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 РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

       

МОТИВИ 

към проект на Наредба за отмяна на нормативни актове на министъра на 

финансите 

 

Проектът на наредба за отмяна на нормативни актове на министъра на 

финансите предвижда отмяна на Наредба № 4 от 23.04.2014 г. за реда и начина за 

предоставяне и отчитане на средствата за финансиране на дейностите по техническата 

ликвидация, по техническата и биологичната рекултивация и изпълнението на 

свързаните с това дейности по водовземане, пречистване, заустване и мониторинг на 

води, както и всякакъв друг вид мониторинг за ликвидиране на последствията от 

проучването, добива и преработката на уранова суровина (обн., ДВ, бр. 39 от 2014 г.), 

Наредбата за реда и условията за финансиране и отчитане на дейностите по техническа 

ликвидация или консервация на въгледобивни мощности, рекултивация, пречистване 

на водите и екологичен мониторинг, издадена на основание чл. 3 от Постановление № 

195 на Министерския съвет от 26.09.2000 г. за техническа ликвидация, консервация и 

преодоляване на вредните последици при прекратяване или ограничаване на 

производствената дейност във въгледобива (необнародвана) и Наредба № Н-1 от 

25.02.2009 г. за реда и условията за финансиране и отчитане на дейностите по 

техническа ликвидация и/или консервация, ликвидиране на последствията от добива и 

преработката на руди, пречистване на водите и мониторинг, издадена на основание чл. 

7, ал. 2 от Постановление № 140 на Министерския съвет от 1992 г. за преструктуриране 

на рудодобива и поетапно закриване на неефективни производствени мощности 

(необнародвана). 

Проектът на наредба е изготвен във връзка с ПМС № 218 от 2015 г. за изменение 

и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, с което бяха внесени 

изменения и допълнения в ПМС № 140 от 1992 г. за преструктуриране на рудодобива и 

поетапно закриване на неефективни производствени мощности, ПМС № 74 от 1998 г. за 

ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина и ПМС 

№ 195 от 2000 г. за техническа ликвидация, консервация и преодоляване на вредните 

последици при прекратяване или ограничаване на производствената дейност във 

въгледобива. С акта на Министерския съвет бяха изменени разпоредбите, на основание 



на които са издадени съответните към тях наредби, свързани с начина за финансиране и 

отчитане на средствата по съответните дейности във въгледобива, уранодобива и 

добива на руди, като материята беше уредена в посочените постановления на 

Министерския съвет и отпадна изискването тази материя да се определя с наредби на 

министъра на финансите. С оглед измененията, от датата на влизане в сила на ПМС № 

118 от 2015 г. приетите наредби на министъра на финансите, регламентиращи 

финансирането на дейностите нямат правно действие, като издадени на отпаднало 

основание, като във връзка със спазването на принципа за правна сигурност същите 

следва да бъдат изрично отменени. 

Приемането на наредбата няма да окаже пряко и/или косвено влияние върху 

държавния бюджет. 

С наредбата не се предвижда транспониране на разпоредби на правото на 

Европейския съюз, във връзка с което не се налага да бъде правен анализ за 

съответствие. 
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