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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 

 
за извършени разходи във връзка с мерките за предотвратяване 

разпространението на COVID -19 

 
В изпълнение на препоръките на Националния оперативен щаб за 

предотвратяване разпространението на COVID-19 в административните структури 
на страната, изпратени с писмо № 02-44-42/11.03.20 г. на Зам.министър-председателя 
(наш рег.№ 01-00-8/11.03.20 г.), на указанията за дейността на администрациите, 
дадени от Зам.министър-председателя с писмо №02-44-43/16.03.2020 г.(наш 
рег.№01-00-8 от 16.03.2020 г.) относно обявеното с Решение на Народното събрание 
от 13.03.2020 г. извънредно положение в страната във връзка с пандемията от 
COVID-19, удължено с Решение на Народното събрание до 13 май 2020 г., а след 
тази дата – в изпълнение на заповедите на Министъра на здравеопазването, издадени 
във връзка с обявената с Решение № 325 на МС от 14.05.2020 г. извънредна 
епидемична обстановка, удължена с Решение № 855 на МС от 25.11.2020 г. до 
31.01.2021 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. , Решение 
№ 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г. и предложение от Главния 
държавен здравен инспектор, в Агенцията за ядрено регулиране беше направена 
необходимата организация по прилагане на приетите хигиенно-противоепидемични 
мерки с цел обезпечаване дейността и функционирането й.  

Със заповеди на Председателя на АЯР са въведени всички противоепидемични 
мерки, конкретизирани в заповедите на Министъра на здравеопазването. По 
посочения в приложенията към тях алгоритъм се извършва почистването и 
дезинфекцията на всички повърхности и зони от работната среда, които контактуват 
с открити части на тялото. Закупени са необходимите подходящи препарати. За 
всички служители се  осигуряват дезинфектанти и лични предпазни средства, като е 
проведен и инструктаж на целия персонал за правилна хигиена. 

За периода от 01.01.2022 г. до 31.01.2022 г. в АЯР  са извършени  разходи в 
размер на 702 лв., свързани с прилагане на  мерките за предотвратяване 
разпространението на  COVID 19. Разходите са за сметка на утвърдения за 2022 г. 
бюджет на Агенцията. 
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