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Министерство на енергетиката

Министерството на енергетиката чрез дирекция „Природни 

ресурси, концесии и контрол” разработва и провежда 

държавната политика и стратегия по управление на 

подземните богатства и развитие на минната индустрия с цел 

устойчивото развитие и привличането на инвеститори на 

територията на Република България. Трябва да подчертаем, че 

правителството на България високо оценява и подкрепя 

усилията на минната общественост от гледна точка тяхното 

значение за бъдещето на страната.



Инвестиции

Миннодобивния бранш в страната ни има висок потенциал за 

развитие. Във високорисковата минна индустрия се изискват 

големи усилия и инвестиции за създаване най-добрите 

технологии и механизация на процесите и постигане на 

максимално добри условия на труд.

Въпреки трудностите в световната икономика, през последните 

години в България има големи чуждестранни инвестиции в 

областта на търсенето, проучването и добива на подземни 

богатства.









Национална стратегия 
за развитие на минната индустрия 

Осъзнавайки важната роля на минно-суровинния отрасъл у нас, 
Министерският съвет през 2015 г. прие Национална стратегия 
за развитието на минната индустрия. С този документ за първи 
път се дава ясна визия за развитието на отрасъла с хоризонт до 
2030 г. като са заложени три основни стълба – икономически, 
екологичен и социален.



Привличането на инвестиции и устойчивото развитие на минерално 

суровинния бранш е пряко свързано с действащото законодателство, 

което се основава на принципите на публичност, конкуренция и 

прозрачност при регламентиране на процедурите по предоставяне на 

права за търсене и проучване, за проучване, и за добив на подземни 

богатства, премахване на предпоставките за корупция на всички 

административни нива в процедурата, стабилизиране на 

финансовите условия за извършване на минно-добивните дейности, 

което е гаранция за предвидимост на степента на риска във връзка с 

мащаба на инвестициите, съобразяване с добрите практики от ЕС.
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Действащият Закон за подземните богатства и по-конкретно 

създадения и действащ единен орган по управление на подземните 

богатства в лицето на министъра на енергетиката, подпомаган от 

специализираната администрация на МЕ осигуряват:

1. На първо място единен подход при определяне на държавната 

политика за разпореждане с подземните богатства, приложима за 

цялостния процес, обединяващ фазите на търсене, проучване и 

експлоатация, както и управление на минните отпадъци, 

осъществяване на контрол върху сключените концесионни договори 

и контрол и превенция срещу извършването на незаконен добив; 

2. Интегриране на функциите на държавно управление относно 

предоставянето на права за търсене, проучване и добив на подземни 

богатства и контрол;
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3. Ясно регламентиране на отговорностите за изготвяне и провеждане 

на държавната политика и стратегия в областта на управлението на 

подземните богатства (минералните ресурси) на Република България 

като част от икономическата политика на държавата;

4. Ефективност и прозрачност при регулиране на отношенията между 

държавата и частния бизнес в областта на търсенето, проучването и 

добива на подземни богатства;

5. Намаляване на административната тежест чрез възприетия подход 

при администрирането „на едно гише”;

6. Постигане на съответствие с възприетите институционални модели 

за управление на подземните богатства в държавите от Европейския 

съюз (ЕС). 
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Извършената през 2010 г. структурна реформа бе насочена към 

превръщането на минната администрация в универсална 

институционална система, способна да осигури цялостно управление и 

контрол на дейностите в сектора.

На следващо място е необходимо да се подчертае, че през 2017 г. влезе 

в сила Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, с 

който извършването на незаконен добив бе инкриминирано.

Считаме, че инкриминирането на това деяние води до превенция на 

извършването на тази противоправна дейност, така и до едно по-

ефективно производство по установяване на деянието и неговия 

извършител и по налагане на наказание.
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 Необходимостта от разработване на проект на ЗИД на
ЗПБ е обусловена от новата нормативна уредба в
областта на концесионирането и по-специално
влизането в сила на новия Закон за концесиите (обн.
ДВ, бр. 96 от 01.12.2017г.).

 Концесиите за добив на подземни богатства са
изключени от обхвата на новия Закон за концесиите,
поради което с проекта на ЗИД на ЗПБ се предвижда
детайлно да бъдат уредени контролните правомощия
на министъра на енергетиката във връзка с
осъществявания контрол по изпълнение на
концесионните договори.
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С проекта на ЗИД на ЗПБ се предвижда и:
 прецизиране на действащата нормативна уредба по отношение

доказване наличието на управленски и финансови възможности
на кандидатите за предоставяне на разрешения за търсене и
проучване или за проучване на подземни богатства или на
концесия за добив на подземни богатства;

 ясно регламентиране на процедурите по предоставяне на
разрешения за търсене и проучване или за проучване на
подземни богатства или на концесия за добив на подземни
богатства и изменение на действащите договори – ход, срокове,
етапи, спиране, прекратяване;

 изменение на Закона за съхранение на въглероден диоксид в
земните недра с оглед отстраняване на несъответствие при
транспонирането на Директива 2009/31/ЕО относно
съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации.



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


