
дата: 15.07.2021 r. 

ПЕТЪР ГОРНОВСКИ - Председател на ДАМТН 

(Имена на заместник-министър/ JШЦе на ръководна длъжност в изпълнителните агенции и държавни институции, създадени със закон или с 
постановление на Министерския съвет, оттоворно за координацията на антикорупционните мерки) 

Корупционен риск - управление, разпореждане или разхождане на бюджетни средства и активи, вкл. обществени поръчки 

Конкретно 
идентифицир 
ан 
корупционен 
риск 

Описание на Насоченост на Крайна цел на 
мярката мярката - мярката 

организацион 
ен/ кадрови/ 
промени в 
нормативната 
уредба 

Срок за Индикатор 
изпълнени 
е и етапи 

Стр. 1 от 15 

Отговорно лице Изпълнение/ неизпълнение Причини 
при 
неизпълнен 
ие 



.Злоупотреби, Поддържане На Организационни Минимизиране на постоянен Анализ на открити пропуски и Главен секретар 1. Поддъражани актуални ВП-ДАМТН
корупционни актуални вътрешни мярки з.riоупотребите, слабости в документите и Директори на 08.01 "Вътрешни правила за
практики и други правила за корупционните практики и своевременното им ДАПИО и управление на цикъла на
свързани прояви управление на други прояви. отстраняване. ДФСДУП обществените поръчки, провеждани
при провеждане цикъла на Осъществяване на Намален брой на от ДАМТН"
на обществени обществените мониторинг и контрол по прекратените обществени 
поръчки. поръчки и процедурите и поръчки. 2. Обществени поръчки:

осъществяване на подписването на 2.1. Успешно проведени - 7 бр. (1 бр.
контрол върху договорите по ЗОП като - публично състезание, 2 бр. -
прилагането им зона с изключително висок събиране на оферти с обява, 4 бр. -

корупционен риск покани),
2.2. Няма прекра�:ени обществени
поръчки.

Може да се заключи, че спрямо 
същия период на 2020 г. е намалял 
делът на прекратяване на 

- обществени поръчки поради 
констатирани нарушения на 
провежданите процедури. 

Злоупотреби, Засилване на Организационни Осигурена прозрачност и постоянен Повишена събираемост на Директор д ФСДУП 1. Отстранени са дублираните -

корупционни контрола по мерки проследимост на процеса държавните вземания. Главен счетоводител осчетоводявания по сметка 4301 във 
практики и други извършването на на плащане и ефективен Финансови връзка с анализа на НП за периода 
свързани прояви плащанията със финансов контрол контрольори 01.01.2003 - 31.12.2020 г. 
при разходване средства от 
на средства от бюджета на ДАМТН Ефективно работещи 2. Не са констатирани нарушения
бюджета на контролни механизми по Липса на нарушения при при осъществяване на плащанията.
ДАМТН разходването на осъществяване на 

бюджетните средства плащанията. 
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Неправилно Провеждане на Кадрови мерки Свеждане до минимум постоянен Обучени служители с Главен секретар С цел избягване неправилното Поради 
тълкуване и специализирани непознаването или ръководни и експертни Директори Д ФСДУП тълкуване и прилагане на обявеното 
прилагане на обучения във неправилното тълкуване и функции. и ДАПИО нормативната уредба през отчетния извънредно 
нормативната връзка с функциите прилагане на нормативната период са проведени обучения на положение във 
уредба по управление, уредба тема: връзка с 

разпореждане и -Прилагане на Закона за обществени усложнената
разходване на поръчки -1 бр. епидемична 
средства и акrиви, - Вътрешен контрол -1 бр. обстановка 
вкп. по процедури -Законодателство и методология по свързана с
наЗОП финансово управление и контрол -1 разпространен

бр. ието на COVID 
19 на 

Проведени са вътрешни обучения за територията 
повишаване квалификацията на на страната 
служителите при изготвяне на акrове през 
за установяване на административни шеастмесечие 
нарушения {АУАН) и наказателни то не са 
постановления {НП), обсъдени са провеждани 
конкретни казуси във връзка с присъствени 
прилагането на нормативната обучения на 
уредба, съдебната лракrика и др. служителите 

ОТ ДАМТН. 

Корупционен риск - извършване на контролни дейности 

Конкретно Описание на Насоченост на Крайна цел на Срок за Индикатор Отговорно лице Изпълнение/ Причини 
идентифицир мярката мярката- мярката изпълнени неизпълнение при 
ан организацион е и етапи неизпълнен 
корупционен ен/ кадрови/ ие 
риск промени в 

нормативната

уредба 
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:Корупционни Намаляване на Организационни Законосъобразност и постоянен Увеличен брой на Зам.председатели Ротация на инспекторите при Броят на 
практики и други корупционния риск мерки - Ротация прозрачност при проверките, извършени с Главни директори на проверките се осъществява в осъщественит 
свързани прояви при осъществяване на служителите осъществяване на ротация на служителите при главни дирекции рамките на РО. Проведени са и е ротации не е 
nри на надзорната и при извършване дейността, намаляване наличие на достатъчен Дирекrор Д АПИО съвместни проверки с представители увеличен 
осъществяване контролната на контролните и възможностите за човешки и финансов ресурс. на няколко дирекции и/или на други · поради 
на надзорната и дейност на ДАМТН надзорните нерегламентирани Намален брой на сигнали и органи. ограниченията 
контролната дейности действия от страна на жалби за извършвани В ГД ККТГ са осъществени 2 в човешкия и 
дейност на служителите дейности. внезапни проверки на инспектори (на финансовия 
ДАМТН Намален брой на случаен принцип) - за начина на ресурс и 

обжалваните актове, провеждане на проверката и поради 
издадени в резултат на вземането на проби от течни горива. спазване на 
осъществената надзорна и въведените 
контролна дейност. Няма подадени сигнали и жалби мерки,свързан 

относно осъществяването на и с ковид 19 
контролната дейност от служителите 

наДАМТН. 
Високият 

Ежеседмично се изготвят справки за размер на 
издадените АУАН, НП, резолюции за имущественит 
прекратяване,обжалвани е санкции, 
наказателни постановления - определени в 
изменени, потвърдени и отменени от ЗЧАВ, 
съда. например, 
През 6-месечието са издадени 1462 ВОДИ ДО 

АУАН и 1237 НП. обжалване на 
Броят на обжалваните актове не е всеки издаден 
намален съществено. акr. 
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:..:�еефективно Осъществяване на Организационни Повишаване ефективността постоянен Брой наблюдения Зам.председатели Контролът относно изминатите 
осъществяване контрол върху мерки на осъществявания контрол Брой·установени нарушения. Главни директори на маршрути и съответстващите им
на проверки от местоположението върху дейност на Предприети действия главни дирекции километри се осъществява в 
инспекторите на служебните инспекторите при Регионалните отдели на 

автомобили при извършване на проверките специализираните дирекции. За 
осъществяване на констатациите се изготвят 
проверките с оглед ежемесечни доклади от началниците 
повишаване на на отдели/регионални отдели. 
вътрешния контрол Няма установени нарушения през 

отчетния период. 
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Липса на Публикуване на Организационни Повишаване степента на текущо до Публикувани периодични Зам.председатели Съгласно процедура П-ДАМТН-09.02 
прозрачност в данни за мерки прозрачност в 31.12.2021 г. отчети на всяко тримесечие Главни директори на всяко тримесечие дирекциите 
извършваната извършената извършваната контролна и главни дирекции подготвят отчети за дейността си, на 
контролна и контролна и надзорна дейност Дире"1"ор Д АПИО базата на които се подготвя 3-
надзорна надзорна дейност месечен отчет на ДАМТН. На сайта 
дейност на агенцията е публикуван Отчет за 

дейността на ДАМТН за 1-во 
тримесечие 2021 г. _в програмен 
формат. 

Осъществени са: 
- 34 бр. публикации на сайта на
ДАМТН 
- 36 бр. публикации Н? Фейсбук
страницата на ДАМТН
- 14 бр. участия в медии (интервюта)
- 15 бр. справки за медии. 

Корупционен риск - предоставяне на административни услуги, концесии, издаване на лицензи и разрешения, регистрационни режими 

Конкретно Описание на Насоченост на Крайна цел на Срок за Индикатор Отговорно Изпълнение/ При'lини 
идентифицир мярката мярката- мярката изпълнеIШ лице неизпълнение при 
ан организацион е и етапи неизпълнен 
корупционен ен/ кадрови/ ие 
риск промени в 

нормативната 
уредба 
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Nеефекrивно 
функциониране 
на звената, 
предоставящи 
административни 
услуги 

Системно 
наблюдение и 
анализ на 
дейността и 
организацията на 
работа на звената, 
предоставящи 
административни 
услуги 

Организационни Подобрена работа на 
мерки звената, предоставящи 

административни услуги 

Намалени разходи на 
администрацията и срокове 
за извършване на услугата 

постоянен Повишено качество на Председател на 
предоставяните ДАМТН 
административни услуги Зам.председатели 

Главен секретар 
Главни директори/ 
Дирекrори на главни 

Минимизиран броя на дирекции/дирекции 
получени жалби/сигнали 
относно качеството на 
административните услуги 
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Всички административни услуги, 
извършвани от ДАМТН се 
осъществяват в рамките на 
нормативно определения срок. 
Няма постъпили жалби. 

С цел подобряване осъществяването 
на предоставяните административни 
услуги са актиализирани 7 документа 
отСУК: 
•· П-НП-08.05 Лредприемане на
административно-наказателни
действия и налагане на 
принудителни административни
мерки"
• П-НП-08.01 „Проверка за
изпълнение на утвърдения годишен
план на ГДНП"
• И-ККТГ-05.01 „Инструкция за
планиране на проверки и определяне
на обекти за проверка, при 
осъществяване на дейността на ГД
ККТГ'
• ВП-ККТГ-05.01 „Вътрешни правила
за организацията на дейността на ГД
ККТГ и минимизиране въздействието
на субективния фактор".
• П-НЯСС-08.04 ,,Процедура за 
прилагане на принудителна
административна мярка на
собственици на язовири".
. П-ККГБО-08.05 ,,Процедура по 
предприемане на административн_о 
наказателни дейности". 
• П-ИДТН- 08.06 .:.,,Регистриране на
съоръжения с повишена опасност"



Липса на Осигуряване на Организационни Поддържани регистри на постоянен 100 % осигурена публичност Н-к отдел АИО ДАМТН регулярно актуализира 
прозрачност при публичност и мерки регламентираните на поддържаните регистри по Служители с данните в поддържаните от 
предоставяне на достъпност на регистрационни/ регистрационни/ лицензионни отговорности по агенцията 8 електронни регистри, 
административни предоставяните лицензионни режими Режими поддържане на които са достъпни през сайта на 
услуги административни регистрите ДАМТН. 

услуги Прозрачност и публичност 
при предоставяне на 
административни у.слуги, 
издаване на разрешения и 
лицензии 

Повишаване 
информираността на 
гражданите и 
икономическите оператори 
за техните права и 

задължения като 
потребители на услуги 

Коруnционен риск - състезателни процедури/конкурси за вписване на лица в регистри или за извършване на нормативно регламентирани 
. 

Конкретно !шсание на мярю Крайна цел на Срок за Индикатор 
. 

Отговорно Изпълнение/ Причини мярката-
идентифицир мярката изпълнени лице неизпълнение при организацион 

Неприложимо 

Корупционен риск - празноти в закони и неясна нормативна уредба, nредпоставящи за противоречиво тълкуване и/или прилагане-па 

Конкретно Описание на Насоченост на Крайна цел на Срок за Индикатор Отговорно Изпълнение/ Причини 
идентифицир мярката мярката- мярката изпълнени лице неизпълнение при 
ан организацион е и етапи неизпълнен 

. 

корупционен ен/ кадрови/ ие 
риск промени в

нормативната 
уредба 
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Наличие на Изготвяне на Промени в Повишаване ефекrивноспа постоянен Изготвени проекти на Председател на Изготвени са предложения за 
противоречия и предложения за нормативната при осъществяване на нормативни актове и ДАМТН изменение и допълнение на: 
непълноти в промяна на уредба - анализ дейностите в ДАМТН необходимите документи за Зам.председатели - Наредба за реда за
нормативната нормативната на действащата приемането им Главен секретар оправомощаване на лица за
уредба уредба, относима нормативна Еднакво тълкуване и Главни директори/ проверка на средства за измерване,

към д·ейноспа на уредба (закони и прилагане на нормативната Директори на главни които подлежат на метрологичен 
ДАМТН наредби)за уредба дирекции/дирекции контрол (приета с ПМС № 

наличие на 161/16.04.2021 г., обн. ДВ бр. 34 от 
противоречия и 2021 г.) 
непълноти в тях и - Наредба № РД-04-02 от 25 ноември
предложения за 2016г. за условията и реда за 
отстраняването използването на информационна
им. система за техническото състояние

на язовирните стени и съоръженията
към тях, предоставена от ДАМТН
- Изготвен е формуляр на частична
предварителна оценка на 
въздействието на проект на ЗИД на
Закона за водите
- Изготвени са предложения за З
нови наредби, на основание чл.45,
ал.2 от зтип (до мон и МТСП)

Други мерки с оглед специфичните рискове в съответните ведомства 
. 

Конкретно Описание на Насоченост Крайна цел на Срок за Индикатор Отговорно лице Изпълнение/неизпълнение Причини 
идентифици мярката на мярката- мярката изпълнен при 
ран организацно ие и етапи неизпълне 
корупционен нен/ ние 
риск кадрови/ 

промени в 
нормативнат ' 

а уредба 
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�-:-Jеефективно Подобряване на организационни Повишаване на постоянен Бр(?Й осъществени Председател на В резултата на ефективното 
взаимодействие комуникацията и мерки ефективността на съвместни действия с други ДАМТН сътрудничество с други институции 
между установяване на взаимодействие между институции, вкл. по Зам.председатели през отчетния период са извършени 
институциите ползотворно институциите споразуменията за Главен секретар следните съвестни проверки: 

сътрудничество с сътрудничество Главни директори/ а). метрологичен надзор: 
ИАБСА, БИМ, Директори на главни 137 съвместни проверки - 41 със 
Агенция Митници, дирекц1.-:1и/дирекции съдействието на МВР и 96 проверки 
МВР, ИААА и др. с Агенция Митници. 

б). оценяване на съответствието: 
2 годишни надзора на нотифицирани 
органи (с МТИТС} 
в). контрол на качеството на течните 
горива: 
29 съвместни проверки с 
представители на други органи -
МВР, Агенция Митници, 
МКЦПККДРСТ при ГДБОП-МВР и ГД 
НП; изготвен е годишен отчет за 2020 
г. относно предприети 
административнонаказателни мерки 
при извършените съвместни 
проверки. 
г). контрол на качеството" на твърдите 
горива: 
1 З броя съвместни проверки с органи 
на МВР и други контролни органи, 
под ръководството на МКЦПККДРСТ 
към ГД БОП. 
д). надзор на пазара: 
241 съвместни проверки с 
представители на други органи -
МВР, Агенция Митници, 
МКЦПККДРСТ при ГДБОП-МВР. 
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;iеnравилно Периодично организационни Повишаване на текущо през Брой публикувани документи Ръководство на На интернет страницата на ДАМТН 
прилагането на информиране на мерки компетентностга на 2021 г. на електронната страница на ДАМТН се публикува информацията за 

зпконпи служителите на служителите на дАМТН в ДАМТН предприетите действия с 
дАМТН във връзка сферата на ЗПКОНПИ антикорупционна насоченост 
с предприетите 
действия с 
антикорупционна 
насоченост 

Мерки за публичност 
. 

Конкретно 

идентифици 
Описание на 

ран 
мярката 

Срок за изпълнение и етапи Отгово·рно лице Причини за неизпълнение 

корупционен 

риск 

Недостатъчна Подобряване на постоянен Главен секретар на ДАМТН Осъществени са: 

прозрачност, дейностга по Директор ДАПИО - 34 бр. публикации на сайта на ДАМТН
свързана с публичност и Н-к на отдел АИО - 36 бр. публикации на Фейсбук страницата на дАМТН
дейностите по комуникация на Служител по връзки с обществеността -14 бр. участия в медии (интервюта)
публичност и ДАМТН със - 15 бр. справки за медии.
комуникация заинтересованите 

страни - публикации 
на интернет 
страницата и в 
пресата, кръгли 
маси, брифинги, 
интервюта 
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'�;едостатъчна Своевременно текущо до края на 2021 г. Главен секретар на ДАМТН Периодично на интернет страницата на ДАМТН се публикува информация в 
прозрачност във публикуване на Главни директори/ рубрики: 
връзка с интерн_ет Директори на главни дирекции/дирекци • План за действие на ДАМТН
осъществените страницата на Н-к на отдел АИО • Годишни и периодични отчети 
контролни и ДАМТН на • Планове и отчети за антикорупционни мерки
надзорни информация за • Информация за осъществен достъп до обществена информация
дейности осъществените • Риск-регистър на-ДАМТН за 2021 г. 

контролни и • Проекти на нормативни актове
надзорни дейности • Новини и др.
отчети, доклади, 
резултати от Подготвя се и информация за участия в телевизионни и радиопредавания с 
съвместни цел осведомяване на обществеността относно осъществения от ДАМТН 
действия.новини контролни дейности. 

Функционира интернет сайт с автоматизиран процес по публикуването на 
информация за извършените проверки на язовирните стени и 
съоръженията към тях. 

В ДАМТН е внедрена и функционира Web базирана информационна 
система, включваща информационни бази данни за нуждите на надзора на 
пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива. 

Липса на обратна Провеждане на постоянен Главен секретар на ДАМТН В централното управление на дАМТН и в 11 града в страната са създадени 
връзка с анкети с Директор Д АПИО кутии, в които потребителите на услуги и поднадзорните лица на ДАМТН 
потребителите на потребителите на могат да подават анкети с мнение за осъществяваната от ДАМТН 
административни предоставяните контролна и надзорна дейност. 
услуrи административни От получените разултати от анкетите е констатирана удовлетвореност на 

услуги и изготвяне клиентите от предоставените административни услуги. 
на анализи на 
резултатите от тях За отчетния период, сравнен с шестмесечие на 2020 г. е намалял броят на 
относно подадените жалби и сигнали, което е показател, че в резултат на 
удовлетвореността извършваната от ДАМТН контролна и надзорна дейност е повишена 
на потребителите и удовлетвореността от предоставяните от икономическите оператори стоки 
за наличие на и услуги. 
предпоставки за 
прояви на 
корупционни 
практики 
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i"lедостатъчна Публикуване на План - в началото на текущата година Главен секретар на дАМТН На интернет страницата на ДАМТН са публикувани: 
прозрачост по интернет Отчети - периодично на тримесечние Н-к на отдел АИО - Утвърден антикорупционен nлан за 2021 г.
отношение на страницата на Перидично публикуване на осъществените Н-к отдел УП - Годишен отчет за изпълнение на антикорупционните мерки за 2020 г.
прилаганите ДАМТН на антикоруnционни дейности - Тримесечен отчет за изпълнение на антикорупционните мерки за 1-во
антикорупционни антикоруnционни тримесечие на 2021 г ..
мерки планове и отчети, 

както и на 
осъществени 
антикоруnционни 
дейности 

Обучения 

Брой на проведените Теми, по които са проведени обучения и броя на обучените по всяка 
Индикатор обучения тема служители с длъжностите им 

- Прилагане на Закона за обществени поръчки
- Прилагане на защитата на личните данни в контекста на задачите на

Удостоверения за преминато обучение 4 длъжностното лице по защита на данните
- Вътрешен контрол
- Законодателство и методология по финансово управление и контрол

Посочване на възможни начини за подаване на сигнали 
. 

Адрес E-mail адрес Телефонен номер Специални кутии, поставени в Други 
администрацията /описание на 

местонахождението/ 
ДАМТН - централно управление, - 02 980 6317 да През интернет страницата на ДАМТН в рубрики: 
София 1797, бул. Г.М.Димитров 52 А damtn@damtn.gov Антикоруriция и СИГНАЛИ 

ernment.bg 

гр. Видин 3700, 
-

телефони на съответната главна да През интернет страницата на ДАМТН в рубрики: 
пл. "Бдинци" № 1 damtn@damtn.gov дирекция, посочени на интернет Антикорупция и СИГНАЛИ 

ernment.bg страницата на ДАМТН 

гр.Благоевград 2704, ул."Свобода" №1 
-

телефони на съответната главна да През интернет страницата на ДАМТН в рубрики: 
dam!n@damtn.gov дирекция, посочени на интернет Антикорупция и СИГНАЛИ 

ernment.bg страницата на ДАМТН 
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rp. Варна 9023, кв."Владиславово", 
-

телефони на съответната главна да През интернет страницата на дАМТН в рубрики: 
ул."Мургаш" № 5 damtn@damtn.gov дирекция, посочени на интернет Антикорупция и СИГНАЛИ 

ernment.bg страницата на дАМТН 

гр. Бургас 8010, ж.к."Славейков", ул.
-

телефони на съответната главна да .През интернет страницата на дАМТН в рубрики: 
"Проф. ЯЯкимов" № 25, ет.3 damtn@damtn.gov дирекция, посочени на интернет Антикорупция и СИГНАЛИ 

ernment.bg страницата на дАМТН 

гр. Хасково 6300, 
-

телефони на съответната главна да През интернет страницата на дАМТН в рубрики: 
бул. "България" № 152, ет.5 damtn@damtn.gov дирекция, посочени на интернет Антикорупция и СИГНАЛИ 

ernment.bg страницата на дАМТН 

гр. Пловдив 4017, бул. Санкт 
-

т�лефони на съответната главна да През интернет страницата на дАМТН в рубрики: 
Петербург № 67 damtn@damtn.gov дирекция, посочени на интернет Антикорупция и СИГНАЛИ 

ernment.bg страницата на ДАМТН 

гр. Стара Загора 6000 
-

телефони на съответната ГJ'!авна да През интернет страницата на ДАМТН в рубрики: 
бул. "Цар Симеон Велики" № 157, вх. damtn@damtn.gov дирекция, посочени на интернет Антикорупция и СИГНАЛИ 
в ernment.bg . страницата на ДАМТН 

. 

гр. Велико Търново 5000, кв. "Акция", 
-

телефони на съответната главна да През интернет страницата на ДАМТН в рубрики: 
ул. "Чумерна" № 1А damtn@damtn.gov дирекция, посочени на интернет Антикорупция и СИГНАЛИ 

emment.bg страницата на ДАМТН 

гр. Ловеч 5500, ул. ''Търговска" 24, дом 
-

телефони на съответната главна да През интернет страницата на ДАМТН в рубрики: 
Преслав, ет.3 d@mtn@dam!n.gov дирекция, посочени на интернет Антикорупция и СИГНАЛИ 

ernment.bg страницата на ДАМТН 

гр. Русе 7000, ул. "Кап. Райчо 
-

телефони на съответната главна да През интернет страницата на ДАМТН в рубрики: 
Николов" № 1, ет.2 damtn@damtn.gov дирекция, посочени на интернет Антикорупция и СИГНАЛИ 

ernment.bg страницата на ДАМТН 

гр. Враца 3000 
-

телефони на съответната главна да През интернет страницата на ДАМТН в рубрики: 
ул. иген. Леонов" № 95, ет. 5 damtn@damtn.gov дирекция, посочени на интернет Антикорупция и СИГНАЛL1 

ernment.bg страницата на ДАМТ� 

гр. Шумен 9700 
-

телефони на съответната главна- През интернет страницата на ДАМТН в рубрики: 
бул. "Мадара"' № 1 ЗА damtn@damtn.gov дирекция, посочени на интернет Антикорупция и СИГНАЛИ 

emment.bg страницата на ДАМТН 

гр. Плевен, 5800, ул. "Дойран" № 27 
-

телефони на съответната главна През интернет страницата на ДАМТН в рубрики: 
damtn@damtn.gov дирекция, посочени на интернет Антикорупция и СИГНАЛИ 

ernment.bg страницата на дАМТН 
. 
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lp. Ямбол 8600, ул. ,,Димитър Блаrоев" 
-

телефони на съответната rлавна През интернет страницата на ДАМТН в рубрики: 
№ 13, ет. 1 damtn@damtn.gov дирекция, посочени на интернет Антикорупция и СИГНАЛИ 

ernment.bg страницата на ДАМТН 

rp. Сливен 8800 
-

телефони на съответната rлавна През интернет страницата на ДАМТН в рубрики: 
"Промишлена зона", ул. иБанско шосе" damtn@damtn.gov дирекция, посочени на интернет Антикорупция и СИГНАЛИ 
№ 5, ет.8 ernment.bg страницата на ДАМТН 

гр. Кърджали 6600, ул. ,,Деспот Слав" 
-

телефони на съответната главна През интернет страницата на ДАМТН в рубрики: 
№1,ет.4 damtn@damtn.gov дирекция, посочени на интернет Антикорупция и СИГНАЛИ 

ernment.bg страницата на ДАМТН 

гр. Перник 2300, пл. "Иван Рилски'' 
-

телефони на съответната главна През интернет страницата на ДАМТН в рубрики: 
№1, вх.Б ет.9 damtn@damtn.gov дирекция, посочени на интернет Антикорупция и СИГНАЛИ

ernment.bg страницата на ДАМТН 

гр. Габрово 5304, кв. "Христо 
-

телефони на съответната главна През интернет страницата на ДАМТН в рубрики: 
Смирненски", ул. "Бодра смяна" № 3 damtn@damtn.gov дирекция, посочени на интернет Антикорупция и СИГНАЛИ 

ernmen!.bg страницата на ДАМТН 

Мерки за защита на лицата, подали сигнали 

. 

Същност на мерките 

Поддържане на актуални документи: ВП-ДАМТН-05.02 Разработените Вътрешни правила и Инструкция определят механизма за осигуряване приемането и отработването на сигнали в ДАМТН при спазване
"Вътрешни правила за защита на лицата, подаващи на правилата за защита на лицата, подали сигналите 
сигнали за злоупотреба с власт и корупция" и 
Инструкция И-ДАМТН-09.01 "Управление на сигнали" 

Съгласувал:: СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА: Дата: 

КИРИЛ ПЕТКОВ 
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