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З А П О В Е Д  

 

№ Е-РД-16-3/05.01.2022 г. 

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, заповед № РД-01-

973/26.11.2021 г., изм. и доп. със заповед № РД-01-991/02.12.2021 г. и заповед № 

РД-01-968/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването  
 

Н А Р Е Ж Д А М :  

І. За периода на удължения срок на извънредната епидемична обстановка до 31 

март 2022 г., определен с Решение № 826/25.11.2021 г.  на Министерския съвет и 

съгласно т. 32 във връзка с т. І.2 от заповед № РД-01-973/26.11.2021 г., изм. и доп. 

със заповед № РД-01-991/02.12.2021 г. на министъра на здравеопазването, 

провеждането на конкурсни процедури и процедури за мобилност за назначаването на 

държавни служители да се извършва при следните условия: 

1. Служителите от Министерството на енергетиката, заети с провеждането на 

горепосочените процедури, както и кандидатите, допуснати до участие в съответния 

етап на процедурите: 

а) да са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни 

документи за ваксинация или преболедуване или  

б) да представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди 

влизане в министерството изследване по метода на полимеразно верижна реакция за 

COV1D-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в министерството), 

удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела 

срещу SARS-CoV-2. 

II. При провеждането на конкурсните процедури и процедури по мобилност в 

Министерството на енергетиката ангажираните в тях лица (служителите на 

министерството и участниците в процедурите) са длъжни да спазват следните 

препоръки на Заповед № РД-01-968/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването: 
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1. да влизат в административната сграда на министерството само при положение, 

че нямат прояви на респираторни болести (повишена температура, кашлица, 

затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение на вкуса и др.);  

2. да влизат в административната сграда на министерството след измерване на 

температурата им; 

3. да дезинфекцират ръцете си на входа от поставения за целта диспенсър; 

4. да спазват дистанция от най-малко разстояние 1.5 м; 

5. да носят защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба. 

IIІ. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на 

министерството.  

IV. Възлагам на началника на отдел „Информационно и комуникационно 

обслужване“, дирекция „Финанси, управление на собствеността, информационно и 

комуникационно обслужване“ изпълнението на т.  IIІ от настоящата заповед. 

V. Възлагам на председателите на конкурсни комисии и комисии за провеждане 

на процедури по мобилност или на определен от тях член на комисията предварително 

да информират участниците за настоящата заповед и да извършват проверката на 

документите по т. І.1, б. "а“ и „б“. 

VІ. Настоящата заповед отменя заповед № Е-РД-16-691/09.11.2021 г. на 

министъра на енергетиката. 

VІІ. Контрола по изпълнение на настоящата заповед възлагам на главния 

секретар. 

Заповедта да се доведе до знанието на всички служители на Министерството на 

енергетиката, за сведение и изпълнение. 

 

 

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 

Министър на енергетиката  

 

 


