
 

 

 

Провеждането на изпити от ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ 

следва да се осъществява при спазване на следните противоепидемични мерки: 

 

1. Изпити да бъдат провеждани единствено в сградата на ГД ГВА, находяща се на бул. 

„Брюксел“ № 1 -  по един изпит на ден, съобразно предварително координиран  

седмичен график от началник отдел „Летателна експлоатация и лицензиране на 

авиационен персонал“, началник отдел „Авиационна сигурност“, началник отдел 

„Летателна годност на граждански въздухоплавателни средства“. В графика се вписва 

и служителят, който ще бъде квестор по време на изпита и ще извърши инструктажа по 

т. 4. от настоящата заповед; 

2. Изпитите, които се провеждат в залата за конференции, находяща се на етаж 2 в 

сградата на ГД ГВА на бул. „Брюксел“ № 1 да са на групи от максимум 7 (седем) 

човека; 

2.1. Изпитите, които се провеждат в изпитната зала на партерен етаж в сградата на ГД 

ГВА, находяща се на бул. „Брюксел“ № 1 да са на групи от максимум 3 (трима) човека; 

3. В залата за провеждане на изпити лицата да бъдат разположени на разстояние 

минимум 1,5 -2 метра един от друг; 

4. Преди началото на всеки изпит пред сградата на ГД ГВА кандидатите да бъдат 

инструктирани от определения за квестор на изпита служител от съответния отдел за 

реда на влизане и мерките, които ще бъде необходимо да спазват; 

5. Лицата, явяващи се на изпит да влизат по единично в сградата на ГД ГВА след 

проверка на входа от лицето, извършващо охранителна дейност за температура и 

външни грипоподобни признаци. При наличие на такива, лицето да не бъде допускано 

до изпит; 

6. Всеки един от кандидатите ще бъде допускан при наличието на лични предпазни 

средства (минимум защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба 

или друго средство, покриващо носа и устата, които се използват съгласно 

препоръките на Министерство на здравеопазването и ръкавици), които се осигуряват 

от самите кандидати; 

7. На входа на сградата ще бъде поставен дезинфектант, който да се ползва от 

кандидатите;  

8. Напускането на сградата от кандидатите също да става по единично; 

9. След всеки изпит залата да бъде проветрявана и помещенията дезинфекцирани, 

съгласно Приложение № 1 към Заповед № РД 01-262/14.05.2020 г. на министъра на 

здравеопазването; 

10. Членовете на комисията, да бъдат снабдени и да носят лични предпазни средства, 

като в началото на деня, в който ще се провеждат изпити да бъдат инструктирани за 

реда и начина за провеждане на изпита от началника на съответния отдел. 

 


