÿâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà.
×ë. 83. (1) Ðàáîòíèòå ïðîåêòè çà òúðñåíå è ïðîó÷âàíå, äîáèâ è ïúðâè÷íà ïðåðàáîòêà íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà òðÿáâà äà ñúäúðæàò äàííè çà îáåìà, òåõíè÷åñêèòå è òåõíîëîãè÷íèòå ðåøåíèÿ è ñðîêîâåòå çà èçïúëíåíèå íà ãåîëîãîïðîó÷âàòåëíèòå è ìèííîäîáèâíèòå äåéíîñòè, çà ðàçìåðà íà íåîáõîäèìèòå èíâåñòèöèè, ìåðêèòå çà îïàçâàíå íà çåìíèòå íåäðà, îêîëíàòà ñðåäà, ïàìåòíèöèòå íà êóëòóðàòà, áåçîïàñíîñòòà è çäðàâåòî íà ðàáîòåùèòå.
(2) Öÿëîñòíèòå è ãîäèøíèòå ðàáîòíè ïðîåêòè çà òúðñåíå è ïðîó÷âàíå, äîáèâ è ïúðâè÷íà ïðåðàáîòêà íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà ñëåäâà äà îñèãóðÿâàò:
1. ïðèëàãàíå íà ìåòîäè, òåõíîëîãèè è ñèñòåìè, îãðàíè÷àâàùè îòðèöàòåëíîòî âëèÿíèå âúðõó çåìíèòå íåäðà è îêîëíàòà ñðåäà;
2. îïòèìàëíî èçâëè÷àíå íà çàïàñèòå è ðåñóðñèòå ïðè äîáèâà èì îò çåìíèòå íåäðà è íà ñúäúðæàùèòå ñå â òÿõ ïîëåçíè êîìïîíåíòè ïðè ïúðâè÷íàòà èì ïðåðàáîòêà;
4. îïàçâàíå è âúçñòàíîâÿâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà;
5. áåçîïàñíîñòòà è çäðàâåòî íà ðàáîòåùèòå;
6. îïàçâàíå íà ïàìåòíèöèòå íà êóëòóðàòà.
×ë. 84. (1) Òèòóëÿðèòå íà ðàçðåøåíèÿ çà òúðñåíå è/èëè ïðîó÷âàíå è êîíöåñèîíåðèòå ñà äëúæíè äà èçãîòâÿò è öÿëîñòíè, è ãîäèøíè ðàáîòíè ïðîåêòè çà ëèêâèäàöèÿ èëè êîíñåðâàöèÿ íà ãåîëîãîïðîó÷âàòåëíèòå èëè ìèííîäîáèâíèòå îáåêòè è çà ðåêóëòèâàöèÿ íà çàñåãíàòèòå çåìè. 
(2) Ïðîåêòèòå ïî àë. 1 ñëåäâà äà ñúäúðæàò äàííè çà îáåìà, òåõíè÷åñêîòî èçïúëíåíèå è ñðîêîâåòå çà ëèêâèäàöèÿ èëè êîíñåðâàöèÿ è ðåêóëòèâàöèÿ, çà ðàçìåðà íà íåîáõîäèìèòå èíâåñòèöèè, ìåðêèòå çà îïàçâàíå íà çåìíèòå íåäðà, îêîëíàòà ñðåäà, çäðàâåòî è áåçîïàñíîñòòà íà íàñåëåíèåòî è ïàìåòíèöèòå íà êóëòóðàòà. 
×ë. 85. Èçèñêâàíèÿòà êúì îáõâàòà è ñúäúðæàíèåòî íà ïðîåêòèòå ïî 
÷ë. 83, àë. 1 è ïî ÷ë. 84, àë. 1 è íà òåõíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ, êàêòî è óñëîâèÿòà è ðåäúò çà ñúãëàñóâàíåòî èì ñ êîìïåòåíòíèòå îðãàíè ñå îïðåäåëÿò ñ íàðåäáà íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò.
×ë. 86. Òèòóëÿðèòå íà ðàçðåøåíèÿ çà òúðñåíå è/èëè ïðîó÷âàíå èëè êîíöåñèîíåðèòå îò÷èòàò èçïúëíåíèåòî íà ïðîåêòèòå ïî ÷ë. 83 è 84 åæåãîäíî ñ ïèñìåí äîêëàä äî ìèíèñòúðà, ñ êîãîòî å ñêëþ÷åí äîãîâîðúò è äî ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.”
§ 54. Â ÷ë. 87 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Òî÷êà 1 ñå èçìåíÿ òàêà:
„1. ñïàçâàíå íà óòâúðäåíèòå ñ ðàáîòíèòå ïðîåêòè ìåòîäèêè, òåõíîëîãèè è ðåä çà òúðñåíå è ïðîó÷âàíå íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà;”.
2. Â ò. 3 äóìàòà „èçâëè÷àíå” ñå çàìåíÿ ñ „èççåìâàíå”.
3. Òî÷êè 6 è 7 ñå èçìåíÿò òàêà:
„6. ñïàçâàíå íà îäîáðåíèÿ ïëàí è íà ñúãëàñóâàíèòå öÿëîñòåí è ãîäèøíè ðàáîòíè ïðîåêòè çà óïðàâëåíèå íà ìèííèòå îòïàäúöè;
7. ñïàçâàíå íà óòâúðäåíèòå è ñúãëàñóâàíè ïðîåêòè çà òåõíè÷åñêà ëèêâèäàöèÿ è/èëè êîíñåðâàöèÿ íà ãåîëîãîïðîó÷âàòåëíè è ìèííîäîáèâíè îáåêòè è çà ðåêóëòèâàöèÿ íà íàðóøåíèòå òåðåíè;”.
4. Ñúçäàâà ñå ò. 8:
„8. ñïàçâàíå íà îäîáðåíèÿ ïëàí è íà ñúãëàñóâàíèòå öÿëîñòåí ðàáîòåí ïðîåêò è ãîäèøíè ðàáîòíè ïðîåêòè çà óïðàâëåíèå íà ìèííèòå îòïàäúöè.”
§ 55. Â ÷ë. 88 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
1. Äóìèòå „Çà îïàçâàíåòî” ñå çàìåíÿò ñúñ „Çà ñïàçâàíå íà èçèñêâàíèÿòà ïî îïàçâàíåòî”.
2. Òî÷êè 2 è 3 ñå èçìåíÿò òàêà:
„2. äà ðàçðàáîòâà è óòâúðæäàâà ñëåä ñúãëàñóâàíå ñ ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå èêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàíè è ñúîáðàçåíè ñ èçèñêâàíèÿòà çà îïàçâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà êîíäèöèè çà èç÷èñëÿâàíå íà çàïàñèòå è ðåñóðñèòå íà ïðîó÷åíèòå íàõîäèùà íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà;
3. äà ñúãëàñóâà ñ ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå ðàáîòíèòå ïðîåêòè çà òúðñåíå, ïðîó÷âàíå, äîáèâ è ïúðâè÷íà ïðåðàáîòêà íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà è ðàáîòíèòå ïðîåêòè çà òåõíè÷åñêà ëèêâèäàöèÿ è/èëè êîíñåðâàöèÿ íà ãåîëîãîïðîó÷âàòåëíèòå è ìèííîäîáèâíèòå îáåêòè;”.
3. Â ò. 4 äóìèòå „áîãàòñòâà, ïúðâè÷íàòà èì ïðåðàáîòêà è” ñå çàìåíÿò ñ „áîãàòñòâà, çà ïúðâè÷íàòà èì ïðåðàáîòêà, êàêòî è”.
4. Â ò. 6 äóìàòà „(îáîãàòÿâàíå)” ñå çàëè÷àâà.
5. Òî÷êè 7-9 ñå èçìåíÿò òàêà:
„7. äà äîêóìåíòèðà è ñúãëàñóâà ñ ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå äîïóñíàòè èçâúíïðîåêòíè çàãóáè íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà è íà ïîëåçíè êîìïîíåíòè ïðè äîáèâà è ïúðâè÷íàòà èì ïðåðàáîòêà;
8. äà íå ðàçðàáîòâà íàõîäèùà áåç çàâåäåíè â Íàöèîíàëíèÿ áàëàíñ çàïàñè è ðåñóðñè îò ïîäçåìíè áîãàòñòâà;
9. äà ðåêóëòèâèðà íàðóøåíèòå òåðåíè îò òúðñåíåòî, ïðîó÷âàíåòî, äîáèâà è ïúðâè÷íàòà ïðåðàáîòêà íà ïîäçåìíèòå áîãàòñòâà âúç îñíîâà íà ïðîåêò, ñúãëàñóâàí ñ ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå.”
§ 56. Â ÷ë. 89, àë. 1 äóìàòà „Ìèíèñòåðñòâîòî” ñå çàìåíÿ ñ „Ìèíèñòúðà”.
§ 57. ×ëåíîâå 90-94 ñå èçìåíÿò òàêà: 
„×ë. 90. (1) Äúðæàâíèÿò êîíòðîë ïî îïàçâàíå íà çåìíèòå íåäðà è ðàöèîíàëíîòî èçïîëçâàíå íà ïîäçåìíèòå áîãàòñòâà, âêëþ÷âàù è êîíòðîëà ïî ñïàçâàíå íà öÿëîñòíèòå è ãîäèøíèòå ðàáîòíè ïðîåêòè çà òúðñåíå è ïðîó÷âàíå, äîáèâ è ïúðâè÷íà ïðåðàáîòêà íà ïîäçåìíèòå áîãàòñòâà è çà óïðàâëåíèå íà ìèííèòå îòïàäúöè íà òåðèòîðèÿòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, â êîíòèíåíòàëíèÿ øåëô è â èçêëþ÷èòåëíàòà èêîíîìè÷åñêà çîíà â ×åðíî ìîðå, êàêòî è êîíòðîëúò âúðõó èçïúëíåíèåòî íà ïðîåêòèòå çà êîíñåðâàöèÿ, ëèêâèäàöèÿ è ðåêóëòèâàöèÿ ñå îñúùåñòâÿâà îò ìèíèñòúðà íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå, à â ñëó÷àèòå, êîãàòî ñå çàñÿãàò ïàìåòíèöè íà êóëòóðàòà – è îò ìèíèñòúðà íà êóëòóðàòà.
(2) Ìèíèñòúðúò íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå è ìèíèñòúðúò íà êóëòóðàòà ìîãàò äà îïðàâîìîùàâàò ñâîè ñïåöèàëèçèðàíè îðãàíè çà îñúùåñòâÿâàíå íà êîíòðîëíàòà äåéíîñò ïî àë. 1. 
(3) Öÿëîñòíèÿò êîíòðîë ïî èçïúëíåíèåòî íà äîãîâîðèòå çà òúðñåíå è/èëè ïðîó÷âàíå è çà äîáèâ íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà ñå îñúùåñòâÿâà îò ìèíèñòúðà, ñêëþ÷èë ñúîòâåòíèÿ äîãîâîð. 
×ë. 91. (1) Îðãàíèòå ïî ÷ë. 90 èìàò ïðàâî:
1. íà ñâîáîäåí äîñòúï äî âñè÷êè îáåêòè, ñãðàäè è ñúîðúæåíèÿ íà òèòóëÿðÿ íà ðàçðåøåíèåòî çà òúðñåíå è/èëè ïðîó÷âàíå èëè íà êîíöåñèîíåðà â ãðàíèöèòå íà ïðåäîñòàâåíàòà ìó ïëîù è äî ñúîðúæåíèÿòà çà ìèííè îòïàäúöè;
2. äà îðãàíèçèðàò èçâúðøâàíåòî íà ìàðêøàéäåðñêè èçìåðâàíèÿ è äà âçåìàò ïðîáè è ìîñòðè çà êîíòðîëíè ëàáîðàòîðíè èçñëåäâàíèÿ;
3. äà äàâàò ïèñìåíè ïðåäïèñàíèÿ çà îòñòðàíÿâàíå íà êîíñòàòèðàíè ïðîïóñêè è íàðóøåíèÿ, ñâúðçàíè ñ îïàçâàíåòî íà çåìíèòå íåäðà è ñ ðàöèîíàëíîòî èçïîëçâàíå íà ïîäçåìíèòå áîãàòñòâà è èçïúëíåíèåòî íà ðàáîòíèòå ïðîåêòè.
(2) Îðãàíèòå ïî ÷ë. 90 ìîãàò äà íàëàãàò:
1. ïðèíóäèòåëíà àäìèíèñòðàòèâíà ìÿðêà “ñïèðàíå” çà îïðåäåëåíî âðåìå íà äåéíîñòèòå ïî òúðñåíå, ïðîó÷âàíå, äîáèâ, ïðåðàáîòêà è ïîëçâàíå íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà è ïî óïðàâëåíèå íà ìèííè îòïàäúöè - ñëåä ïèñìåíî ïðåäóïðåæäåíèå, êîãàòî íå ñå èçïúëíÿâàò ïðåäïèñàíèÿòà ïî àë. 1, ò. 3;
2. ãëîáè è/èëè èìóùåñòâåíè ñàíêöèè çà êîíñòàòèðàíè íàðóøåíèÿ ïî îïàçâàíå íà çåìíèòå íåäðà, ïî ðàöèîíàëíîòî èçïîëçâàíå íà ïîäçåìíèòå áîãàòñòâà è îïàçâàíå ïàìåòíèöèòå íà êóëòóðàòà.
(3) Äåéñòâèÿòà ïî àë. 2 ñå èçâúðøâàò ïî ðåäà íà Çàêîíà çà àäìèíèñòðàòèâíèòå íàðóøåíèÿ è íàêàçàíèÿ.
×ë. 92. Êîíòðîëíèòå îðãàíè ïî ÷ë. 90 ñà äëúæíè:
1. äà óñòàíîâÿâàò îáåêòèâíî ôàêòèòå è äà îòðàçÿâàò ðåçóëòàòèòå îò ïðîâåðêèòå â êîíñòàòèâíè ïðîòîêîëè;
2. äà îïàçâàò ñëóæåáíàòà, ïðîèçâîäñòâåíàòà è òúðãîâñêàòà òàéíà, äà íå ðàçãëàñÿâàò äàííè îò ïðîâåðêèòå ïðåäè òÿõíîòî ïðèêëþ÷âàíå.
×ë. 93. (1) Êîéòî èçâúðøâà òúðñåíå è/èëè ïðîó÷âàíå íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà áåç íàäëåæíî èçäàäåíî ðàçðåøåíèå, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà èëè ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ îò 5000 äî 50 000 ëâ. 
(2) Êîéòî èçâúðøâà äîáèâ è ïúðâè÷íà ïðåðàáîòêà íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà áåç íàäëåæíî ïðåäîñòàâåíà êîíöåñèÿ, ñå íàêàçâà, àêî íå ïîäëåæè íà ïî-òåæêî íàêàçàíèå, ñ ãëîáà èëè ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ:
1. îò 50 000 äî 100 000 ëâ. – ïðè ïúðâî íàðóøåíèå;
2. îò 200 000 äî 300 000 ëâ. – ïðè ïîâòîðíî íàðóøåíèå;
3. îò 400 000 äî 500 000 ëâ. – çà âñÿêî ñëåäâàùî íàðóøåíèå. 
(3) Êîéòî íå ïðåäàäå öÿëàòà ïðèäîáèòà ãåîëîæêà è òåõíè÷åñêà èíôîðìàöèÿ çà ïîäçåìíèòå áîãàòñòâà, êàêòî è ñúçäàäåíèÿ èíòåëåêòóàëåí ïðîäóêò â Íàöèîíàëíèÿ ãåîëîæêè ôîíä èëè íå ïðåäîñòàâè ïðèäîáèòèÿ âåùåñòâåí ìàòåðèàë â 45-äíåâåí ñðîê ñëåä ïðèêëþ÷âàíå íà ãåîëîæêèòå èçñëåäâàíèÿ â Ìèíèñòåðñòâîòî íà îêîëíàòà ñðåäà è âîäèòå, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà, ñúîòâåòíî ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ, â ðàçìåð îò 1000 äî 2000 ëâ., à ïðè ïîâòîðíî íàðóøåíèå – â ðàçìåð îò 5000 äî 10 000 ëâ. 
(4) Òèòóëÿð íà ðàçðåøåíèå çà òúðñåíå è/èëè ïðîó÷âàíå èëè êîíöåñèîíåð, êîéòî âúçïðåïÿòñòâà äîñòúïà äî îáåêòà íà êîíòðîëíèòå îðãàíè ïî ÷ë. 90 èëè íàðóøàâà ïðàâà ïðè èçâúðøâàíå íà äåéíîñòè ïî ïðåäîñòàâåíè ðàçðåøåíèÿ çà òúðñåíå è/èëè ïðîó÷âàíå èëè êîíöåñèè çà äîáèâ, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà èëè ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ îò 5000 äî 10 000 ëâ.
(5) Â ñëó÷àèòå ïî àë. 2 íàðåä ñ ãëîáàòà èëè èìóùåñòâåíàòà ñàíêöèÿ íàêàçâàùèÿò îðãàí ïîñòàíîâÿâà è îòíåìàíå â ïîëçà íà äúðæàâàòà íà äîáèòèòå êîëè÷åñòâà ïîäçåìíè áîãàòñòâà, êàêòî è íà òåõíè÷åñêèòå ñðåäñòâà, ñ êîèòî ñà èçâúðøåíè äîáèâúò è òðàíñïîðòèðàíåòî èì. 
×ë. 94. (1) Êîéòî íå ñïàçâà çàäúëæåíèÿòà ïî îïàçâàíå íà çåìíèòå íåäðà è ðàöèîíàëíîòî èçïîëçâàíå íà ïîäçåìíèòå áîãàòñòâà èëè èçâúðøâà äåïîíèðàíå íà ìèííè îòïàäúöè áåç ðàçðåøèòåëíî ïî ÷ë. 22ã, àë. 2 è/èëè ïëàí çà óïðàâëåíèå ïî ÷ë. 22ä, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà èëè ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ îò 
50 000 äî 500 000 ëâ.
(2) Êîéòî íå ñïàçâà óñëîâèÿòà íà èçäàäåíî ðàçðåøèòåëíî ïî ÷ë. 22å è/èëè óòâúðäåí ïëàí çà óïðàâëåíèå ïî ÷ë. 22ä, ñå íàêàçâà ñ ãëîáà èëè ñ èìóùåñòâåíà ñàíêöèÿ îò 5000 äî 50 000 ëâ.
(3) Ïðè ïîâòîðíî íàðóøåíèå ïî àë. 1 è 2 ãëîáàòà èëè èìóùåñòâåíàòà ñàíêöèÿ å â òðîåí ðàçìåð, àêî íå ñå ïðåäâèæäà ïî-òåæêî íàêàçàíèå.”
§ 58. Â ÷ë. 96, àë. 1 ñëåä äóìèòå „èçèñêâàíèÿòà çà” ñå äîáàâÿ „òåõíè÷åñêà áåçîïàñíîñò è”.
§ 59. Â Äîïúëíèòåëíàòà ðàçïîðåäáà ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Íàèìåíîâàíèåòî ñå èçìåíÿ òàêà:
„Äîïúëíèòåëíè ðàçïîðåäáè”
2. Â § 1:
à) òî÷êè 1-5 ñå èçìåíÿò òàêà:
„1. "ãåîëîæêî îòêðèòèå" å íàëè÷èå íà íàõîäèùå íà ïîäçåìíî áîãàòñòâî, óñòàíîâåíî â ðåçóëòàò íà äåéíîñòè ïî ðàçðåøåíèå çà òúðñåíå è/èëè ïðîó÷âàíå, êîåòî ñå õàðàêòåðèçèðà ñ îöåíêà íà ðåñóðñèòå ìó;
2. "äåéíîñòè ïî ïðåäîñòàâåíè ðàçðåøåíèÿ çà òúðñåíå è/èëè ïðîó÷âàíå èëè ïî êîíöåñèè çà äîáèâ" ñà âñè÷êè äåéíîñòè, ñâúðçàíè ñ òúðñåíåòî, ïðîó÷âàíåòî, ðàçêðèâàíåòî, ïîäãîòîâêàòà çà äîáèâ, äîáèâà è ïúðâè÷íàòà ïðåðàáîòêà íà ïîëåçíèòå èçêîïàåìè, çà êîèòî å èçäàäåíî ðàçðåøåíèåòî èëè êîíöåñèÿòà è êîèòî ñå èçâúðøâàò â ñúîòâåòñòâèå ñ óñëîâèÿòà è ðåäà íà ðàçðåøåíèåòî, êîíöåñèÿòà è ñúîòâåòíèÿ äîãîâîð;
3. "äåéíîñòè, íåñâúðçàíè ñ òúðñåíå, ïðîó÷âàíå, äîáèâ è ïúðâè÷íà ïðåðàáîòêà íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà" ñà ñúõðàíÿâàíå íà îòïàäúöè â çåìíèòå íåäðà, èçïîëçâàíå íà ó÷àñòúöè îò çåìíèòå íåäðà çà ðåçåðâîàðè íà âúãëåâîäîðîäè, èíæåíåðíà äåéíîñò îò íàöèîíàëíî çíà÷åíèå – ñòðîèòåëñòâî íà òóíåëè, ìàãèñòðàëíè ïúòèùà, òðúáîïðîâîäè çà ïðåíîñ íà âúãëåâîäîðîäè è äð.;
4. "äîáèâ" å öÿëîñòíèÿò òåõíîëîãè÷åí ïðîöåñ íà èçâëè÷àíå íà òâúðäè, òå÷íè è ãàçîîáðàçíè ïîëåçíè èçêîïàåìè îò çåìíèòå íåäðà;
5. "çàïàñè" ñà îïðåäåëåíè  êîëè÷åñòâà èëè îáåìè ïîëåçíè èçêîïàåìè â íàõîäèùåòî íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà, êîèòî òåõíè÷åñêè å âúçìîæíî, åêîëîãîñúîáðàçíî è èêîíîìè÷åñêè èçãîäíî äà áúäàò ïðåäìåò íà äîáèâ;”
á) òî÷êè 7 è 8 ñå èçìåíÿò òàêà:
„7. "êàðèåðà" å ñúâêóïíîñò îò ìèííè èçðàáîòêè çà îòêðèò äîáèâ è ñúîðúæåíèÿ çà ïðåðàáîòêà (îáîãàòÿâàíå) íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà;
8. "êîíäèöèè" å ñúâêóïíîñò îò èçèñêâàíèÿ êúì êà÷åñòâîòî è êîëè÷åñòâîòî íà ïîäçåìíèòå áîãàòñòâà â íàõîäèùåòî, ñúîáðàçåíè ñ ìèííî-òåõíè÷åñêèòå, åêîëîãè÷íèòå è èêîíîìè÷åñêèòå óñëîâèÿ çà åêñïëîàòàöèÿòà èì;”
â) òî÷êè 11-19 ñå èçìåíÿò òàêà:
„11. "ìèíà" å ïðîèçâîäñòâåíà åäèíèöà (ïðåäïðèÿòèå), âêëþ÷âàùà åäíà èëè íÿêîëêî îáåêòè çà äîáèâ ïî îòêðèò, ïîäçåìåí èëè êîìáèíèðàí ñïîñîá è ñúîðúæåíèÿ çà ïúðâè÷íà ïðåðàáîòêà (îáîãàòÿâàíå) íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà;
13. "íàõîäèùå íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà" å ïðèðîäíî èëè òåõíîãåííî ñòðóïâàíå íà ìèíåðàëíè è îðãàíè÷íè âåùåñòâà (ïîëåçíè èçêîïàåìè), êîåòî ïðè îïðåäåëåíè òåõíè÷åñêè, åêîëîãè÷íè è ôèíàíñîâî-èêîíîìè÷åñêè óñëîâèÿ ìîæå äà áúäå ïðåäìåò íà äîáèâ;
14. "íåìåòàëíè ïîëåçíè èçêîïàåìè" ñà ïðèðîäíè ìèíåðàëíè ñóðîâèíè, êîèòî â òÿõíîòî åñòåñòâåíî ñúñòîÿíèå ñëåä äîáèâ èëè âúâ âèä íà îòäåëíè ìèíåðàëè èëè õèìè÷íè ñúåäèíåíèÿ, èçâëå÷åíè îò òÿõ, ìîãàò äà ñå èçïîëçâàò â ìàòåðèàëíîòî ïðîèçâîäñòâî; 
15. "íåôò è ïðèðîäåí ãàç" ñà âñè÷êè ïðèðîäíè òå÷íè è ãàçîîáðàçíè âúãëåâîäîðîäè â çåìíèòå íåäðà;
16. "îïàçâàíå íà çåìíèòå íåäðà" å ñïàçâàíå íà ðåãëàìåíòèðàíèòå ñúñ çàêîíîäàòåëíàòà óðåäáà èçèñêâàíèÿ è ðåä çà ïîëçâàíåòî íà çåìíèòå íåäðà, êàêòî è íà èçèñêâàíèÿòà çà ðàçóìíîòî è ðàöèîíàëíîòî èçïîëçâàíå íà ïîäçåìíèòå áîãàòñòâà ïðè ïðîó÷âàíåòî, äîáèâà è ïúðâè÷íàòà èì ïðåðàáîòêà (îáîãàòÿâàíå);
17. "îïòèìàëíî èçâëè÷àíå" å âúçìîæíî íàé-ïúëíîòî èçâëè÷àíå íà çàïàñèòå è ðåñóðñèòå íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà îò íàõîäèùàòà ïðè äîáèâà èì, êàêòî è íà ñúäúðæàùèòå ñå â òÿõ ïîëåçíè êîìïîíåíòè è åëåìåíòè ïðè ïúðâè÷íàòà èì ïðåðàáîòêà (îáîãàòÿâàíå) ÷ðåç ïðèëàãàíå íà ïîäõîäÿùè è åêîëîãîñúîáðàçíè òåõíîëîãèè; 
18. "îòäåëíè ÷àñòè (ó÷àñòúöè) îò íàõîäèùå" ñà îáîñîáåíè ÷àñòè îò íàõîäèùå íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà ñ óñòàíîâåíè çàïàñè è/èëè ðåñóðñè, êîèòî ìîãàò äà áúäàò ïðåäîñòàâÿíè ñàìîñòîÿòåëíî çà äîáèâ ÷ðåç êîíöåñèÿ, ïðè ñïàçâàíå íà èçèñêâàíèÿòà çà îïàçâàíå íà çåìíèòå íåäðà, îêîëíàòà ñðåäà è áåçîïàñíîñòòà íà òðóäà;
19. "òúðãîâñêî îòêðèòèå" å íàõîäèùå íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà, îòêðèòî è ðåãèñòðèðàíî â ðåçóëòàò íà äåéíîñòè ïî ðàçðåøåíèå çà òúðñåíå è/èëè ïðîó÷âàíå, íà ìÿñòî è â ìîìåíò, êîãàòî íåãîâàòà ðàçðàáîòêà è äîáèâúò íà ïîëåçíè èçêîïàåìè îò íåãî ñà èêîíîìè÷åñêè èçãîäíè, åêîëîãîñúîáðàçíè è èìàò òúðãîâñêà ñòîéíîñò ïî àêòóàëíè ïàçàðíè êðèòåðèè;”
ã) òî÷êà 21 ñå èçìåíÿ òàêà:
„21. "ïîäçåìíè áîãàòñòâà" ñà ïðèðîäíè òâúðäè, òå÷íè è ãàçîîáðàçíè ìèíåðàëíè è îðãàíè÷íè îáðàçóâàíèÿ â çåìíèòå íåäðà è ìèííèòå îòïàäúöè îò ïðîó÷âàíåòî, äîáèâà è ïúðâè÷íàòà èì ïðåðàáîòêà (îáîãàòÿâàíå), êîèòî å âúçìîæíî äà áúäàò èçïîëçâàíè â ìàòåðèàëíîòî ïðîèçâîäñòâî;” 
ä) òî÷êè 23-26 ñå èçìåíÿò òàêà:
„23. "ïúðâè÷íà ïðåðàáîòêà" èëè "ïðåðàáîòêà" îçíà÷àâà ìåõàíè÷íè, ôèçè÷íè, áèîëîãè÷íè, òåðìè÷íè èëè õèìè÷åñêè ïðîöåñè èëè êîìáèíàöèÿ îò ïðîöåñè, ïðîâåæäàíè âúðõó äîáèòè ïîäçåìíè áîãàòñòâà ñ öåë èçâëè÷àíå íà ïîëåçíè êîìïîíåíòè è åëåìåíòè, âêëþ÷èòåëíî ïðîìåíè â ðàçìåðà, êëàñèôèöèðàíå, ñåïàðèðàíå è èçëóæâàíå, ñ èçêëþ÷åíèå íà òîïåíå, òåðìè÷íè ïðîèçâîäñòâåíè ïðîöåñè (áåç ïðîèçâîäñòâî íà íåãàñåíà âàð) è âñè÷êè ìåòàëóðãè÷íè ïðîöåñè;
24. "ìèííè îòïàäúöè" ñà òåõíîëîãè÷íèòå îòïàäúöè îò ïðîó÷âàíåòî, äîáèâà è ïúðâè÷íàòà ïðåðàáîòêà íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà, íàòðóïàíè â ðåçóëòàò íà äåéíîñòè ïî ðàçðåøåíèå çà òúðñåíå è/èëè ïðîó÷âàíå èëè ïî êîíöåñèè çà äîáèâ; ìèííè îòïàäúöè ñà è âñè÷êè øëàêè îò ìåòàëóðãèÿòà, ñãóðèÿ è ïåïåëè îò òîïëîåëåêòðè÷åñêè è òåðìè÷íè öåíòðàëè, ôîñôîãèïñ, ïèðèòíè óãàðêè, óíîñ, øëàìîâå è äð., íàòðóïàíè äî âëèçàíåòî â ñèëà íà òîçè çàêîí, êîèòî íå ñà ñîáñòâåíîñò íà ôèçè÷åñêè èëè íà þðèäè÷åñêè ëèöà;
25. "ïðîó÷âàòåëíè îïåðàöèè" ñà äåéíîñòèòå, ïðîâåæäàíè â èçïúëíåíèå íà ïðèäîáèòî ðàçðåøåíèå çà òúðñåíå è/èëè ïðîó÷âàíå è íà ñêëþ÷åí äîãîâîð, ñ îãëåä îòêðèâàíå íà íàõîäèùå è íåãîâàòà îöåíêà, êàêòî è õàðàêòåðèñòèêàòà è âåðîÿòíîòî ìó ïîâåäåíèå ïî âðåìå íà äîáèâ, âêëþ÷âàùè: ãåîëîæêè, ãåîôèçè÷íè, ãåîõèìè÷íè è äðóãè íåîáõîäèìè ñïåöèàëèçèðàíè íàáëþäåíèÿ, àíàëèçè è èçñëåäâàíèÿ, ñîíäèðàíå èëè ìèííè èçðàáîòêè, òÿõíîòî óäúëáî÷àâàíå, íàïóñêàíå èëè çàâúðøâàíå, òåõíîëîãè÷íè èçïèòâàíèÿ, êàêòî è ñâúðçàíè ñ òîâà íåïðåäâèäåíè îïåðàöèè;
26. "ðàçõîäè çà òúðñåíå è/èëè ïðîó÷âàíå " ñà ðàçõîäèòå, ðàçíîñêèòå è çàäúëæåíèÿòà, íàïðàâåíè ïðè èçïúëíåíèåòî íà ïðîó÷âàòåëíèòå îïåðàöèè;”
å) òî÷êè 28-30 ñå èçìåíÿò òàêà:
„28. "ðåñóðñè" ñà âåðîÿòíèòå êîëè÷åñòâà èëè îáåìè îò ïîëåçíè èçêîïàåìè â íàõîäèùåòî, êîèòî íå ñà îêîíòóðåíè è äîêàçàíè äîñòàòú÷íî óáåäèòåëíî ñ èçâúðøåíèòå ãåîëîãîïðîó÷âàòåëíè ðàáîòè èëè çà êîèòî ëèïñâà äîñòàòú÷íà òåõíè÷åñêà, òåõíîëîãè÷íà, åêîëîãè÷íà è èêîíîìè÷åñêà îöåíêà, íåîáõîäèìà çà ïðîåêòèðàíå è èçâúðøâàíå íà äîáèâ;
29. "ñòðîèòåëíè ìàòåðèàëè" ñà ðàçíîîáðàçíè åñòåñòâåíè ìàãìåíè, ìåòàìîðôíè è ñåäèìåíòíè ñêàëè è ñêàëíè ðàçíîâèäíîñòè, êîèòî ñå èçïîëçâàò çà ñòðîèòåëíè öåëè â åñòåñòâåí âèä èëè ñëåä ïðåðàáîòêà;
30. "òâúðäè ãîðèâà" ñà âñè÷êè òâúðäè îðãàíîãåííè åíåðãèéíè è òåõíîëîãè÷íè îáðàçóâàíèÿ, êàòî òîðô, âúãëèùà, áèòóìîëèòè è äð.;”
æ) òî÷êè 32-34 ñå èçìåíÿò òàêà:
„32. "òúðñåíå è ïðîó÷âàíå è ïðîó÷âàíå" å ñúâêóïíîñò îò äåéíîñòè, íàñî÷åíè êúì òúðñåíå, îòêðèâàíå, ïðîó÷âàíå è îöåíêà íà íàõîäèùà íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà ñ öåë îïðåäåëÿíå íà òÿõíîòî ïðîñòðàíñòâåíî ïîëîæåíèå, êîëè÷åñòâî èëè îáåì, êà÷åñòâî è äðóãè ãåîëîãî-èêîíîìè÷åñêè, ìèííî-òåõíè÷åñêè, òåõíîëîãè÷íè è åêîëîãè÷íè ïàðàìåòðè, íåîáõîäèìè çà ïðîåêòèðàíå è èçâúðøâàíå íà äîáèâ;
33. „ñêàëíîîáëèöîâú÷íè ìàòåðèàëè” ñà åñòåñòâåíè ñåäèìåíòíè, ìàãìåíè èëè ìåòàìîðôíè ñêàëè è ñêàëíè ðàçíîâèäíîñòè ñ èçðàçåí ðèñóíúê è äåêîðàòèâíè êà÷åñòâà;
34. “èíôðàñòðóêòóðà” íà íàõîäèùå íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà ñà ïîäõîäíèòå ïúòèùà êúì íàõîäèùåòî, ðàçêðèâàùèòå èçðàáîòêè (øàõòè è ùîëíè) è äðóãè, ñâúðçàíè ñ äåéíîñòèòå ïî êîíöåñèÿòà;”
ç) ñúçäàâàò ñå ò. 35-49:
35. “ïîâòîðíî íàðóøåíèå” å íàðóøåíèåòî, èçâúðøåíî ñëåä âëèçàíåòî â ñèëà íà íàêàçàòåëíî ïîñòàíîâëåíèå, ñ êîåòî íàðóøèòåëÿò å íàêàçàí çà ñúùîòî ïî âèä íàðóøåíèå;
36. „òåõíèêî-èêîíîìè÷åñêà îöåíêà” (ÒÈÎ) å öÿëîñòåí àíàëèç íà íàëè÷íàòà èíæåíåðíî-ãåîëîæêà, òåõíè÷åñêà, òåõíîëîãè÷íà, åêîëîãè÷íà, èêîíîìè÷åñêà è ïðàâíà èíôîðìàöèÿ è âêëþ÷âà îïðåäåëÿíåòî íà öåëåñúîáðàçíîñòòà îò áúäåùè èíâåñòèöèîííè ðàáîòè, ñâúðçàíè ñ ïðîåêòèðàíåòî, ñòðîèòåëñòâîòî è ïðîèçâîäñòâåíàòà äåéíîñò íà ìèííî-äîáèâíîòî ïðåäïðèÿòèå; òÿ ñå îñíîâàâà íà äåòàéëíî ïðîó÷åíè çàïàñè è ðåñóðñè, èç÷èñëåíè âúç îñíîâà íà òåõíèêî-èêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàíè è åêîëîãè÷íî ñúîáðàçåíè êîíäèöèè;
37. „ãåîëîãî-èêîíîìè÷åñêà îöåíêà” (ÃÈÎ) å ïðåäâàðèòåëåí àíàëèç íà íàëè÷íàòà èíæåíåðíî-ãåîëîæêà, òåõíè÷åñêà, òåõíîëîãè÷íà, åêîëîãè÷íà, èêîíîìè÷åñêà è ïðàâíà èíôîðìàöèÿ è âêëþ÷âà îáîñíîâàâàíå íà íåîáõîäèìîñòòà îò èíâåñòèðàíå â ãåîëîãîïðîó÷âàòåëíè äåéíîñòè çà ïåðñïåêòèâíè ó÷àñòúöè îò íàõîäèùåòî; òÿ ñå îñíîâàâà íà êîëè÷åñòâåíàòà îöåíêà íà óñòàíîâåíèòå ðåñóðñè íà íàõîäèùåòî è ïðåäñòàâëÿâà ôîðìà íà òåõíèêî-èêîíîìè÷åñêè ñúîáðàæåíèÿ çà âúçìîæíîòî ïðîìèøëåíî çíà÷åíèå íà ðåñóðñèòå ïî àíàëîãèÿ ñ äðóãè íàõîäèùà;
38. „öÿëîñòåí ðàáîòåí ïðîåêò” âêëþ÷âà îáùàòà êîíöåïöèÿ çà îñúùåñòâÿâàíå íà äåéíîñòèòå çà ñðîêà íà ðàçðåøåíèåòî èëè çà ñðîêà íà êîíöåñèÿòà è ñúäúðæà äàííè çà òåõíèÿ îáù îáåì, òåõíè÷åñêèòå è òåõíîëîãè÷íèòå ðåøåíèÿ, ñðîêîâåòå çà èçïúëíåíèå íà ïðåäâèæäàíèòå ãåîëîãîïðîó÷âàòåëíè, ìèííîäîáèâíè è ïðåðàáîòâàòåëíè äåéíîñòè, äåéíîñòèòå ïî êîíñåðâàöèÿ, òåõíè÷åñêà ëèêâèäàöèÿ è ðåêóëòèâàöèÿ, ðàçìåðà íà íåîáõîäèìèòå èíâåñòèöèè, ìåðêèòå çà îïàçâàíå íà çåìíèòå íåäðà, îêîëíàòà ñðåäà, áåçîïàñíîñòòà è çäðàâåòî íà íàñåëåíèåòî;
39. „ãîäèøåí ðàáîòåí ïðîåêò”  âêëþ÷âà ïîäðîáíè äàííè è ðàç÷åòè çà òåõíè÷åñêèòå è òåõíîëîãè÷íèòå ðåøåíèÿ, îáåìà íà ãåîëîãîïðîó÷âàòåëíèòå, ìèííîäîáèâíèòå è ïðåðàáîòâàòåëíèòå äåéíîñòè, äåéíîñòèòå ïî êîíñåðâàöèÿ, òåõíè÷åñêà ëèêâèäàöèÿ è ðåêóëòèâàöèÿ, ðàçìåðà íà íåîáõîäèìèòå èíâåñòèöèè, ìåðêèòå çà îïàçâàíå íà çåìíèòå íåäðà, îêîëíàòà ñðåäà, áåçîïàñíîñòòà è çäðàâåòî íà íàñåëåíèåòî;
40. „ñúîðúæåíèå çà ìèííè îòïàäúöè” å ïëîùòà, îïðåäåëåíà çà ñúáèðàíå è ñúõðàíÿâàíå íà ìèííè îòïàäúöè â òâúðäî èëè òå÷íî ñúñòîÿíèå, â ðàçòâîð èëè ñóñïåíçèÿ, ïðåäñòàâëÿâàùà ïëîùàäêà, íàñèïèùå, õâîñòîõðàíèëèùå è äð., çà ñëåäíèÿ ïåðèîä îò âðåìå:
à) íåîãðàíè÷åí – çà ñúîðúæåíèÿ îò êàòåãîðèÿ „À” è çà ñúîðúæåíèÿ çà îòïàäúöè, îõàðàêòåðèçèðàíè êàòî îïàñíè â ïëàíà çà óïðàâëåíèå íà îòïàäúöèòå;
á) íàä 6 ìåñåöà – çà ñúîðúæåíèÿ çà îïàñíè îòïàäúöè, ãåíåðèðàíè íåïðåäâèäåíî;
â) íàä åäíà ãîäèíà – çà ñúîðúæåíèÿ çà íåîïàñíè, íåèíåðòíè îòïàäúöè;
ã) íàä 3 ãîäèíè – çà ñúîðúæåíèÿ çà íåçàìúðñåíè ïî÷âè, çà íåîïàñíè îòïàäúöè îò ïðîó÷âàíåòî, çà îòïàäúöè ïðè äîáèâà è ïðåðàáîòêàòà íà òîðô è çà èíåðòíè îòïàäúöè;
41. “îïåðàòîð íà ñúîðúæåíèå çà ìèííè îòïàäúöè” å âñÿêî þðèäè÷åñêî èëè ôèçè÷åñêî ëèöå, êîåòî îñúùåñòâÿâà ïðîó÷âàíå, äîáèâ è ïúðâè÷íà ïðåðàáîòêà íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà, èëè óïúëíîìîùåíî îò íåãî ëèöå, êîåòî å îòãîâîðíî çà óïðàâëåíèåòî íà ìèííèòå îòïàäúöè, âêëþ÷èòåëíî ïî îòíîøåíèå íà âðåìåííîòî èì ñúõðàíÿâàíå è çà îïðåäåëåíî âðåìå ñëåä çàòâàðÿíåòî íà ñúîðúæåíèåòî çà ìèííè  îòïàäúöè;
42. "óïðàâëåíèå íà ìèííèòå îòïàäúöè" ñà äåéíîñòèòå ïî òðàíñïîðòèðàíå, äåïîíèðàíå è ñúõðàíÿâàíå íà ìèííè îòïàäúöè, êàêòî è èçãðàæäàíåòî, åêñïëîàòàöèÿòà è çàêðèâàíåòî íà ñúîðúæåíèÿòà çà ìèííè îòïàäúöè è îñúùåñòâÿâàíåòî íà ïîñëåäâàù ìîíèòîðèíã, ïîääðúæêà è òåõíè÷åñêè íàäçîð íà çàêðèòîòî ñúîðúæåíèå; 
43. „èíåðòíè îòïàäúöè” ñà òåçè ìèííè îòïàäúöè, êîèòî âúâ âðåìåòî íå òúðïÿò çíà÷èòåëíè ôèçè÷íè, õèìè÷íè èëè áèîëîãè÷íè ïðîìåíè, íå ñå ðàçòâàðÿò, íå ñå èçëóæâàò, íå ãîðÿò è íå ðåàãèðàò ïî äðóã ôèçè÷åí èëè õèìè÷åí íà÷èí, íå áèîäåãðàäèðàò èëè ïðè êîíòàêò ñ äðóãî âåùåñòâî íå îêàçâàò âúðõó íåãî îòðèöàòåëíî âúçäåéñòâèå, â ðåçóëòàò íà êîåòî ñúùåñòâóâà âåðîÿòíîñò òî äà  ïðåäèçâèêà çàìúðñÿâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà èëè äà íàâðåäè íà ÷îâåøêîòî çäðàâå; 
44. „íåçàìúðñåíà ïî÷âà” å îòäåëåíàòà ïî÷âà îò çåìíàòà ïîâúðõíîñò ïðè ïðîó÷âàíå è äîáèâ, êîÿòî íå ñúäúðæà âðåäíè âåùåñòâà îò åñòåñòâåí è/èëè àíòðîïîãåíåí èçòî÷íèê, êîíöåíòðàöèÿòà íà êîèòî ïðè÷èíÿâà íàðóøàâàíå íà ïî÷âåíèòå ôóíêöèè ïî ñìèñúëà íà Çàêîíà çà ïî÷âèòå;
45. „îïàñíè îòïàäúöè” ñà òåçè ìèííè îòïàäúöè, ÷èéòî ñúñòàâ è êà÷åñòâåíè õàðàêòåðèñòèêè ïîðàæäàò ðèñê çà ÷îâåøêîòî çäðàâå è îêîëíàòà ñðåäà, ïðèòåæàâàò åäíî èëè ïîâå÷å ñâîéñòâà, êîèòî ãè îïðåäåëÿò êàòî îïàñíè, è/èëè ñúäúðæàò êîìïîíåíòè, êîèòî ãè ïðåâðúùàò â îïàñíè; 
46. „îòïàäúöè îò ïúðâè÷íàòà ïðåðàáîòêà” ñà òâúðäèòå îòïàäúöè èëè øëàìîâå, êîèòî îñòàâàò ñëåä ïðåðàáîòêàòà íà ïîäçåìíèòå áîãàòñòâà ÷ðåç ñåïàðàöèîííè ïðîöåñè (òðîøåíå, ñìèëàíå, ñîðòèðàíå, ôëîòàöèÿ è äðóãè ôèçèêî-õèìè÷íè òåõíèêè), ñ öåë îòäåëÿíå íà ïîëåçíèòå êîìïîíåíòè è ìèíåðàëè îò îáùàòà ñêàëíà ìàñà;
47. „ãîëÿìà àâàðèÿ” å ñúáèòèå íà ìèííîäîáèâíèÿ îáåêò ïî âðåìå íà äåéíîñòòà ìó, âêëþ÷âàùà è óïðàâëåíèåòî íà ìèííèòå îòïàäúöè, âîäåùî äî ñåðèîçíà îïàñíîñò çà ÷îâåøêîòî çäðàâå è îêîëíàòà ñðåäà, íåçàâèñèìî äàëè íåçàáàâíî èëè ñ òå÷åíèå íà âðåìåòî, êàêòî íà ìèííîäîáèâíèÿ îáåêò, òàêà è èçâúí íåãî;
48. „çíà÷èòåëíà ïðîìÿíà” å èçìåíåíèå â ñòðóêòóðàòà èëè äåéíîñòòà íà ñúîðúæåíèåòî çà ìèííè îòïàäúöè, êîÿòî ïî ìíåíèåòî íà îðãàíà ïî ÷ë. 5à ìîæå äà èìà çíà÷èòåëíè íåãàòèâíè âúçäåéñòâèÿ âúðõó ÷îâåøêîòî çäðàâå è îêîëíàòà ñðåäà;
49. “çàèíòåðåñóâàíà îáùåñòâåíîñò” ñà íåïðàâèòåëñòâåíèòå îðãàíèçàöèè, âïèñàíè â ðåãèñòúðà ïî ÷ë. 134 îò Çàêîíà çà îïàçâàíå íà îêîëíàòà ñðåäà, êàêòî è ôèçè÷åñêè è/èëè þðèäè÷åñêè ëèöà, êîèòî ñà çàñåãíàòè èëè èìà âåðîÿòíîñò äà áúäàò çàñåãíàòè, èëè èìàò èíòåðåñ îò ïðèåìàíåòî íà ñúîòâåòíîòî ðåøåíèå.”
3. Ñúçäàâà ñå § 1à:
„§ 1à. Ñ òîçè çàêîí ñå âúâåæäàò èçèñêâàíèÿòà íà Äèðåêòèâà 2006/21/ÅÎ îò 15 ìàðò 2006 ã. íà Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò è Ñúâåòà çà óïðàâëåíèå íà îòïàäúöèòå îò ìèííîäîáèâíàòà èíäóñòðèÿ è çà èçìåíåíèå íà Äèðåêòèâà 2004/35/ÅÎ.”

ÄÎÏÚËÍÈÒÅËÍÀ ÐÀÇÏÎÐÅÄÁÀ

§ 60. Íàâñÿêúäå â çàêîíà:
1. Äóìèòå „Íàöèîíàëåí ãåîôîíä” è „Íàöèîíàëíèÿ ãåîôîíä” ñå çàìåíÿò ñúîòâåòíî ñ „Íàöèîíàëåí ãåîëîæêè ôîíä” è „Íàöèîíàëíèÿ ãåîëîæêè ôîíä”.
2. Äóìèòå „ãåîëîæêàòà è òåõíè÷åñêàòà èíôîðìàöèÿ” è „ãåîëîæêà è òåõíè÷åñêà èíôîðìàöèÿ” ñå çàìåíÿò ñ „èíôîðìàöèÿòà è äîêóìåíòàöèÿòà”.

ÏÐÅÕÎÄÍÈ È ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÍÈ ÐÀÇÏÎÐÅÄÁÈ

§ 61. (1) Â ñðîê äî 6 ìåñåöà îò âëèçàíåòî â ñèëà íà òîçè çàêîí âñè÷êè ïðèòåæàòåëè íà ìèííè îòïàäúöè ïðèâåæäàò äåéíîñòòà ñè â ñúîòâåòñòâèå ñúñ çàêîíà.
(2) Ñúùåñòâóâàùèòå ñúîðúæåíèÿ çà ìèííè îòïàäúöè ñå ïðèâåæäàò â ñúîòâåòñòâèå ñ èçèñêâàíèÿòà íà çàêîíà äî 1 ìàé 2012 ã. 
(3) Ðàçïîðåäáàòà íà ÷ë. 22ç âëèçà â ñèëà îò 1 ìàé 2014 ã. 
§ 62. (1) Çà ñúîðúæåíèÿ çà ìèííè îòïàäúöè, çàêðèòè êúì 1 ìàé 
2008 ã., ðàçïîðåäáèòå íà ãëàâà îñìà “Óïðàâëåíèå íà ìèííèòå îòïàäúöè” îò ÷àñò ïúðâà íà çàêîíà íå ñå ïðèëàãàò.
(2) Çàêðèâàíåòî íà ñúîðúæåíèÿ çà ìèííè îòïàäúöè, åêñïëîàòàöèÿòà íà êîèòî å ïðåóñòàíîâåíà ïðåäè 1 ìàé 2006 ã. è êîåòî ñëåäâà äà ïðèêëþ÷è äî 31 äåêåìâðè 2010 ã., ñå îñúùåñòâÿâà ïî äîñåãàøíèÿ ðåä ñúãëàñíî óòâúðäåíèòå ðàáîòíè ïðîåêòè çà ëèêâèäàöèÿ è ðåêóëòèâàöèÿ. 
(3) Èçïúëíèòåëíàòà àãåíöèÿ ïî îêîëíà ñðåäà äî 1 ìàé 2012 ã. èçãîòâÿ îïèñ íà çàêðèòèòå ñúîðúæåíèÿ çà ìèííè îòïàäúöè, ðàçïîëîæåíè íà òåðèòîðèÿòà íà Ðåïóáëèêà Áúëãàðèÿ, âêëþ÷èòåëíî èçîñòàâåíèòå ñúîðúæåíèÿ, êîèòî ïðè÷èíÿâàò ñåðèîçíè îòðèöàòåëíè âúçäåéñòâèÿ âúðõó îêîëíàòà ñðåäà è ÷îâåøêîòî çäðàâå.
§ 63. (1) Êîãàòî êúì äàòàòà íà âëèçàíå â ñèëà íà çàêîíà èìà ñêëþ÷åí äîãîâîð çà êîíöåñèÿ çà äîáèâ íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà ïî îòìåíåíàòà àë. 2 íà ÷ë. 3, ôóíêöèèòå íà îáùèíñêèÿ ñúâåò ñå ïðåõâúðëÿò íà Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò, à ôóíêöèèòå íà êìåòà íà îáùèíà – íà ìèíèñòúðà íà ðåãèîíàëíîòî ðàçâèòèå è áëàãîóñòðîéñòâîòî. Â òåçè ñëó÷àè êîíöåñèîíåðèòå çàïàçâàò ïðàâàòà è çàäúëæåíèÿòà ïî ñêëþ÷åíèÿ êîíöåñèîíåí äîãîâîð, îñâåí àêî íå ïðîòèâîðå÷àò íà òîçè çàêîí.
(2) Êîãàòî êúì äàòàòà íà âëèçàíå â ñèëà íà çàêîíà èìà ïðåäïðèåòè äåéñòâèÿ çà ïðåäîñòàâÿíå íà êîíöåñèÿ çà äîáèâ íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà, îñâåí â ñëó÷àèòå ïî § 4, 4à è 4á îò Ïðåõîäíèòå è çàêëþ÷èòåëíèòå ðàçïîðåäáè íà Çàêîíà çà êîíöåñèèòå, ïðîöåäóðàòà ñå äîâúðøâà ïî ðåäà, îïðåäåëåí ñ òîçè çàêîí. Êîãàòî äåéñòâèÿòà ñà çà ïðåäîñòàâÿíå íà êîíöåñèÿ çà äîáèâ íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà ïî îòìåíåíàòà àë. 2 íà ÷ë. 3 ïðîöåäóðàòà ñå äîâúðøâà îò ìèíèñòúðà íà ðåãèîíàëíîòî ðàçâèòèå è áëàãîóñòðîéñòâîòî.
(3) Êìåòîâåòå íà îáùèíè ïðåäñòàâÿò íà ìèíèñòúðà íà ðåãèîíàëíîòî ðàçâèòèå è áëàãîóñòðîéñòâîòî:
1. îðèãèíàëíèòå äîêóìåíòè çà äîâúðøâàíå íà ïðîöåäóðàòà â ñëó÷àèòå ïî àë. 2, èçðå÷åíèå âòîðî – â 7-äíåâåí ñðîê îò âëèçàíåòî â ñèëà íà çàêîíà;
2. â 3-ìåñå÷åí ñðîê îò âëèçàíåòî â ñèëà íà çàêîíà:
à) àêòîâåòå çà îáùèíñêà ñîáñòâåíîñò çà ïîäçåìíè áîãàòñòâà, ñúñòàâåíè íà îñíîâàíèå § 7, ò. 2 îò Ïðåõîäíèòå è çàêëþ÷èòåëíèòå ðàçïîðåäáè íà Çàêîíà çà ìåñòíîòî ñàìîóïðàâëåíèå è ìåñòíàòà àäìèíèñòðàöèÿ è íà îñíîâàíèå íà îòìåíåíàòà àë. 2 íà ÷ë. 3;
á) îðèãèíàëèòå íà ñêëþ÷åíèòå äîãîâîðè çà êîíöåñèÿ çà äîáèâ íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà ïî îòìåíåíàòà àë. 2 íà ÷ë. 3, ñ âñè÷êè ïðèëîæåíèÿ è äîïúëíèòåëíè ñïîðàçóìåíèÿ, êúì òÿõ, êàêòî è îðèãèíàëèòå, ñúäúðæàùè ñå â äîñèåòàòà íà ïðåäîñòàâåíèòå êîíöåñèè.
§ 64. Â Çàêîíà çà âîäèòå (îáí., ÄÂ, áð. 67 îò 1999 ã.; èçì. è äîï., 
áð. 81 îò 2000 ã., áð. 34, 41 è 108 îò 2001 ã., áð. 47, 74 è 91 îò 2002 ã., áð. 42, 69, 84 è 107 îò 2003 ã., áð. 6 è 70 îò 2004 ã., áð. 18, 77 è 94 îò 2005 ã., áð. 29, 30, 36, 65, 66, 105 è 108 îò 2006 ã. è áð. 22 è 59 îò 2007 ã.) ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:

1. Â ÷ë. 46, àë. 1 ò. 4 ñå îòìåíÿ.
2. Â ÷ë. 60, àë. 4 ò. 2 ñå îòìåíÿ.
3. Â ÷ë. 100, àë. 1 ò. 23 ñå îòìåíÿ.
4. Â ÷ë. 201 àë. 7 ñå èçìåíÿ òàêà:
„(7) Àêòîâåòå çà íàðóøåíèÿ ïî ÷ë. 200, àë. 1, ò. 16 è 34-37, êàêòî è ïî ÷ë. 200, àë. 1, ò. 18-20 â ñëó÷àèòå íà óïðàæíÿâàíå íà êîíòðîë ïî ÷ë. 155à, àë. 3, ò. 5 ñå ñúñòàâÿò îò äëúæíîñòíè ëèöà, îïðåäåëåíè â Çàêîíà çà çäðàâåòî.”
§ 65. Â ÷ë. 63, àë. 1 îò Çàêîíà çà ãîðèòå (îáí., ÄÂ, áð. 125 îò 1997 ã.; èçì. è äîï., áð. 79 è 133 îò 1998 ã., áð. 26 îò 1999 ã., áð. 29 è 78 îò 2000 ã., áð. 77, 79 è 99 îò 2002 ã., áð. 16 è 107 îò 2003 ã., áð. 72 è 105 îò 2005 ã., áð. 29, 30, 34, 36, 80, 82 è 102 îò 2006 ã. è áð. 13, 24, 53 è 64 îò 2007 ã.) äóìèòå „èíåðòíè ìàòåðèàëè” ñå çàëè÷àâàò.
§ 66. Â Çàêîíà çà ìåñòíèòå äàíúöè è òàêñè (îáí., ÄÂ, áð. 117 îò 
1997 ã.; èçì. è äîï., áð. 71, 83, 105 è 153 îò 1998 ã., áð. 103 îò 1999 ã., áð. 34 è 102 îò 2000 ã., áð. 109 îò 2001 ã., áð. 28, 45, 56 è 119 îò 2002 ã., áð. 84 è 112 îò 2003 ã., áð. 6, 18, 36, 70 è 106 îò 2004 ã., áð. 87, 94, 100, 103 è 105 îò 2005 ã., áð. 30, 36 è 105 îò 2006 ã. è áð. 55 è 110 îò 2007 ã.) ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ:
1. Â ÷ë. 6, àë. 1 áóêâà „ã” ñå îòìåíÿ.
2. Â ãëàâà òðåòà ðàçäåë V ñå îòìåíÿ.
§ 67. Â ÷ë. 21, àë. 1 îò Çàêîíà çà îáùèíñêàòà ñîáñòâåíîñò (îáí., ÄÂ, áð. 44 îò 1996 ã.; èçì. è äîï., áð. 104 îò 1996 ã., áð. 55 îò 1997 ã., áð. 22 è 93 îò 1998 ã., áð. 23, 56, 64, 67, 69 è 96 îò 1999 ã., áð. 26 îò 2000 ã., áð. 34 îò 2001 ã., 
áð. 120 îò 2002 ã., áð. 101 îò 2004 ã., áð. 29, 30 è 36 îò 2006 ã., áð. 59, 63 è 92 îò 
2007 ã.) äóìèòå „èëè çà äîáèâ íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà – ïóáëè÷íà îáùèíñêà ñîáñòâåíîñò” ñå îòìåíÿò.
§ 68. Â ÷ë. 2, àë. 2, ò. 2 îò Çàêîíà çà óïðàâëåíèå íà îòïàäúöèòå (îáí., ÄÂ, áð. 86 îò 2003 ã.; èçì. è äîï., áð. 70 îò 2004 ã., áð. 77, 87, 88, 95 è 105 îò 2005 ã., áð. 30, 34, 63 è 80 îò 2006 ã., áð. 53 îò 2007 ã. è áð. 36 îò 2008 ã.) äóìèòå “ìèíåðàëíè ñóðîâèíè è ïðè åêñïëîàòàöèÿòà íà êàðèåðè” ñå çàìåíÿò ñ “ïîäçåìíèòå áîãàòñòâà”.
§ 69. Â ÷ë. 614 îò Òúðãîâñêèÿ çàêîí (îáí., ÄÂ, áð. 48 îò 1991 ã.; èçì. è äîï., áð. 25 îò 1992 ã., áð. 61 è 103 îò 1993 ã., áð. 63 îò 1994 ã., áð. 63 îò 1995 ã., áð. 42, 59, 83, 86 è 104 îò 1996 ã., áð. 58, 100 è 124 îò 1997 ã., áð. 21, 39, 52 è 70 îò 1998 ã., áð. 33, 42, 64, 81, 90, 103 è 114 îò 1999 ã., áð. 84 îò 2000 ã., áð. 28, 61 è 96 îò 2002 ã., áð. 19, 31 è 58 îò 2003 ã., áð. 31, 39, 42, 43, 66, 103 è 105 îò 2005 ã., 
áð. 38, 59, 80 è 105 îò 2006 ã. è áð. 59, 92 è 104 îò 2007 ã.) ñå ñúçäàâà àë. 5:
„(5) Â ìàñàòà íà íåñúñòîÿòåëíîñòòà íå ñå âêëþ÷âàò ñðåäñòâàòà ïî ôèíàíñîâèòå îáåçïå÷åíèÿ ïî ÷ë. 22ç è ÷ë. 63à, àë. 2 îò Çàêîíà çà ïîäçåìíèòå áîãàòñòâà.”
Çàêîíúò å ïðèåò îò ÕL Íàðîäíî ñúáðàíèå íà ……………………… 2008 ã. è å ïîäïå÷àòàí ñ îôèöèàëíèÿ ïå÷àò íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå.




ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÍÀ
ÍÀÐÎÄÍÎÒÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ:

(Ãåîðãè Ïèðèíñêè)
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Ì  Î  Ò  È  Â  È

êúì ïðîåêòà íà Çàêîí çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà ïîäçåìíèòå áîãàòñòâà


Îñíîâíèòå ïðè÷èíè çà èçìåíåíèå íà Çàêîíà çà ïîäçåìíèòå áîãàòñòâà (ÇÏÁ) ñà:
1. Ïîäîáðÿâàíå íà ïðîöåäóðèòå çà àäìèíèñòðèðàíå íà ïðîöåñà çà òúðñåíå, ïðîó÷âàíå è äîáèâ íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà. 
2. Ðåãëàìåíòèðàíå íà íîâ ïîäõîä çà ïðîó÷âàíå è äîáèâ íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà, êîèòî ñà ïðîó÷åíè ñ äúðæàâíè ñðåäñòâà, êàêòî è çà îñòàòú÷íèòå çàïàñè è ðåñóðñè ñëåä òåõíè÷åñêàòà ëèêâèäàöèÿ íà ìèííîäîáèâíèòå îáåêòè, ïðè ñïàçâàíå íà ïðèíöèïèòå, ïîñî÷åíè â ò. 1.
3. Âúâåæäàíå íà Äèðåêòèâà 2006/21/ÅÎ íà Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò è íà Ñúâåòà îòíîñíî óïðàâëåíèåòî íà îòïàäúöèòå îò ìèííîäîáèâíèòå èíäóñòðèè è çà èçìåíåíèå íà Äèðåêòèâà 2004/35/ÅÎ.
4. Ïîäîáðÿâàíå íà íîðìèòå, êîèòî ðåãëàìåíòèðàò óñëîâèÿòà è ðåäà çà ïîëçâàíå íà ïîäçåìíîòî áîãàòñòâî, äîáèòî ïî âðåìå íà ïðîó÷âàíåòî çà òåõíîëîæêè è ïîëóïðîìèøëåíè è ïðîìèøëåíè ïðîáè (òåõíîëîãè÷åí äîáèâ) è íà òåõíîëîãè÷íèòå îòïàäúöè.
5. Ïîäîáðÿâàíå íà ñèñòåìàòà çà êîíòðîë íà äåéíîñòòà ïî åêñïëîàòàöèÿòà íà ïîäçåìíèòå áîãàòñòâà.
Ñ ïðîìåíèòå ñå öåëè:
1. Äà ñå âúâåäàò ïðèíöèïèòå çà ïóáëè÷íîñò è ïðîçðà÷íîñò, çà ñâîáîäíà è ëîÿëíà êîíêóðåíöèÿ è ðàâíîïîñòàâåíîñò íà ñòîïàíñêèòå ñóáåêòè ïðè òúðñåíåòî, ïðîó÷âàíåòî è äîáèâà íà ïîäçåìíèòå áîãàòñòâà.
2. Ïîäîáðÿâàíå íà ìåõàíèçìèòå çà ôèíàíñîâî îáåçïå÷àâàíå íà äåéíîñòèòå, ñâúðçàíè ñ îïàçâàíåòî è âúçñòàíîâÿâàíåòî íà îêîëíàòà ñðåäà íà âñåêè åòàï îò îñúùåñòâÿâàíå íà äåéíîñòòà - ðåêóëòèâàöèÿòà, òðåòèðàíåòî íà ìèííèòå îòïàäúöè, çàêðèâàíåòî è ëèêâèäàöèÿòà íà íàõîäèùà íà ïîäçåìíè áîãàòñòâà.
3. Âúâåæäàíå íà åäèíåí ïîäõîä ïðè ïðîâåæäàíå íà ïðîöåäóðèòå è äîãîâàðÿíå íà óñëîâèÿòà ïî êîíöåñèîííèÿ äîãîâîð ìåæäó ñòðàíèòå.
4. Ïî-äîáðî ðåãëàìåíòèðàíå íà ïðîöåñèòå, ñâúðçàíè ñúñ çåìåïîëçâàíåòî, íåîáõîäèìî çà îñúùåñòâÿâàíå íà äåéíîñòèòå ïî êîíöåñèîíèðàíåòî.
5. Ïîäîáðÿâàíå íà òåðìèíîëîãèÿòà ñ îãëåä åäíîçíà÷íîñò â òúëêóâàíåòî íà ðàçëè÷íèòå ïîíÿòèÿ.
Ïîñòàâåíèòå öåëè ñå ïîñòèãàò ÷ðåç:
1. Оптимизиране на процедурите за издаване на разрешения за търсене и/или проучване и предоставяне на концесии за добив на подземни богатства чрез:
а) регламентиране на конкретни срокове за провеждане на различните етапи от процедурата – търсене, проучване, регистрация на геоложкото и търговското откритие, стартиране на процедурата за концесиониране в т.ч.:
·	определяне на срок за провеждане на процедурата, свързана със съгласувателните действия преди предоставяне на права за подземни богатства;
·	определяне на критериите за прилагане на процедурите конкурс или търг;
·	регламентиране на срокове за провеждане на процедурите по предоставяне на разрешения – не по-малко от 45 дни и не повече от 90 дни, а за нефт и природен газ – не по-малко от 90 и не повече от 
120 дни;
б) конкретизиране на изискванията към кандидатите за титуляри на разрешения и за концесионерите;
в) определяне на нови максимални размери на предоставяните площи и максимални срокове за търсене и/или проучване по конкретни групи подземни богатства.
2. Âúâåæäàíå íà äèôåðåíöèðàí ïîäõîä ïðè ïðîâåæäàíå íà ïðîöåäóðèòå çà ïðåäîñòàâÿíå íà ïðàâà çà ïðîó÷âàíå è äîáèâ íà ïîäçåìíèòå áîãàòñòâà, îò÷èòàéêè ñïåöèôèêàòà íà ò. íàð. îáùîðàçïðîñòðàíåíè ïðèðîäíè áîãàòñòâà – ñòðîèòåëíè è ñêàëíîîáëèöîâú÷íè ìàòåðèàëè, è îñòàíàëèòå ãðóïè ïîäçåìíè áîãàòñòâà. 
3. По-добро администриране на процеса, свързан с уреждане на условията и реда за ползване на технологичните отпадъци от проучването, добива и първичната преработка на подземните богатства.
4. Въвеждане статута на т. нар. „подземни богатства с установени находища”, които са заведени в Националния баланс на запасите и ресурсите. Законопроектът предвижда предоставянето на права за проучване и добив върху тях да се извършва чрез състезателна тръжна процедура. 
5. Въвеждане на единен подход при разпореждане с подземните богатства, с което законът се привежда в съответствие с конституционната разпоредба за характера на собствеността на подземните богатства. На това основание отпада понятието “строителни материали – общинска собственост”. Предвижда се икономически компенсационен механизъм за общините, на чиито територии се осъществява дейността.
6. Конкретизиране и разграничаване компетенциите на държавните органи относно предоставянето на права за търсене, проучване и добив на подземни богатства и осъществяването на контрол по опазване на земните недра и по изпълнението на концесионните договори.
7. Създаване на нов раздел „Управление на минните отпадъци” (част първа на глава осма), с която се въвежда Директива 2006/21/ЕО относно:
-	регламентирането на дейностите по управление на минните отпадъци;
-	категоризирането на минните отпадъци според риска за околната среда и човешкото здраве;
-	депонирането на минните отпадъци и изискванията към съоръженията за минните отпадъци, в т. ч. категоризирането им според степента за тяхната опасност и риск за околната среда и човешкото здраве;
-	изискванията, правата и задълженията на концесионерите и операторите на съоръженията за минни отпадъци;
-	условията и реда за издаване на разрешителни за управление на минни отпадъци.
8. Регламентиране на задълженията към титулярите на разрешения и концесионерите за финансово обезпечаване на дейностите, свързани с опазване на земните недра и околната среда.
9. Регламентиране правата на титулярите на разрешения за търсене и/или проучване за продажба на определени количества добити подземни богатства в етапа на технологични изпитания.
10. Регламентира се ефективното ползване на земята от титуляри на разрешения и концесионери при извършване на геологопроучвателни и добивни дейности с оглед степента на икономическото значение на конкретната група подземно богатство и произтичащият от това интерес на държавата.
11. Въвеждат се изисквания за намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда и човешкото здраве от дейности по проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, в т.ч. се регламентират изискванията към титулярите на разрешения и концесионерите по отношение на задълженията, свързани с:
·	окончателното напускане на обектите;
·	ликвидация и консервация на добивните обекти;
·	рекултивация на засегнатите терени;
·	възстановяване и мониторинг на околната среда.
12. Създаване на норми, които гарантират единен подход в режима за експлоатация на общоразпространените подземни богатства, чрез отмяна на норми в други закони (Закона за горите и Закона за местните данъци и такси , Закона за водите), които пораждат проблеми във връзка с контрола и спазване на принципа за конкуренцията.
13. Подобряване на механизмите за контрол и санкциониране на нарушенията, в т.ч. тези, свързани с незаконния добив на подземни богатства.
Очакваният регулативен ефект от приемането на законопроекта е:
·	създаване на по-добра бизнес среда в сектора;
·	справедливо разпределение на ползите от концесията за добив между държавата и общините, от една страна, и концесионерите – от друга страна;
·	финансово обезпечаване на дейностите по закриването, ликвидацията, рекултивацията, управлението на минните отпадъци по време и след прекратяване на дейностите по търсене, проучване и добив;
·	предотвратяване на незаконния добив на подземни богатства.

Законопроектът транспонира Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на Директива 2004/35/ЕО чрез регламентирането на условията за управление на минните отпадъци.
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