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ПОЛУЧЕНИ СИГНАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ТВЪРДЕНИЯ ЗА НАЛИЧИЕ НА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ  

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ВЪВ ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ КЪМ 

МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.07.2013г. ДО 31.12.2013г. (таблицата 

съдържа данни, предоставени от ВРБК) 

 

№ Дата на 

получаване/пост

ъпване 

Начин на 

получаване на 

сигнала  

Обект/Предмет на сигнала/кратко 

описание на твърденията 

Предприети 

действия  

Резултати/направени 

предложения/създадени документи 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Сигнал  

вх. № 80-00-

117/13.08.2013 г. в 

деловодството на 

ДАМТН, от И.Л. 

управител на „Р.
*****

 

08” ООД, гр. 

Благоевград 

 

По електронна 

поща и с писмо  

Сигналът съдържа твърдения за 

„корупционна схема”, „системно и 

тенденциозно притесняване и 

тероризиране на бизнеса в Югозападна 

България” от страна на началника на РО 

ИДТН Благоевград, както и за отправена 

заплаха, за невъвеждане в експлоатация 

на поднадзорни съоръжения с повишена 

опасност, собственост на „Р.
*****

 08” 

ООД, гр. Благоевград, ако не плати 

определена сума. 

Със Заповед № А-

339 от 22.08.2013 г. 

на Инспектората на 

ДАМТН е 

възложена 

извънпланова 

проверка  

 

Извършена е проверка, като 

резултатите от нея са отразени в доклад № 

21-13-36/24.09.2013г. до председателя на 

ДАМТН. 

Не са установени нарушения от 

страна на служителите на ДАМТН, като и 

данни за наличие на корупция. 

С писмо изх. № 80-00-

117/08.10.2013 г. подателят на сигнала е 

уведомен за резултатите. 

 

2 Сигнал вх. № 80-

00-187/ 28.10.2013г. 

от Ж.М., бивш 

служител в РО НП 

Пловдив, ГД НП. 

 

По електронна 

поща 

 Основно сигналът съдържа негативни 

твърдения за: главния директор на Главна 

дирекция „Надзор на пазара“; началника 

на РО НП Пловдив; организацията на 

работа в главната дирекция; указанията от 

отдел КМ; назначенията, кариерното 

развитие, компетентностите, обучението, 

оценяването на служителите; 

разпределянето на допълнителните 

възнаграждения за постигнати резултати. 

Освен това в сигналът се твърди наличие 

на назначени служители в ДАМТН, които 

са в роднински връзки с други служители 

от агенцията.  

Със Заповед № А-

440 от 04.11.2013 г. 

на Инспектората на 

ДАМТН е 

възложена 

извънпланова 

проверка  

 

Резултатите от извършената 

проверка са отразени в доклад № 80-00-

187/13.12.2013г. до председателя на 

ДАМТН. 

Не са установени данни за 

нарушения във връзка с извършените 

назначения в ДАМТН, както и такива за 

конфликт на интересите на главния 

директор на ГД „НП“. 

 


