
ИС ППБ е информационна система на Министерството на енергетиката, 

предназначена да обхване процесите по обработка на заявления за търсене и 

проучване или проучване на подземни богатства, регистриране на търговски и 

геоложки открития и предоставяне на концесии за подземни богатства.  

ИС ППБ е предназначена да улесни работата на служителите и да осигури 

информираност на заявителите – физически или юридически лица или техни 

обединения, по отношение на процедурите по предоставяне на разрешения за търсене 

и проучване или проучване и на концесии за добив на подземни богатства.  

Системата има вътрешна и публична част, като публичната е предназначена за 

заявителите, а вътрешната - за служителите от МЕ, ангажирани с обработка на 

преписките в обхвата на системата. Съгласно законовите и процедурните изисквания, в 

обхвата й са включени и процедурите по предоставяне на удостоверения за търговски и 

геоложки открития.  

Системата е разработена като съвкупност от модули, изпълняващи различни 

функции, в зависимост от спецификата на процесите, които обслужват. Тези модули са 

проектирани за работа с общи данни, без да се налага дублиране на въвеждането им. 

Потребителите на ИС ППБ са външни и вътрешни. 

Външните потребители (Заявители) се регистрират през интерфейса на системата. 

Това може да стане след подадено заявление в МЕ. За  

приключване на регистрацията им е необходимо в ИС ППБ да е предварително 

въведено съответното заявление и то да бъде асоциирано от системата с регистрацията 

на потребителя. 

Заявителите се регистрират сами през формата за регистриране на публичната 

част на ИС ППБ: 



 

 

При успешна регистрация системата изпраща на заявителя линк за потвърждаване на 
регистрацията, а в системата той получава следното съобщение: 



 

 

Заявителят получава на  имейла си съобщение за активиране: 

 

 

Вход в системата 

Достъп до системата имат само регистрирани потребители. 

Първоначалната регистрация на вътрешни потребители се извършва от администратор на 

системата. 

Входът  в системата за външни потребители става със зареждане в браузъра на линка за 

достъп до ИС ППБ. 

Визуализира се следният екран, в който следва да бъдат въведени потребителското име и 

паролата на потребителя: 



 

 

В случай на забравена парола, при натискане на бутон забравена парола се визуализира следният 
екран, в който се въвежда необходимата информация за възстановяване на паролата: 

 

 

 

На електронната поща на потребителя системата изпраща служебно генерирана временна парола. 



Изход 

Изходът от системата става с избор на името на потребителя в горния десен край на менюто, 
чрез натискане на „Изход“: 

 

След като има въведено в системата заявлениеи заявителят е направил своята регистрация в 
системата, той може да проследява хода на подаденото/подадените от него заявление/я в системата. 

 

 



Към 22.02.2016 г. в ИСППБ са регистрирани подадените в Министерството на 

енергетиката заявления – т.е. заявленията, подадени след преобразуването на 

Министерството на икономиката и енергетиката, чрез разделянето му на Министерство на 

икономиката и Министерство на енергетиката, съгласно Решение на Народното събрание от 

07.11.2014 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (обн. 

ДВ, бр.93 от 11.11.2014 г.). 

Заявления за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства, за разрешение 

за търсене и проучване, за проучване или за регистриране на геоложко/търговско откритие, 

подадени пред съответния компетентен орган по ЗПБ (МИЕ, МИЕТ, МРРБ, МОСВ и др.) преди 

01.01.2015 г. ще бъдат регистрирани след подаване в Министерството на енергетиката чрез 

електронната поща на заявление по образец за вписването им в ИСППБ.  

В срок до 10 дни от подаването на заявлението, се извършва регистрация на 

заявлението за предоставяне на концесия за добив, на разрешение за търсене и проучване, 

за проучване или за регистриране на геоложко/търговско откритие в ИСППБ като се отразява 

етапа, до който е стигнала процедурата. 

След неговото регистриране, заявителят ще бъде уведомен посредством e-mail и следва 

да се регистрира сам през формата за регистриране на публичната част на ИС ППБ. 

Лица за контакт: Веселина Кинанева, ръководител на проекта, 02 9263 169, 

v.kinaneva@me.government.bg; 

Теодора Немска, експерт по проекта, 02 9263 163, t.nemska@me.government.bg; 

Електронна поща на Министерство на енергетиката: e-energy@me.government.bg 

Интернет адрес на ИСППБ: https://isppb.me.government.bg 
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