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Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin Dövlət Enerji Nəzarəti İdarəsinin
Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi və “Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika
Nazirliyinin Dövlət Enerji Nəzarət İdarəsinin Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyinin 2013-cü il 23 aprel tarixli 2
nömrəli Qərarında dəyişikliklər edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 11 aprel tarixli 149 nömrəli Fərmanı ilə
təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin
5.5.3-cü yarımbəndini rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin
yaradılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 22 oktyabr tarixli 3
nömrəli Sərəncamının 2.4-cü bəndinin və “Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin
fəaliyyətinin təmin edilməsi və “Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyi
haqqında Əsasnamənin, nazirliyin strukturunun və aparatın işçilərinin say həddinin təsdiq
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 15 may tarixli 404 nömrəli
Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il
11 aprel tarixli 149 nömrəli Fərmanının 5.3-cü bəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə
Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi qərara alır:
1. “Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin Dövlət Enerji Nəzarəti İdarəsinin
Əsasnaməsi” təsdiq edilsin (Əlavə 1).
2. “Azərbaycan Respublikasının Sənaye və Energetika Nazirliyinin Dövlət Enerji Nəzarət
İdarəsinin Əsasnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Sənaye və
Energetika Nazirliyinin 2013-cü il 23 aprel tarixli 2 nömrəli Qərarında aşağıdakı dəyişikliklər
edilsin:
2.1. 1-ci hissə ləğv edilsin.
3. Hüquqi münasibətlər şöbəsinə tapşırılsın ki, bu Qərarın qanunvericiliklə müəyyən
edilmiş qaydada Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil
edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsini təmin etsin.
4. Bu Qərarın icrasına nəzarəti öz üzərimdə saxlayıram.

Nazir

Natiq Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi
2014-cü il 13 iyun tarixli 04 nömrəli
Qərarı ilə təsdiq edilmişdir
Əlavə 1

Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin
Dövlət Enerji Nəzarəti İdarəsinin
ƏSASNAMƏSİ

1. Ümumi müddəalar

1.1. Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin Dövlət Enerji Nəzarəti İdarəsi
(bundan sonra - İdarə) Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin (bundan sonra Nazirlik) dövlət enerji nəzarətini həyata keçirən qurumudur və əsas vəzifəsi elektrik və istilik
enerjisinin istehsalı, ötürülməsi, paylanması, satılması və istehlakında, elektrik və istilik
qurğularının layihələndirilməsində, tikintisində, yenidən qurulmasında, təmirində (bundan
sonra - müvafiq sahədə) enerji resurslarından səmərəli istifadə olunmasında təhlükəsiz və
dayanıqlı istismarın təmin edilməsində, Azərbaycan Respublikası qanunlarının, elektrik və
istilik enerjisindən istifadə, elektrik qurğularının quraşdırılması, texniki istismar və
təhlükəsizlik texnikası qaydalarının və müvafiq sahədə digər normativ hüquqi aktların
tələblərinə əməl olunmasına nəzarət etməkdir.
1.2. İdarə öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan
Respublikasının qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını,
Azərbaycan

Respublikası

Nazirlər

Kabinetinin

qərar

və

sərəncamlarını,

Azərbaycan

Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələri, “Azərbaycan Respublikası Energetika
Nazirliyi haqqında Əsasnamə”ni, Nazirliyin əmr, sərəncam və qərarlarını, habelə bu
Əsasnaməni rəhbər tutur.

1.3. İdarə öz vəzifələrini yerinə yetirərkən və hüquqlarını həyata keçirərkən digər icra
hakimiyyəti orqanları, yerli özünüidarəetmə orqanları və qeyri-hökumət təşkilatları ilə
qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir.
1.4. İdarə müstəqil balansa, qanunvericiliyə uyğun sərəncamında olan dövlət əmlakına,
xəzinə və bank hesablarına malikdir:
1.4.1. İdarə üzərində Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbinin təsviri, Nazirliyin və
özünün adı həkk olunmuş möhürə, müvafiq ştamplara və üzərində elektron ünvanı göstərilən
blanklara malikdir;
1.4.2. İdarənin yerli bölmələri üzərində Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbinin
təsviri, Nazirliyin, İdarənin və özünün adı həkk olunmuş möhürə, müvafiq ştamplara və
üzərində elektron ünvanı göstərilən blanklara malikdir.
1.5. İdarənin vəzifəli şəxsləri Nazirlik tərəfindən müəyyən olunmuş vahid nümunəvi
vəsiqəyə malik olurlar.
1.6. İdarənin saxlanma xərcləri və fəaliyyəti Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi
və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər mənbələr hesabına maliyyələşdirilir.

2. İdarənin fəaliyyət istiqamətləri

2.1. İdarənin fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır:
2.1.1. müvafiq sahədə fəaliyyət göstərən subyektlər tərəfindən enerji resurslarından
səmərəli istifadənin, təhlükəsiz və dayanıqlı istismarın təmin edilməsinə nəzarət edir;
2.1.2. müvafiq sahədə Azərbaycan Respublikası qanunlarının, elektrik və istilik
enerjisindən istifadə, elektrik və istilik qurğularının quraşdırılması, texniki istismar və
təhlükəsizlik texnikası qaydalarının və digər normativ hüquqi aktların tələblərinə əməl
olunmasına nəzarət məqsədi ilə araşdırmalar aparır və aşkar edilmiş nöqsan və çatışmazlıqların
aradan qaldırılması üçün qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş tədbirləri görür;
2.1.3. elektrik və istilik enerjisi ilə təchizatın subyektləri arasında yaranan mübahisəli
məsələləri araşdırır və müvafiq tədbirlər görür.

3. İdarənin vəzifələri

3.1. İdarə bu Əsasnamə ilə müəyyən edilmiş fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq
aşağıdakı vəzifələri yerinə yetirir:

3.1.1. İdarə müvafiq sahədə aşağıdakılara dövlət nəzarətini həyata keçirir:
3.1.1.1. fəaliyyətdə olan, tikilən, yenidən qurulan, təmir olunan, sazlanan enerji
qurğularında elektrik və istilik enerjisindən istifadə, elektrik və istilik qurğularının
quraşdırılması, elektrik şəbəkələrinin qorunması, texniki istismar və təhlükəsizlik texnikası
qaydalarının və müvafiq sahəyə dair digər normativ hüquqi aktların tələblərinə əməl
olunmasına;
3.1.1.2. enerji qurğularının tikintisində, yenidən qurulmasında, təmir və sazlama işlərinin
aparılmasında, layihə sənədlərinin və texniki şərtlərinin tələblərinə əməl olunmasına;
3.1.1.3. elektrik və istilik şəbəkələrində baş verən qəza, yaxud işdə imtinaların düzgün
araşdırılmasına, qeydiyyatının aparılmasına, bu hadisələrin qarşısının alınması üçün təşkilatitexniki tədbirlərin hazırlanmasına və yerinə yetirilməsinə;
3.1.1.4. elektrik və istilik enerjisi üçün müəyyən edilmiş keyfiyyət normalarına əməl
olunmasına, elektrik və istilik enerjisinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üzrə tədbirlərin həyata
keçirilməsinə;
3.1.1.5. reaktiv gücün kompensasiyasının müvafiq təlimatlara əsasən optimal səviyyəsinin
təmin olunmasına;
3.1.1.6. istehlak olunan elektrik və istilik enerjisinə görə hesablaşmaların Azərbaycan
Respublikasının Standartlaşma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən tipi
təsdiq edilərək dövlət reyestrinə daxil edilmiş və sertifikatlaşdırılmış müvafiq sayğaclar
vasitəsilə aparılmasına;
3.1.1.7. “Elektroenergetika haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu və elektrik
enerjisindən istifadə qaydaları ilə müəyyən edilmiş hallarda və qaydada istehlakçılara elektrik
enerjisinin verilməsinin dayandırılmasına;
3.1.1.8. enerji resurslarından israfçılığa yol vermədən, səmərəli və qənaətlə istifadə
olunmasına;
3.1.1.9. dövlət elektroenergetika müəssisəsi, müstəqil enerji istehsalçıları, enerji təchizatı
müəssisələri tərəfindən elektrik və istilik enerjisinin istehsalı, ötürülməsi və paylanmasında
təsdiq edilmiş texnoloji sərfiyyat (texniki itki) tapşırıqlarına əməl olunmasına, onun azaldılması
məqsədi ilə təşkilati-texniki tədbirlərin həyata keçirilməsinə;
3.1.1.10 dövlət elektroenergetika müəssisələrində, müstəqil enerji istehsalçılarında enerji
istehsalına sərf olunan yanacaq normalarının azaldılması məqsədi ilə görülən tədbirlərin
həyata keçirilməsinə;
3.1.1.11. dövlət elektroenergetika müəssisəsində, müstəqil enerji istehsalçılarında, enerji
təchizatı müəssisələrində, elektrik və istilik enerjisinin istehsalı, ötürülməsi və paylanması
proseslərinin idarə edilməsinə, mərkəzi və yerli idarəetmə səviyyəsində dispetçer xidmətlərinin

işinin mövcud qaydalara, təlimatlara və digər hüquqi aktların tələblərinə uyğun təşkil
olunmasına;
3.1.1.12. dövlət elektroenergetika müəssisəsində, müstəqil enerji istehsalçılarında istehsal
edilən, ötürülən elektrik və istilik enerjisinin hesabatının, həmçinin dövlət elektroenergetika
müəssisəsi ilə enerji təchizatı müəssisəsi arasında, dövlət elektroenergetika müəssisəsi ilə
müstəqil enerji istehsalçısı arasında, müstəqil enerji istehsalçısı ilə enerji təchizatı müəssisəsi
arasında, enerji təchizatı müəssisəsi ilə istehlakçı arasında elektrik və istilik enerjisinə görə
hesablaşmaların uçot və ölçü cihazları vasitəsilə düzgün aparılmasına;
3.1.1.13. elektrik və istilik enerjisinə görə hesablaşmaların mövcud qayda, təlimat və digər
hüquqi aktların tələblərinə uyğun təşkil edilməsinə;
3.1.1.14. dövlət elektroenergetika müəssisəsi, enerji təchizatı müəssisələri tərəfindən
enerjisistemdə elektrik enerjisi və güc çatışmazlığı ilə əlaqədar tətbiq edilən məhdudiyyət və
birbaşa açılma qrafiklərinin düzgün tərtib olunmasına və yerinə yetirilməsinə;
3.1.1.15. enerjiyə olan tələbatın tam ödənilməsini təmin etmək üçün təşkilati-texniki
tədbirlərin həyata keçirilməsinə;
3.1.1.16. enerjidən istifadə zamanı ətraf mühitə mənfi təsirin azaldılması istiqamətində
tədbirlərin həyata keçirilməsinə;
3.1.2. dövlət elektroenergetika müəssisəsinin, müstəqil enerji istehsalçılarının, enerji
təchizatı müəssisələrinin, onların tabeliyində olan qurumların, habelə istehlakçıların (məişət
abonentləri istisna olmaqla), enerji təsərrüfatlarına cavabdeh şəxslərin və təhlükəsizlik texnikası
üzrə mühəndislərin elektroenergetika sahəsində əməyin mühafizəsi normaları və qaydaları
üzrə təlimini keçirir və onların biliklərini yoxlayırlar;
3.1.3. dövlət elektroenergetika müəssisəsinin, müstəqil enerji istehsalçılarının, enerji
təchizatı müəssisələrinin, istehlakçıların yeni və ya yenidən qurulan, istifadə olunmasına icazə
verilmiş gücü artırılan, enerji təchizatı sxemini dəyişən elektrik və istilik qurğularının enerji
təchizatı layihələrini razılaşdırır və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 24
noyabr tarixli 482 nömrəli qərarı ilə müəyyən edilən güc həddindən yuxarı elektrik qurğularının
istismara buraxılış aktı verir; 1
3.1.4. dövlət elektroenergetika müəssisəsinin yeni elektrik və istilik qurğularının istismara
verilməsi üzrə istismarına xüsusi icazə verən işçi komissiyalarının tərkibində iştirak edir; 2
3.1.5. elektrik və istilik enerjisi istehlakçısının enerji təchizatı şəbəkəsinə qoşulması və ya
əlavə enerji (güc) alınması üçün verilən texniki şərtlər mövcud qaydaların tələblərinə cavab
vermədikdə onlara yenidən baxılmasını texniki şərti verən təşkilatdan tələb edir;
3.1.6. enerji təchizatı müəssisələri tərəfindən təqdim olunan dövlət statistik formalı (9 №li) elektrik enerjisinin istehlakı barədə aylıq hesabatlar əsasında komplekslər üzrə elektrik
enerjisi istehlakını təhlil edir;

3.1.7. “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların
maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş
hallarda və qaydada müvafiq sahədə fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərində, həmçinin
sahibkarlıq subyekti olmayan digər istehlakçılarda (məişət abonenti istisna olmaqla) yoxlamalar
aparır;
3.1.8. Nazirlikdən və digər orqanlardan daxil olan səlahiyyətinə aid olan məsələlər üzrə
hüquqi akt layihələrini hazırlayır və müvafiq qaydada baxılmaq məqsədilə göndərilən hüquqi
akt layihələri barədə rəy və təkliflərini təqdim edir;
3.1.9. müəyyən edilmiş qaydada enerjiyə qənaət sahəsində beynəlxalq və qabaqcıl
təcrübəni öyrənir, ümumiləşdirir və təbliğ edir;
3.1.10. fəaliyyəti ilə bağlı daxil olan ərizə və şikayətlərə baxır və qanunvericiliklə
müəyyən edilmiş qaydada tədbirlər görür və cavab hazırlayır;
3.1.11. bu Əsasnamə ilə həvalə edilmiş hüquq və vəzifələrin icrası ilə bağlı hesabatları və
illik iş planını Nazirliyə təqdim edir.

4. İdarənin hüquqları

4.1. İdarə öz vəzifələrini yerinə yetirmək üçün aşağıdakı hüquqlara malikdir:
4.1.1. müvafiq sahədə fəaliyyət göstərən subyektlər tərəfindən enerji resurslarından
səmərəli istifadənin, təhlükəsiz və dayanıqlı istismarın təmin edilməsinə, müvafiq sahəyə dair
qanunvericilik normalarına riayət edilməsinə dövlət nəzarətini həyata keçirmək;
4.1.2. səlahiyyətinə aid vəzifələrin yerinə yetirilməsini təmin etmək məqsədi ilə mülkiyyət
növündən və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq, elektrik və istilik enerjisi ilə
təchizatın subyektlərinə (hüquqi, vəzifəli və fiziki şəxslərə):
4.1.2.1. Normativ hüquqi akta (normativ hüquqi aktın adı, maddəsi, bəndi və s.
göstərilməklə) istinad edilmiş tələbnamələr vermək;
4.1.2.2. qəza, yanğın, habelə işçi heyəti, əhalinin həyatı üçün təhlükə yaradan halların
qarşısının alınması ilə əlaqədar elektrik və istilik qurğularının dərhal enerji şəbəkəsindən
açılmasına göstəriş vermək və dövlət müfəttişlərinin (onların xidməti vəsiqələri əsasında) bu
qurğulara (məişət abonentinin elektrik və istilik qurğuları istisna olmaqla) günün istənilən vaxtı
maneəsiz buraxılması;
4.1.2.3. texniki istismar və təhlükəsizlik texnikası qaydalarının, təlimatların və digər
hüquqi aktların tələblərinin kobud surətdə pozulması nəticəsində qəza, yanğın, bədbəxt
hadisələrin baş verməsinə şərait yaratdıqlarına görə yaxud texniki istismar və təhlükəsizlik
texnikası qaydaları, təlimatlar və digər hüquqi aktlar üzrə biliklərin yoxlanılmasından

keçməyən enerji təsərrüfatına cavabdeh şəxslərin, mühəndis-texniki heyətin, enerjitexniki heyət
işçilərinin elektrik və istilik qurğularındakı işlərdən kənarlaşdırılması barədə tələbnamələr
vermək;
4.1.2.4. enerji təchizatı müəssisələrindən elektrik enerjisinin istehlakı barədə aylıq
hesabatları tələb etmək;
4.1.2.5. inzibati xətaların törədilməsinə kömək edən səbəbləri və şəraiti müəyyən etdikdə,
bu səbəblərin və şəraitin aradan qaldırılması üçün tədbirlər görmək barəsində müvafiq
müəssisə, idarə və təşkilatlara, vəzifəli şəxslərə onların aradan qaldırılması tədbirləri haqqında
təqdimat vermək;
4.1.2.6. istehlakçıların, enerji təchizatı müəssisələrinin və dövlət elektroenergetika
müəssisələrinin vəzifəli şəxsləri mövcud qayda və qanunların tələblərinə əməl etmədiklərinə
görə dəfələrlə verilmiş tələbnamələr yerinə yetirilmədikdə həmin şəxslərin işdə qalıbqalmamaları barədə rəhbərlikləri qarşısında tələblər qoymaq;
4.1.3. İnzibati xəta törətmiş hüquqi, vəzifəli və fiziki şəxslər barəsində Azərbaycan
Respublikasının Energetika Nazirliyinə aid olan inzibati xətalar haqqında protokol tərtib etmək
və inzibati xəta haqqında işə baxmaq;
4.1.4. dövlət elektroenergetika müəssisəsindən, müstəqil enerji istehsalçılarından, enerji
təchizatı

müəssisələrindən, istehlakçılardan, həmçinin

icra hakimiyyəti

orqanlarından

səlahiyyətinə aid məsələlər üzrə məlumatlar almaq üçün onlara müraciət etmək və məlumatları
əvəzsiz olaraq almaq;
4.1.5. dövlət elektroenergetika müəssisələrinin, müstəqil enerji istehsalçılarının fəaliyyəti
ilə bağlı Nazirliyə təkliflər vermək;
4.1.6. dövlət elektroenergetika müəssisəsində, müstəqil enerji istehsalçılarında, enerji
təchizatı müəssisələrində, istehlakçılarda enerji resurslarından istifadə, texniki istismar və
təhlükəsizlik texnikası qaydalarına əməl olunmasında, elektrik şəbəkələrinin qorunmasında və
səlahiyyətinə aid digər məsələlər üzrə aşkar edilmiş çatışmazlıqlar və pozuntular haqqında
sənədləri, eyni zamanda Dövlət Enerji Nəzarəti İdarəsinin vəzifəli şəxslərinin verdiyi
tələbnamələrin icrası təmin edilmədikdə tədbir görülməsi üçün aidiyyəti icra hakimiyyəti və
hüquq mühafizə orqanlarına göndərmək;
4.1.7. istehlakçılarda aşkar edilmiş pozuntular barədə enerji təchizatı müəssisəsi
tərəfindən tərtib edilmiş aktlar mövcud qaydaların tələblərinə uyğun olmadıqda onlara yenidən
baxılması barədə qərar verir;
4.1.8. səlahiyyətlərinə aid olan məsələlərlə bağlı məhkəmədə iddiaçı, cavabdeh və üçüncü
şəxs qismində iştirak etmək;
4.1.9. fəaliyyətinə qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada müstəqil ekspertləri və
mütəxəssisləri cəlb etmək.

5. İdarənin fəaliyyətinin təşkili

5.1. İdarə bilavasitə Nazirliyə tabedir.
5.2. İdarə sektorlardan və yerli bölmələrdən ibarətdir. İdarə öz fəaliyyətini bilavasitə və
yerli bölmələri vasitəsilə həyata keçirir.
5.3. İdarənin yerli bölmələrinin əsasnamələri Azərbaycan Respublikasının Energetika
Naziri (bundan sonra - Nazir) tərəfindən təsdiq edilir.
5.4. İdarənin və yerli bölmələrin strukturu və ştat cədvəli Nazir tərəfindən müəyyən
edilir.
5.5. İdarəyə nazir tərəfindən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada vəzifəyə təyin
olunan və vəzifədən azad edilən rəis rəhbərlik edir. İdarə rəisi idarəyə həvalə olunmuş
vəzifələrin yerinə yetirilməsi və hüquqların həyata keçirilməsi üçün şəxsən məsuliyyət daşıyır.
5.6. İdarə rəisinin Nazir tərəfindən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada vəzifəyə
təyin və vəzifədən azad edilən bir müavini var.
5.7. İdarənin inzibati vəzifə tutan dövlət qulluqçuları Nazirlə razılaşdırmaqla, yardımçı
vəzifə tutan dövlət qulluqçuları isə birbaşa İdarə rəisi tərəfindən qanunvericiliklə müəyyən
edilmiş qaydada vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilir.
5.8. İdarənin baş mühasibi, yerli bölmələrin rəhbərləri və onların müavinləri Nazir
tərəfindən qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada vəzifəyə təyin və vəzifədən azad edilir.
5.9. İdarə rəisi:
5.9.1. İdarənin işini təşkil edir və ona rəhbərlik edir;
5.9.2. Qanunvericiliyə uyğun olaraq icrası məcburi olan əmr, sərəncam və qərar verir,
onların icrasını təşkil edir və nəzarəti həyata keçirir;
5.9.3. İdarənin vəzifəli şəxslərinin qanunvericiliyə zidd olan qərarlarını ləğv edir;
5.9.4. İdarənin fəaliyyəti ilə bağlı illik iş planını təsdiq edir;
5.9.5. dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsaitin səmərəli xərclənməsini təmin edir;
5.9.6. İdarənin icraatında olan inzibati xətalar haqqında işlərə baxır və həmin işlər üzrə
qərarlar çıxarır;
5.9.7. “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların
maraqlarının müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunun tələblərinə uyğun
olaraq sahibkarlıq subyektlərində, həmçinin sahibkarlıq subyekti olmayan digər istehlakçılarda

(məişət abonenti istisna olmaqla) İdarənin işçiləri tərəfindən aparılan yoxlamaların yoxlama
materiallarına (yoxlama aktına və ona əlavə olunan sənədlərə) baxılmasının nəticələri üzrə
qərarlar çıxarır;
5.9.8. İdarənin və yerli bölmələrin dövlət qulluqçularının vəzifə təlimatlarını təsdiq edir;
5.9.9. İdarənin işçiləri barəsində həvəsləndirmə və intizam tənbeh tədbirləri görür və
müvafiq sahədə xüsusi fərqlənən işçilərin fəxri adlarla təltif edilməsi üçün Nazirliyə təkliflər
verir;
5.9.10. İdarəni təmsil edir.
5.10. İdarə rəisinin müavini ona idarə rəisi tərəfindən həvalə edilmiş vəzifələri yerinə
yetirir və yerli bölmələrin işinə rəhbərlik edir, bu vəzifələrin yerinə yetirilməsinə görə şəxsən
məsuliyyət daşıyır.
5.11. İdarə rəisinin müavini İdarənin icraatında olan inzibati xətalar haqqında işlərə baxır
və həmin işlər üzrə qərarlar çıxarır.
5.12. İdarə rəisi eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının enerji nəzarəti üzrə baş dövlət
müfəttişidir. İdarə rəisinin müavini Azərbaycan Respublikasının enerji nəzarəti üzrə baş dövlət
müfəttişinin müavinidir. İdarənin tərkibində olan sektorların müdirləri, yerli bölmələrin
rəhbərləri və onların müavinləri enerji nəzarəti üzrə böyük dövlət müfəttişləri, baş məsləhətçi,
böyük məsləhətçi, aparıcı məsləhətçi və məsləhətçi inzibati vəzifələri tutan digər əməkdaşları
isə enerji nəzarəti üzrə dövlət müfəttişləridir.
5.13. Enerji nəzarəti üzrə böyük dövlət müfəttişləri və enerji nəzarəti üzrə dövlət
müfəttişləri:
5.13.1. təsdiq edilmiş illik iş planına və müvafiq iş bölgüsünə əsasən müvafiq sahədə
fəaliyyət göstərən subyektlərdə yoxlamalar aparır və nəticələrini aktla rəsmiləşdirir;
5.13.2. normativ hüquqi akta (normativ hüquqi aktın adı, maddəsi, bəndi və s.
göstərilməklə) istinad edilmiş tələbnamələr verir və onların icrasını təmin etmək üçün tədbirlər
görür;
5.13.3. müvafiq sahənin subyektlərinin rəhbərlərindən, istehlakçılardan və icra
hakimiyyəti orqanlarından səlahiyyətlərinə aid məsələlər üzrə məlumatlar və sənədlər alır;
5.13.4. inzibati xəta törətmiş hüquqi, vəzifəli və fiziki şəxslər barəsində inzibati xəta
haqqında protokollar tərtib edir;
5.13.5. bu Əsasnamədən irəli gələn və səlahiyyətlərinə aid olan digər vəzifələri yerinə
yetirir və hüquqları həyata keçirir.
5.14. İdarənin vəzifəli şəxslərinin verdiyi tələbnamələr mülkiyyət növündən və təşkilatıhüquqi formasından asılı olmayaraq, elektrik və istilik enerjisi ilə təchizatın subyektləri
(hüquqi, vəzifəli və fiziki şəxslər) tərəfindən əməl edilməlidir.

5.15. İdarənin vəzifəli şəxsləri vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə görə qanunvericilikdə
nəzərdə tutulmuş qaydada şəxsən məsuliyyət daşıyırlar.
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07 dekabr 2016-cı il tarixli 07 nömrəli Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyinin Qərarı
ilə “Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyinin Dövlət Enerji Nəzarəti İdarəsinin
Əsasnaməsi”nin 3.1.3-cü yarımbənddə “, onların istismara buraxılmasına xüsusi icazə” sözləri “və
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2016-cı il 24 noyabr tarixli 482 nömrəli qərarı ilə
müəyyən edilən güc həddindən yuxarı elektrik qurğularının istismara buraxılış aktı” sözləri ilə əvəz
edilmişdir.
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