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З А П О В Е Д  

№  E-РД-16-129/27.03.2018 г. 

 

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 6, 

ал. 2 от Насоките за съставянето на антикорупционни планове, тяхното съдържание 

и одобряването им, приети на заседание на Националния съвет за антикорупционни 

политики (НСАП) на 02.02.2018 г. и Указанията дадени от секретаря на НСАП с 

писмо изх. № 03.16-4/ 07.02.2018 г. (вх. № Е-03-00-94/08.02.2018 г.), адресирано 

до зам.-министрите с ресор „Антикорупционни политики“, 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М: 

1. Утвърждавам Антикорупционен план на Министерството на енергетиката и 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) за 2018 г. 

2. Текущият контрол по изпълнението на всяка една от мерките, заложени в 

Антикорупционния план да се осъществява от служителят(ите), отговорен за 

изпълнението на антикорупционната мярка, който(ито) най-малко на всеки три 

месеца да докладва на заместник-министъра на енергетиката, отговорен за 

координацията и изпълнението на този план. Докладите да съдържат информация за 

изпълнението на антикорупционните мерки, причините за неизпълнението им в срок, 

както и отговорните за това лица.  

3. Инспекторатът на Министерство на енергетиката да изготвя 6-месечен и 

годишен отчет за изпълнението на мерките от Антикорупционния план, които чрез 

ресорния зам.-министър се представят за одобрение от министъра на енергетиката. 

След утвърждаване им, отчетите да се изпращат на Националния съвет по 

антикорупционни политики към Министерски съвет на Република България и Комисия 

за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
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имущество, както и да се публикува на интернет страницата на министерството в 

рубрика „Антикорупция и сигнали”. 

4. Копие на утвърденият антикорупционен план да бъде изпратено на 

Националния съвет по антикорупционни политики към Министерски съвет на 

Република България и Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество. 

5. В десетдневен срок от утвърждаването, настоящата заповед и 

Антикорупционния план за 2018 г. да се публикуват на вътрешната (Intranet) 

страница на министерството, в раздел „Заповеди” и на Интернет страницата на 

министерството в рубрика „Антикорупция и сигнали”. 

6. Изпълнението на т.т. 3 и 4 от настоящата заповед, възлагам на 

ръководителя на Инспектората на Министерство на енергетиката. 

7. Изпълнението на т. 5 от настоящата заповед, възлагам на директора на 

дирекция „Финанси, управление на собствеността, информационно и 

комуникационно обслужване“ на Министерство на енергетиката. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-министъра на 

енергетиката с ресор „Антикорупционни политики“. 

Настоящата заповед и утвърденият с нея Антикорупционен план да се доведат 

до знанието на всички служители в Министерството на енергетиката и Агенцията за 

устойчиво енергийно развитие. 
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ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА 

Министър на енергетиката  


