
РД-10-35/ 04.12.2020 Заповед Промяна на вътрешни правила 

РД-10-34/ 19.10.2020 Заповед резултати 

РД-10-33/ 19.10.2020 Заповед резултати 

РД-10-32/ 19.10.2020 Заповед резултати 

РД-10-31/ 14.10.2020 Заповед за заместване директор ОМДП 

РД-10-30/ 13.10.2020 Заповед за изплащане на работно облекло 

РД-10-29/ 09.10.2020 Заповед за възстановяване на разходи за очила 

РД-10-28/ 08.10.2020 Заповед Определяне на служители за въвеждане и поддържане на 
информация в Информационната система за извършване на предварителен, текущ и последващ 
контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на ИКТ 

РД-10-27/ 01.10.2020 Заповед за заместване на служител 

РД-10-26/ 10.09.2020 Заповед Изменение на вътрешните правила 26А - Заповед провеждане на 
периодично обучение на членовете на ГУТ на ИПА 

РД-10-25/ 15.07.2020 Заповед резултати 

РД-10-24/ 15.07.2020 Заповед резултати 

РД-10-23/ 15.07.2020 Заповед резултати 

РД-10-22/ 25.06.2020 Заповед Изменение на финансови условия 

РД-10-21/ 10.06.2020 Заповед Решение за предоставяне на информация по писмо с вх. № РД15-
113/27.05.2020 

РД-10-20/ 29.05.2020 Заповед Изменение на вътрешни правила 

РД-10-19/ 14.05.2020 Заповед за утвърждаване на инструкция във връзка с мерките срещу 
разпространение на COVID-19 

РД-10-18/ 14.05.2020 Заповед Работа от разстояние 

РД-10-17/ 13.05.2020 Заповед Отмяна на заповед РД10-14/12.03.2020 

РД-10-16/ 01.04.2020 Заповед Технически сътрудник - КАФ 

РД-10-15/ 18.03.2020 Заповед за заместване 

РД-10-14/ 12.03.2020 Заповед за прилагане на режим на работа от разстояние 

РД-10-13/ 11.03.2020 Заповед за мерки за дезинфекция 

РД-10-12/ 10.03.2020 Заповед Изменение и допълване на Вътрешни правила за прилагане на 
ЗПКОНПИ 

РД-10-11/ 04.03.2020 Заповед за отговорници пожарна и аварийна безопасност в сградите на 
ИПА 

РД-10-10/ 04.03.2020 Заповед за съхраняване и архивиране на документите в ИПА 

РД-10-9/ 04.03.2020 Заповед за длъжностни лица осъществяващи контрол в сградите на ИПА 

https://www.ipa.government.bg/sites/default/files/zapoved_rd-10-19-14052020.pdf


РД-10-8/ 28.02.2020 Заповед за обособяване на звено за хелп-деск ДУ 

РД-10-7/ 24.02.2020 Заповед заплати и работно облекло 

РД-10-6/ 13.02.2020 Заповед Допълване на заповед РД10-378 от 19.10.2018 - ЗПКОНПИ 

РД-10-5/ 13.02.2020 Заповед Изменение на заповед РД10-328 от 29.03.2018 - ЗЗЛД 

РД-10-4/ 07.02.2020 Заповед за приемане на политика за мрежова и информационна сигурност 

РД-10-3/ 06.02.2020 Заповед за определяне лице информационна сигурност 

РД-10-2/ 24.01.2020 Заповед за вътрешни правила на ИПА 

РД-10-1/ 09.01.2020 Заповед за определяне на екип Полски проект 









Приложение № 1  


ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРАВИЛНА ХИГИЕНА НА РЪЦЕТЕ 


1.  Ръцете се мият винаги: 


а) когато са видимо замърсени 


б) след кихане или кашляне; 


в) преди, по време на и след приготвяне на храна; 


г) преди хранене; 


д) след ползване на тоалетна; 


е) след досег с животни или техни изпражнения; 


ж) при непосредствена грижа за болен. 


2.  Ръцете се мият 20 секунди с вода и сапун. 


3.  При невъзможност за измиване, се използва дезиифектант за ръце с вирусоцидно 


или частично/ограничено вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце с 


продължителност съгласно указанията за употреба на производителя, като се обръща 


специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на 


дланите). 


4.  Ръцете се оставят да изсъхнат след изтичане на необходимото време за контакт 


за обработка на кожата, посочено на етикета на дезинфектанта. 


Приложение № 2 


ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРАВИЛНО НОСЕНЕ ПА ЛИЦЕВА МАСКА 


1.  Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата - от основата на носа до 


брадичката. 


2.  Преди поставяне на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се обриват с 


дезинфектант за ръце на алкохолна основа. 


3.  Защитната маска за лице се сваля отзад напред като се хванат връзките 


(ластиците) й и се избягва докосването на предната й страна. 


4.  След сваляне на маската ръцете незабавно се измиват със сапун и вода или се 


обтриват с дезинфектант за ръце. 


5.  Защитната маска за лице за еднократна употреба се изхвърля в кош за отпадъци, 


веднага след сваляне. 


6.  Защитните маски от текстил за многократна употреба е необходимо да се 


обработват по следния начин: 


а) чрез изпиране с гореща вода (термодезинфекция) и перилен препарат (детергент) при 


температура на водата 60-90 аС за не по-малко от 20 минути; или 


б) чрез изпиране с хладка вода при температура под 60°С с препарати с дезинфекциращо 


действие (биоциди) с концентрация съгласно указанията на производителя (химио-


термодезинфекция). 


7.  Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни. 


8.  Защитните маски за еднократна употреба не се носят повторно. 
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