
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ  

ОТ ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРЕПОРЪКИТЕ 

 

по Одитен доклад № 0600201119 за извършен одит на ефективността на контрола по 

изпълнението на концесионните договори за добив на подземни богатства в 

Министерството на енергетиката  

за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г. 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

На основание чл. 50, ал. 1 от Закона за Сметната палата (ЗСП), в изпълнение на т. 5 от 

Решение № 264/19.08.2020 г. на Сметната палата (СП) и Заповед № ПК-06-02-004 от 

29.09.2021 г. на заместник-председател на Сметната палата, е извършен контрол за 

изпълнението на препоръките по Одитен доклад № 0600201119 за извършен одит на 

ефективността на контрола по изпълнението на концесионните договори за добив на 

подземни богатства в Министерството на енергетиката (МЕ) за периода от 01.01.2017 г. до 

31.12.2018 г. 

В резултат на извършения одит, на министъра на енергетиката е изпратен доклад за 

резултатите от одита1 със 17 броя препоръки (в т.ч. 11 подпрепоръки към препоръка 2) за 

подобряване на одитираната дейност в министерството. 

На основание чл. 50, ал. 2 от ЗСП, в срок до девет месеца от получаване на Одитния 

доклад № 0600201119 за извършен одит на ефективността на контрола по изпълнението на 

концесионните договори за добив на подземни богатства в МЕ за периода от 01.01.2017 г. до 

31.12.2018 г., ръководителят на одитираната организация следва да предприеме мерки за 

изпълнение на препоръките и да уведоми писмено за това председателя на Сметната палата. 

От страна на одитираната организация не е постъпило писмено уведомление в определения 

срок относно изпълнението на дадените с доклада препоръки.2 

След връчването на заповедта за извършване на контрол по изпълнението на 

препоръките, с писма3 е изискана информация и документи, относно предприети действия и 

мерки за изпълнението на препоръките. Информацията е предоставена с писма4, изх. № Е-92-

00-821/05.10.2021 г. и № Е-92-00-822/08.10.2021 г. на главния секретар на МЕ. 

Проверката има за цел да се установи съответствието между дадените препоръки в 

одитния доклад по чл. 48, ал. 1 от ЗСП, действително предприетите мерки и извършени 

действия, както и степента на изпълнение на дадените препоръки. 

 

II. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА 

 

При осъществения последващ контрол за изпълнението на дадените на 

министъра на енергетиката препоръки, е установено: 

1. Общо по изпълнението на препоръките: 

 Във връзка с Препоръки № 1, № 2 (от т. 2.1 до т. 2.11 включително), № 3 и № 6 от 

министъра на енергетиката със Заповед № Е-РД-16-188/26.03.2021 г.5 е създадена Работна 

група (РГ) със задача да извърши преглед и анализ на действащите вътрешни правила и 

процедури на дирекция „Природни ресурси, концесии и контрол“ (ПРКК) в МЕ с оглед 

изпълнение на дадените препоръки от СП с Одитен доклад № 0600201119 за извършен одит 

на ефективността на контрола по изпълнението на концесионните договори за добив на 

подземни богатства в МЕ, за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2018 г., като се актуализират 

действащите и разработят проекти на нови правила и процедури.  

 По отношение на Препоръки № 4, № 5 и № 7 със Заповед № Е-РД-16-189/26.03.2021 г.6 

на министъра на енергетиката е създадена РГ да извърши необходимият анализ и да 

разработи изискуемите процедури/методики/инструкции, с оглед изпълнение на дадените 

препоръки от СП на РБ с Одитен доклад № 0600201119.  

                                  
1 Приет на основание чл. 48, ал. 1 от ЗСП с Решение № 264 от 19.08.2020 г. 
2 Доклад до председателя на Сметната палата, вх. № 08-13-56/06.07.2021 г. 
3 Писма, вх. № Е-92-00-181 и № Е-92-00-822/29.09.2021 г. до министъра на енергетиката 
4 Одитно доказателство № 1 
5 Одитно доказателство № 2 
6 Одитно доказателство № 3  
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Определеният срок за работа и за двете работни групи е до 20.05.2021 г., като 

председателят на съответната група следва да представи на министъра на енергетиката 

изготвените документи.7 По време на извършване на проверката за изпълнение на 

препоръките от МЕ не е предоставена информация/документи в изпълнение на заповедите за 

работа и на двете групи.8 

След приемането на одитния доклад с решение на Сметната палата, в Закона за 

подземните богатства (ЗПБ) са приети изменения9, в сила от 11.09.2020 г. (чл. 92а - чл. 92е и 

др.), относно осъществяването на контрола по изпълнението на концесионните договори. 

Регламентирано е цялостният контрол по изпълнение на договорите за търсене и проучване 

или за проучване, или за концесия за добив да се осъществява от министъра на 

енергетиката,10 а условията и редът за осъществяването на контрол да се уреждат в наредба, 

приета от Министерския съвет по предложение на министъра на енергетиката.11  

Със Заповед № Е-РД-16-75/03.02.2021 г.12 на министъра на енергетиката е създадена 

Работна група, която да изготви проект на Наредба по чл. 92е от ЗПБ. Определен е срок за 

работа 30.06.2021 г., в който срок председателят на работната група следва да представи 

проекта на наредба, ведно с доклад, съдържащ мотиви към него.  

Работната група е провела две заседания, след определения срок, на които са 

дискутирани промени, свързани с допълване и/или изменения по изготвения проект на 

наредба, като към момента на извършване на проверката изготвянето на наредбата не е 

финализирано.13 

Съгласно отговор на одитираната организация е предвидено с наредбата да се 

уреждат организацията, условията и реда за осъществяване на контрол по изпълнението на 

договорите за търсене и проучване или за проучване, или за концесия за добив на подземни 

богатства и за извършване на проверки по изпълнението на задълженията съгласно 

сключените договори.14 Посочено е също, че след приемането на проекта на Наредба по  

чл. 92е от ЗПБ, предстои да се разработят вътрешноведомствени актове за регламентиране на 

дейностите по контрол на изпълнението на договорите за концесия за добив, които ще бъдат 

съобразени с наредбата и с дадените препоръки в Одитен доклад № 0600201119 за извършен 

одит на ефективността на контрола по изпълнението на концесионните договори за добив на 

подземни богатства в МЕ, за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2018 г.15 

Служители от дирекция ПРКК са участвали и в изготвянето на проект на Наредба за 

определяне на концесионното плащане за добив на подземни богатства по ЗПБ.16 

 

2. Конкретно по отделните препоръки: 

По препоръка 1: Да се извърши анализ на изпълнението на заложените цели, 

приоритети и дейности в Националната стратегия за развитие на минната индустрия, с 

оглед изготвяне на двугодишен доклад до МС.  

Както е посочено в т. 1 от настоящия доклад, по време на извършване на проверката 

за изпълнение на препоръките от МЕ не е предоставена информация/документи в 

изпълнение на работата на работната група, удостоверяваща изпълнението на Препоръка 1, а 

именно да е извършен анализ на изпълнението на заложените цели, приоритети и дейности в 

                                  
7 Одитни доказателства № 2 и № 3 
8 Одитно доказателство № 1 
9 обн., ДВ бр. 79/2020 г. 
10 Чл. 92а от ЗПБ 
11 Чл. 92е от ЗПБ 
12 Одитно доказателство № 4 
13 Одитни доказателства № 1 и № 5 
14 чл. 1 от проект на Наредба по чл. 92е от ЗПБ 
15 Одитно доказателство № 1 
16 Одитно доказателство № 1 
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Националната стратегия за развитие на минната индустрия, с оглед изготвяне на двугодишен 

доклад до МС.17 

 

Препоръка 1 не е изпълнена. 

 

По препоръка 2: Във връзка с осъществявания контрол от Министерството на 

енергетиката по изпълнението на концесионните договори да се регламентира: 

2.1. минималното съдържание на констативните протоколи от извършени проверки 

по документи и проверки на място, както и доказателствения материал към тях; 

 При обсъждането18 на проекта на Наредбата по чл. 92е от ЗПБ на заседание на 

работната група, е предложено в нея да се съдържа минималното съдържание на 

констативните протоколи от извършените проверки по документи и проверки на място. В 

представения проект на Наредбата към 07.10.2021 г. това предложение не е отразено.19  

 Не са представени документи, удостоверяващи изпълнение на Препоръка 2.1. 

 

Препоръка 2.1 не е изпълнена. 

 

 2.2. процедура за извършване на контрол по изпълнението на годишните работни 

проекти, както и информацията и документите, относими към посочените задължения, 

доказващи степента на тяхното изпълнение и удостоверяващи верността на посоченото в 

отчетите; 

 Не са представени документи, удостоверяващи изпълнение на възложената задача на 

работната група, свързани с регламентирана процедура за извършване на контрол по 

изпълнението на годишните работни проекти, както и информацията и документите, 

относими към посочените задължения, доказващи степента на тяхното изпълнение и 

удостоверяващи верността на посоченото в отчетите.20 

 

Препоръка 2.2 не е изпълнена. 

 

 2.3. процедури за осъществяването на контрол по изпълнението на 

инвестиционните, социалните и екологичните програми като част от годишните работни 

проекти, както и информацията и документите, относими към посочените задължения, 

доказващи степента на тяхното изпълнение и удостоверяващи верността на посоченото в 

отчетите; 

 Не са представени документи, удостоверяващи регламентиране на процедури за 

осъществяването на контрол по изпълнението на инвестиционните, социалните и 

екологичните програми като част от годишните работни проекти, както и информацията и 

документите, относими към посочените задължения, доказващи степента на тяхното 

изпълнение и удостоверяващи верността на посоченото в отчетите.21 

 

Препоръка 2.3 не е изпълнена. 

 

 2.4. конкретни контролни действия, които следва да извършват длъжностните лица 

при проверките по документи и при проверките на място, съобразно спецификата на 

концесионния обект и задълженията на концесионера; 

                                  
17 Одитно доказателство № 1 
18 Паметна записка от 21.09.2021 г. за проведено заседание на РГ, по Заповед № Е-РД-16-75 от 03.02.2021 г.   
19 Одитни доказателства № 5 и № 6  
20 Одитни доказателства № 1 и № 6 
21 Одитни доказателства № 1 и № 6 
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 Не са представени документи, удостоверяващи изпълнението на препоръката за 

регламентиране на конкретни контролни действия, които следва да извършват длъжностните 

лица при проверките по документи и при проверките на място, съобразно спецификата на 

концесионния обект и задълженията на концесионера.22 

 

Препоръка 2.4 не е изпълнена. 

 

 2.5. ред и срок за представяне на министъра на протоколите от проведените 

заседания на комисиите за контрол; 

 Със заповеди23 на министъра на енергетиката са назначени пет комисии за контрол по 

изпълнението на договори за предоставяне на концесии за добив на подземни богатства. В т. 

III на заповедите е вменено задължение на първото си заседание комисиите да приемат 

правила за работата си. В изпълнение на заповедите на министъра на енергетиката, 

комисиите за контрол са приели вътрешни правила за работа си по изпълнението на 

договорите за предоставяне на концесии за добив на подземни богатства.24 

 За удостоверяване изпълнението на препоръката от МЕ посочват, че съгласно чл. 9, 

ал. 2 от вътрешните правила, председателят на съответната комисия докладва периодично на 

министъра на енергетиката за взетите решения. От отговора на одитираната организация и от 

вътрешните правила на комисиите за контрол е видно, че не е регламентиран ред и срок за 

представяне на министъра на протоколите от проведените заседания на комисиите.25  

 

Препоръка 2.5 не е изпълнена. 

 

 2.6. ред за докладване на резултатите от извършения контрол и предприемане на 

действия при констатирано/и неизпълнение/я на задълженията по концесионните договори; 

 Във вътрешните правила на комисиите за контрол26 в чл. 8 е регламентиран ред за 

докладване на резултатите от извършения от длъжностните лица текущ контрол пред 

съответната комисия, а в чл. 9 е определено по какъв начин могат да се предприемат 

действия от страна на всяка комисия за контрол при констатирано/и неизпълнение/я на 

задълженията по концесионните договори.27 

 

Препоръка 2.6 е изпълнена. 

 

 2.7. контролни действия на длъжностните лица върху начина на определяне на 

размера на дължимото концесионно възнаграждение и тяхното документиране; 

 В отговор от МЕ е посочено, че след приемане на Наредбата по чл. 92е от ЗПБ се 

предвижда да се регламентират контролни действия на длъжностните лица върху начина на 

определяне на размера на дължимото концесионно възнаграждение и тяхното 

документиране.28 

 

 Препоръка 2.7 не е изпълнена. 

 

 

                                  
22 Одитни доказателства № 1 и № 6 
23 Одитно доказателство № 7  
24 Одитно доказателство № 8 - Вътрешни правила за работа на комисиите за контрол по изпълнението на 

договорите за предоставяне на концесии за добив на подземни богатства, одобрени на 19.08.2021 г. 
25 Одитни доказателства № 1 и № 8 
26 Одитно доказателство № 7  
27 Одитно доказателство № 8 - Вътрешни правила за работа на комисиите за контрол по изпълнението на 

договорите за предоставяне на концесии за добив на подземни богатства на 19.08.2021 г. 
28 Одитни доказателства № 1 и № 6 
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 2.8. ред за докладване на резултатите от извършените извънредни проверки; 

 В отговор от МЕ е посочено, че в проекта на Наредбата по чл. 92е от ЗПБ към 

07.10.2021 г. в чл. 25 е регламентиран ред за докладване на резултатите от извършените 

извънредни проверки. При направената проверка е установено, че в чл. 25 от проекта на 

наредба се съдържа такъв ред. 29 

 

Препоръка 2.8 е в процес на изпълнение. 

 

 2.9. процедури за осъществяването на контрол по сигнали; 

 В отговор от МЕ е посочено, че в проекта на Наредбата по чл. 92е от ЗПБ към 

07.10.2021 г. в раздел четвърти е регламентиран ред за докладване на резултатите от 

извършените извънредни проверки. При направената проверка е установено, че в чл. 26 -  

чл. 29 от проекта на наредба се регламентира ред за извършване на проверки по сигнали. 30 

 

Препоръка 2.9 е в процес на изпълнение. 

 

 2.10. процедури за извършване на контрол по изпълнението на препоръките, дадени 

въз основа на извършени проверки по постъпили в МЕ сигнали; 

 В отговор от МЕ е посочено, че в проекта на Наредбата по чл. 92е от ЗПБ се 

предвижда регламентиране, свързано с изпълнението на препоръката. При преглед и анализ 

на разпоредбите в представения вариант на проект на наредба, е установено, че не са 

регламентирани процедури за извършване на контрол по изпълнението на препоръките, 

дадени въз основа на извършени проверки по постъпили в МЕ сигнали.31 

 

Препоръка 2.10 не е изпълнена. 

 

 2.11. ред за докладване на резултатите от извънредните проверки по сигнали и за 

предприемане на последващи действия. 

В отговор от МЕ е посочено, че в проекта на Наредбата по чл. 92е от ЗПБ е налице 

регламентиране, свързано с изпълнението на препоръката. При направена проверка е 

установено, че в чл. 29 от проекта на Наредбата по чл.92е от ЗПБ към 07.10.2021 г. е 

регламентиран ред за докладване на резултатите от извършените извънредни проверки по 

сигнали.32 

 

Препоръка 2.11 е в процес на изпълнение. 

 

По препоръка 3: Да се актуализират Вътрешните правила за организацията на 

дейността в дирекция ПРКК в съответствие с глава осма на Закона за концесиите. 

При проверката е установено, че в изпълнение на тази препоръка, предприетите 

действия от страна на министъра на енергетиката се ограничават до назначаването на 

работна група, която не е приключила работата си в определения срок. Предприетите 

действия не са довели до постигане на целения резултат, тъй като не са актуализирани 

Вътрешните правила за организацията на дейността в дирекция ПРКК в съответствие с глава 

осма на Закона за концесиите.33 

 

Препоръка 3 не е изпълнена. 

                                  
29 Одитни доказателства № 1 и № 6  
30 Одитни доказателства № 1 и № 6  
31 Одитни доказателства № 1 и № 6  
32 Одитни доказателства № 1 и № 6  
33 Одитно доказателство № 1 
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По препоръка 4: Да се разработи методика/инструкция за извършване на анализ на 

необходимостта от човешки ресурси и тяхната натовареност, която да подпомага  

ръководството при определянето на оптимален брой служители, както и тяхната 

натовареност, за извършване на ефективен контрол върху КД. 

  

При проверката е установено, че в изпълнение на тази препоръка, предприетите 

действия от страна на министъра на енергетиката се ограничават до назначаването на 

работна група, която не е приключила работата си в определения срок.  

Инициирано е от директора на дирекция ПРКК, чрез главния секретар до министъра 

на енергетиката, увеличаване с 3 щатни бройки числеността на дирекцията. С доклад изх.  

№ Е-03-00-388/24.06.2021 г. на главния секретар на МЕ  е отправено искане до МС за 

предварително съгласуване на предложение за увеличаване на числеността на 

администрацията на МЕ. В т. 7 от Дневния ред на заседанието на Съвета за административна 

реформа на 12.10.2021 г., от 10 ч., дистанционно провеждане е предвидено разглеждане на 

допълнителни щатни бройки в администрацията на министерство на енергетиката.34 

 Предприетите действия от страна на министъра на енергетиката, не са довели до 

постигане на целения резултат. Не е разработена методика/инструкция за извършване на 

анализ на необходимостта от човешки ресурси и тяхната натовареност, която да подпомага 

ръководството при определянето на оптимален брой служители, както и тяхната 

натовареност, за извършване на ефективен контрол върху КД.35 

 

Препоръка 4 не е изпълнена. 

 

По препоръка 5: Да се извърши анализ на необходимостта от материални ресурси 

за осъществяване на ефективен контрол върху изпълнението на концесионните договори. 

В резултат на извършената проверка е установeно, че работната група със задача да 

извърши необходимите анализ и разработи изискуемите процедури/ методики/ инструкции с 

оглед изпълнението на дадените препоръки от Сметна палата не е заседавала. Посочената 

причина е, че до голяма степен регламентациите в Наредбата по чл.92е от ЗПБ се 

припокриват с препоръките на Сметната палата и след като се приеме същата, ще се работи 

по задачите, възложени със Заповед № Е-РД-16-189/26.03.2021 г. на министъра на 

енергетиката.  

Дирекция ПРКК е направила предложения за планираните разходи за концесионна 

дейност, като за 2021 г. одобрената план-сметка от МФ е в размер на 1 790 000 лв.36 

Дирекция ПРКК е заявила до дирекция ФУСИКО необходимостта от материални ресурси и 

потребности от доставки и услуги.37 След проведена обществена поръчка е осигурен 

високопроходим автомобил за нуждите на отдел „Контрол“ към дирекция ПРКК.38 

Сключен е договор между Служба трудова медицина „АС КЛУБ“ ООД и МЕ с 

предмет – извършване на услуги по комплексно обслужване на работещите в МЕ, съгласно 

изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд“. В изразеното 

становището на службата е дадено предписание за осигуряване на специализирано работно 

облекло и лични предпазни средства на служителите от дирекция ПРКК.39  

Изготвени са доклади от директора на дирекция ПРКК относно изпълнение на 

разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба № 3 от 

                                  
34 Одитно доказателство № 9.   
35 Одитно доказателство № 1 
36 Одитно доказателство № 10 
37 Одитно доказателство № 11  
38 Одитно доказателство  № 12 
39 Одитно доказателство № 13 



8 

 

19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на 

работещите при използване на лични предпазни средства на работното място на служителите 

в дирекцията, които са одобрени от главния секретар.40 

Предприети са действия за осигуряване на материални ресурси за дирекцията чрез 

одобрената план-сметка от МФ41 и заявки до дирекция ФУСИКО42, както и е осигурен 

високопроходим автомобил след обществена поръчка43. Към момента не е закупено и 

предадено на служителите от дирекцията специално работно облекло и лични предпазни 

средства.44  

Не е извършван анализ на необходимостта от материални ресурси за осъществяване 

на ефективен контрол върху изпълнението на концесионните договори, но са предприети 

действия за осигуряване на материален ресурс за дирекция ПРКК.45 

 

Препоръка 5 е частично изпълнена. 

 

По препоръка 6: Да се създаде регистър на сигналите и жалбите постъпили в МЕ, 

касаещи концесионните договори за добив на подземни богатства. 

Съгласно отговор от МЕ се предвижда в резултат на работата на работната група да се 

актуализират Вътрешните правила за работа на Дирекция ПРКК, където ще се регламентира 

вида и съдържанието на регистъра на сигналите. 

Към момента на проверката не е създаден регистър на сигналите и жалбите постъпили 

в МЕ, касаещи концесионните договори за добив на подземни богатства.46 

 

Препоръка 6 не е изпълнена. 

 

По препоръка 7: Да се създаде и поддържа електронна система, която да осигурява 

проследимост на изпълнението на паричните и непаричните задължения по отделните КД, 

както и систематизиране на информацията по определени критерии. 

 Съгласно отговор от МЕ се предвижда в резултат на работата на работната група да се 

извърши оценка на необходимостта от възлагане на обществена поръчка за изграждане на 

електронна система.  

Към момента на проверката не е създадена и не се поддържа електронна система, 

която да осигурява проследимост на изпълнението на паричните и непаричните задължения 

по отделните КД, както и систематизиране на информацията по определени критерии.47 

 

Препоръка 7 не е изпълнена. 

 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Осъществената проверка по изпълнението на препоръките, дадени при извършения 

одит на ефективността на контрола по изпълнението на концесионните договори за добив на 

подземни богатства в Министерството на енергетиката за периода от 01.01.2017 г. до 

31.12.2018 г. показва, че по отношение на по-голямата част от препоръките не са предприети 

предписаните действия или други, които биха довели до целения резултат. 

                                  
40 Одитно доказателство № 14 
41 Одитно доказателство № 10  
42 Одитно доказателство № 11  
43 Одитно доказателство № 12 
44 Одитно доказателство № 1  
45 Одитно доказателство № 1  
46 Одитно доказателство № 1 
47 Одитно доказателство № 1 
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При извършеното проследяване на изпълнението на дадените общо 17 препоръки  

(в т.ч. 11 подпрепоръки към препоръка 2), е установено, че 1 препоръка е изпълнена,  

1 препоръка е изпълнена частично, 3 препоръки са в процес на изпълнение и 12 препоръки не 

са изпълнени. 

 

Докладът за резултатите от извършения контрол за изпълнението на препоръките е 

изготвен при спазване на основните одитни принципи от Рамката за професионални 

становища на ИНТОСАЙ, МСВОИ 3000 и Наръчника за прилагане на международно 

признатите одитни стандарти и одитната дейност на Сметната палата. 

 

 Докладът за резултатите от осъществения последващ контрол за изпълнението на 

препоръките е приет на основание чл. 50, ал. 1 от ЗСП с Решение № 413 на Сметната палата 

от 26.10.2021 г. 
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О П И С 

НА ОДИТИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА КЪМ ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 

ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕПОРЪКИТЕ ПО ОДИТЕН 

ДОКЛАД 0600201119 

 

 

№ Одитно доказателство 
Брой 

страници 

1 2 3 

1 
Писма, изх. № Е-92-00-821/05.10.2021 г. и изх. № Е-92-00-822/08.10.2021 г. 

от главния секретар на МЕ.  
19 

2 Заповед № Е-РД-16-188/26.03.2021 г. на министъра на енергетиката. CD №1 

3 Заповед № Е-РД-16-189/26.03.2021 г. на министъра на енергетиката CD №1 

4 Заповед № Е-РД-16-75/03.02.2021 г. на министъра на енергетиката CD №1 

5 
Паметни записки от заседание от 31.08.2021 г. и 21.09.2021 г. на РГ, 

назначена със Заповед № Е-РД-16-75/03.02.2021 г. 
CD №1 

6 Проект на Наредба по чл.92е от ЗПБ CD №2 

7 

Заповеди №№ Е-РД-16-472/24.06.2021 г.; Е-РД-16-473/24.06.2021 г.; Е-РД-

16-474/24.06.2021 г.; Е-РД-16-475/24.06.2021 г. и Е-РД-16-476/24.06.2021 г. 

на министъра не енергетиката 

CD №1 

8 

Вътрешни правила за работа на комисиите за контрол по изпълнението на 

договорите за предоставяне на концесии за добив на подземни богатства 

одобрени на 19.08.2021 г. 

CD №1 

9 

Писмо, изх. № Е-93-00-254/15.02.2021 г. на директора на ПРКК с 

приложение; Писмо с изх. № Е-03-00-388/24.06.2021 г. на главния секретар 

на МЕ и извлечение Дневен ред за заседанието на Съвета за 

административна реформа на 12.10.2021 г.  на РБ. 

11  

10 
Одобрена План-сметка за 2021 г. от МФ с изх. № 04-07-31/19.02.2021 г. и 

актуализирана План-сметка от МФ с писмо изх. № 04-07-164/14.09.2021 г. 
CD №2 

11 
Служебна бележка (заявка) от дирекция ПРКК с изх. № Е-93-00-

19/19.01.2021 г.  
CD №2 

12 
Договор № 67/15.12.2020 г. с „Н АУТО СОФИЯ“ ЕАД за покупка на 

автомобил. 
CD №2 

13 

Договор рег. № 26/ 15.05.2020 г. между Служба трудова медицина „АС 

КЛУБ“ ООД и МЕ, Становище от Служба трудова медицина „АС КЛУБ“ 

ООД 

CD №2 

14 
Доклад № Е-26-С-115/ 01.04.2021 г. и Доклад № Е-26-С-115/25.03.2021 г. от 

директора на дирекция ПРКК 
10 

 


