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2 0 Ф М Я 17Sa научните трудове на гл. ас. Кремена Иванова, дм, представени във връзка с 
участието й в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент" 

Рецензент: проф. Радостина Тенева Георгиева, дмн 

Конкурсът за заемане на академичната длъжност „Доцент" в област на висшето 
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по 
научна специалност „Радиационна хигиена" е обявен в ДВ бр.30/11.04.2017 г за 
нуждите на лаб. „Радиационни експертизи и мониторинг на радон", Отдел 
„Радиационна защита'". Спазени са всички процедурни изисквания и срокове, след 
решението на Научния съвет на НЦРРЗ за разкриване на процедура по обявяване на 
конкурса (протокол на НС № 6/06.07.2017г). Гл. ас. Кремена Иванова е единствен 
кандидат и представените от нея документи за участие отговарят на изискванията на 
Правилника за заемане на конкурсни академични длъжности на НС на НЦРРЗ и 
ЗРАСРБ. 

Научна и професионална кавалификация 

Кр. Иваннова завършва Физически факултет на СУ "Св. Климент Охридски", 
магистърска степен по специалност Ядрена техника и ядрена енергетика, като 
придобива квалификацията инженер физик (1986-1993). След дипломирането работи в 
Районна дирекция - София, Държавен резерв, като компютърен администратор (1995 -
2000). От септември 2000 г започва работа в НЦРРЗ, отначало като физик Държавен 
здравен контрол в ядрени съоръжения и бившите уранодобивни и уранопреработващи 
обекти. От 2000 до 2006г, след конкурс, покрива изискванията за н.с. Ill - I ст., 
съответно главен ассистент. През 2006г придобива допълнителна специалност 
..Радиационна хигиенна" в Медицински университет, София и заема длъжността 
Завеждащ лаборатория „Радиационни експертизи и мониторинг на радон" в отдел 
Радиационна защита". През 2016 г защитава дисертация за научна степен "Доктор по 
Хигиенна (вкл. радиационна)" на тема „Уранодобивна промишленост - съществуващо 
облъчване и риск за населението". За повишаването на нейната квалификация 
допринася и обучението през 2001 г по радиационна защита и безопасно използване на 
източници на йонизиращи лъчения в Международната агенция по атомна енергия, 
Виена. 

Обща характеристика на представените трудове 

Инж. Кр. Иванова е представила списци на 39 заглавия (9А&Б и 9В I, II, III, 
IV), от които 5 (9А&Б) са във връзка с дисертационния й труд. Останалите се 
разпределят по следния начин: 

В чужди научни списания са публикувани 21 научни труда (9В I, II), от които 7 
в списания с импакт фактор (три в Journal of Radiation Protection Dosimetry - No 1, 2 и 5; 
две в Romanian Journal of Physics - No 3 и 4; една в Journal of Radiation and 
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Environmental Biophysics - No 6 и една под печат в Nuclear Technology & Radiation 
Protection - No 7). 

Публикациите в български списания и сборници (с пълни текстове), общо 7 на 
брой (9В III), включват: 4 в сборници от конференция и симпозиуми с международно 
участие (No 22-24, 28), и три в специализирания журнал на Българското сдружение по 
радиобиология и радиационна защита „Radiation Protection Journal" (No 25-27). 

Гл.ас. Иванова е първи автор в 15 от публикациите (42,9%), втори в 9 от тях 
(32,1%), трети и последващ в 7 (25%). 

Кандидатката е представила и 6 резюмета (9В IV) от участие в 3 международни 
конгреса (2015-2017), предимно върху радона. 

Значимост на проблемите, по които кандидата е работил 

Научните трудове, представени за участие в конкурса, са в областта на 
радиационната хигиена и по-конкретно анализа на радиоактивното замърсяване на 
жизнената среда. Тяхна основна цел е да бъде оценена степента на облъчване на 
населението и произтичащия от това риск. В изпълнение на тази нелека задача инж. 
Иванова изследва зависимосттите на различни радиационни параметри и фактори, 
имащи отношение към разпространението на радионуклидите в жизнената среда. 
Проблемът с извеждането от експлоатация (т.н. Decommissioning) е нов в световен 
мащаб и изисква усвояването на различни модели за оценка на дозата, търсенето на 
индикатори за риска за населението и избора на мерки за неговото редуциране. 

Тематично публикациите (приложен списък 9В I, II и III) се разпределят по 
следния начин: 

•S Оценка на радиационния риск за население живеещо е района на АЕЦ 
„ Козлодуй". 

На проучванията свързани с АЕЦ са посветени 4 публикации (No 1, 9,11, 22, или 
14,3%). Насочени са към оценка облъчването (външно и вътрешно) на населението 
живеещо в района на атомната централа. За тази цел тя използва моделно-математичен 
метод за разпространение на радиоактивните в-ва (Gaussian Plume Model). 
Изследването е съобразено с влиянието на различни фактори: метрологични, 
ландшафтни, демографски, процеси на миграция на РН в обектите на околната среда, 
пътищата на постъпване в организма, поведението им в него, дозово натоварване, 
влияние върху здравето и др. Оценени са източниците и активностите на изхвърляните 
в атмосферата радиоактивни в-ва 

Инж. Иванова показва, че основния дял от надфоновото облъчване се дължи на 
изхвърляния на радиоактивни благородни газове и дългоживеещи аерозоли в 
приземния слой (външно облъчване), докато вътрешното облъчване има незначителен 
принос. По нейна оценка облъчването е под 0,1% от годишната граница (1 mSva"1) и 
под 0,1% от средното фоново индивидуално облъчване от ЕРФ в страната (2,28 mSva ). 



Кандидатката проучва и проблема с радиоактивните отпадъци, неразривно 
свързан с обществената загриженост за влиянието на дейностите, свързани с 
използването на ядрена енергия върху човешкото здраве и околната среда и 
необходимостта от ефективни и приемливи решения за управление на РАО (намаляване 
на техните количества и токсичност и тяхното безопасно съхранение и погребване). Тя 
участва в разработка на Стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и на 
радиоактивните отпадъци до 2030 г., приета от Министерския съвет през 2015 г. 

През 2002 г, заради планираното затваряне на 4-те малки блокове на АЕЦ 
(BBEP-44G), участва в изготвянето на сравнителна оценка за екологичния и здравния 
риск при производство на ел. енергия от ТЕЦ и АЕЦ. Показва, че заместването на 1,0 
GW ел. енергия произведена от АЕЦ със същото количество от ТЕЦ, ще доведе до 
нарастване на здравния риск за населението - около 2,4 пъти за радиационния риск 
(заради съдържанието на Ra във въглищата и увеличаване концентрацията на 
естествените РН в изхвърляните в атмосферата аерозоли) и с около 2 порядъка от 
нерадиационни вредни фактори. Още по-значително ще бъде увеличението на общия 
онкологичен риск. 

S Оценка на радиационния риск за население от райони, засегнати от бившия 
уранодобив 

Активната минодобивна (1945-1990) и обогатителна (1950-1990) дейност оставя 
след себе си нарушено нормалното състояние на природната среда. Затова основна цел 
на тази област от изследванията на кандидатката са екологичните проблеми. Общия 
брой публикации е 10 (No 8, 10, 12, 13, 17, 21, 24, 26, 27, 32 - 35,7%). 

Тя определя базовите обекти, които могат да послужат за избор на системата за 
оценка на риска. Анализира радиационните фактори, влияещи върху облъчването на 
населението (обекти на околната среда - почви, вода, въздух, растителност; и пътища 
на облъчване). Изследва приложимостта на различни модели за оценка на 
съществуващото облъчване на населението, живеещо в близост до обектите. 

Разработва препоръки за определяне границите на засегнатите райони и 
идентифициране на засегнатите лица от населението. Отчита необходимостта от 
защитните мерки и степента на тяхното прилагане. Определя необходимия и 
достатъчен обем на мониториг в района на обектите - източник на съществуващо 
облъчване. 

Оценява въздействието на проведената техническа и биологическа рекултивация 
върху околната среда. За целта извършва периодично обследване на радиационната 
обстановка (мощност на Д гама лъчение и плътността на потока бета частици) в райони 
на бивши минни изработки, табани и прилежащи райони. Изследва и съдържанието на 
естествени РН във рудничните води на 29 обекта. Доказва нарастване съдържанието на 
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238U и 226Ra в проби от утайки за приода 2006-2014 - показател че са необходими 
допълнителни технически и биологически рекултивационни мерки. 

Участва в реализирането на пълен химически анализ и анализ на някои РН за 
мониторинговите пунктове около урановите мини. Прилага метода на главните 
компоненти и клъстерен анализ за пространствено групиране на пунктовете със сходни 
характеристики и отдиференциране на причинителите върху екологичното състояние. 

Въз основа на всички проведени изследвания з тази област прави извода, че 
постоянния контрол върху параметрите на околната среда, особенно в процеса на 
ликвидационна дейност, следва да продължи, за да се ограничи потенциално 
неблагоприятното радиобиологично въздействие върху населението. Особено внимание 
отделя на възможните последствия с катастрофален характер (скъсване на стените на 
крупни хвостохранилища и обширни разливи) и препоръчва реализирането на система 
за радиационен мониторинг. 

S Радон 

СЗО определя радона за втори по значимост фактор, предизвикващ рак на белия 
дроб след тютюнопушенето и фактор номер едно за хора, които никога не са пушили. 
Той има най-голям принос за вътрешното облъчване на населението на Земята. През 
2011 г МААЕ включи облъчването от радон в жилища в общата система за 
радиационна защита на населението. Затова значителен брой от представените 
публикации на г-жа Иванова са посветени на този проблем — общо 15 (No 2-7, 14-16, 18-
20, 23, 25, 28 - 53,6%). 

Първото публикувано изследване на кандидатката в тази област е от 2007г и 
систематезира резултатите от измервания на концентрацията на радон във въздух в 6 
града в България. Тъй като оценената годишна ефективна доза се оказва по-висока от 
тази на НКДАР, тя препоръчва по-обстойни изследвания на територията на цялата 
страна и особено в районите където се е добивала уранова руда. Измервания за Rn в 
населени места (в почвен газ, атмосферен въздух и сутерени на жилищни сгради) в 
близост до райони с уранодобивна дейност са публикувани през 2009. Извода, че 
повишеното съдържание се дължи основно на радиоактивните замърсявания от 
уранодобива се подкрепя от измереното повишено специфично съдържание на "6Ra. 
Инж Иванова предлага методът да бъде използван за създаване на „радонови" 
геоложки прогнозни карти и определяне на рисковите райони за България. 

През 2010 провежда измерване в детски градини в София и показа, че в 82% от 
случаите резултатите са под референтните нива. Едва 7% от измерванията показват 
високи стойности в сградите. Но в детски градини и училища на територията на район 
Кремиковци, в близост до обекти свързани с бивша уранодобивна промишленост, са 
констатирани високи концентрации в 9 от 16-те случая. Направени са препоръки и 
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спешно са реализирани мероприятия за коригиране на състоянието, отново с участието 
на г-жа Иванова. 

През 2011 - 2012 по проект на МААЕ, тя провежда проучване в жилища в 
четири области (София-град, София, Пловдив и Варна) и установява концентрации на 
радон между 20 и 3560 Bq/m3. 

Инж. Иванова участва активно в Националната програма за намаляване 
въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население (2013 -
2017). Няма да е преувеличено ако кажа, че тя беше в основата на нейното създаване и 
изпълнение - от идентифицирането на проблема, създаването на структури за 
управление, подготовка на експерти и изпълнители на заложените задачи, до 
информирането на българското население за здравните рискове, възможностите за 
измерване на концентрацията му и мерките, които да се предприемат за намаляване на 
опасността от хронично облъчване. 

Научни и научно-приложни приноси 
Основна част от изследванията на инж. Иванова са посветени на радиационната 

защита на населението, в ситуация на съществуващо облъчване. Разработваните 
проблеми са актуални и значими за обществото. Те водят до важни изводи за здравния 
риск. Резултатите от тези проучвания са и принос към натрупаните през последните 
години данни и спомагат за оценка на риска. 

Приносите в научните трудове на кандидатката могат да бъдат тематично 
систематизирани в три направления: 'Методи за охарактеризиране и оценка на 
радиационните параметри на жизнената среда в райони, засегнати от бившата 
уранодобивната и уранопреработващата промишленост; Модели за оценка на дозата на 
облъчване; 3Облъчване от радон в закрити помещения. Приносите са оригинални и 
имат научна и научно-приложна стойност. По-важните от тях са: 

Изведените корелационните зависимости между съдържанието на естествен уран в 
пробите вода и дънни утайки и предложената вторична граница от 0.2 mg.1-1 
естествен уран спрямо референтното ниво на ефективната доза за население (0.3 
mSv.y-1). С научно-практическо значение са рисковите индикатори и степенувания 
подход за периодична класификация и скринингова оценка на замърсяването в 
районите на бившите обекти от уранодобивната промишленост, приложими за 
изготвяне на програми за профилактика и промоция на здравето (8, 10, 12, 13, 17, 
21,24, 26, 27) 

S Предложено е решение за оценка радиационните параметри на жизнената среда 
при съществуващо облъчване и процедури, включващи охарактеризиране на 
източниците на замърсяване и възможните пътища за облъчване на населението. (8, 
12, 13,21,24,28); 
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•S Разработени са модели за оценка дозата на облъчване. Тук попадат подходите за 
оптимизиране на мониторинга, оценката на здравния риск и разпределение на 
дозите, чрез прилагане стратегия за управление на замърсяването на обектите и 
оценка на защитните мерки за редуциране на облъчването. Оценен е риска за 
населението при производството на електрическа енергия от различни видове 
електроцентрали и радиоактивните отпадъци (1,9, 11, 22); 

• За първи път в страната е проведено системно национално проучване на нивата на 
радон в жилищни сгради. Изследвани са и сгради с обществен достъп - училища и 
детски градини, Проучени са вариациите на концентрацията на радон на открито и 
в почвен газ при различни геологии. На тази база е предложена Национална 
програма за намаляване въздействието на радон върху здравето на българското 
население (2, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 18, 20, 25); 

•S Важен принос са методите за практическо оценяване на проведените 
възстановителни мерки за редуциране на облъчването при ситуации на 
съществуващо облъчване, включително от радон. Обосновано е използването на 
модела за оценка на радоновия риск на терен и прилагането на превантивни 
(защитни) мерки при ново строителство. (4, 19, 23) 

Публикации в реномирани издания с IF 

Инж. Иванова е представила за този конкурс общо 7 работи (посочени в 
раздела Обща характеристика на представените трудове), публикувани в списания с 
импакт фактор: 

S три в Journal of Radiation Protection Dosimetry - IF= 0.894; 
S две в Romanian Journal of Physics - IF= 0.924: 
S една в Journal of Radiation and Environmental Biophysics - IF= 1.923; 
•S и една под печат в Nuclear Technology & Radiation Protection - IF=0.520). 

Като се добавят и двете публикации, свързани със зашитата на образователната 
и научна степен „доктор", в Journal of Radiological Protection - IF= 1.581 и в 
Radioprotection - IF=0.40, общият импакт фактор на кандидатката става 8.825. 

Цитирания в научни списания с IF 
Г-жа Иванова е представила пространна справка за цитиранията (общо 26). Те 

са свързани с нейните изследвания посветени на: 

- Сцинтилационна спектроскопия за измерване дозата на бета лъчи (No 1 от 1996) - 4 
цитирания; 

- Измервания на радон в училища и детски градини от района на Кремиковци, (No 3 
от 2013) - 5 цитирания; 

- Измервания на концентрацията на радон в почвения газ на градските райони, (No 4 
от 2013) - 8 цитирания; 

- Проучване на концентрация на радон в жилища, (No 2 от 2013) - 4 цитирания; 

6 



- Измервания на радон в детски градини в София, (No 5 от 2014) - 1 цитиране; 
- Вариации на концентрацията на радон и амбиентната мощност на дозата при 

различни обекти от околната среда (открити и закрити), (No 6 от 2016) - 2 
цитирания. 

Както и публикациите свързани с темата на докторската й работа от списък 9А: 

- Радиологично въздействие на повърхностните води и утайките в близост до 
уранодобивните обекти, (No 1) - 1 цитиране; 

- Екологично моделиране на NORM, (No 3)- 1 цитиране. 
Факта, че всички публикации в списания с импакт фактор на кандидатката са 

цитирани от водещи изследователи в областта, потвърждават вече казаното за нейния 
научен принос и за значението на резултатите от нейните изследвания. Над 73% от 
цитиранията отново са в списания с импакт фактор. 

Определен е Индекс на Хирш в SCOPUS, h = 4. Оцененият фактор на ефективност е 
е= 832, където е=пк, а (п) е броят на публикациите, (к) на цитатите. 

Участие в изследователски проекти 

Инж. Иванова участва активно в редица международни проекти. Пет от тях са по 
програми на МААЕ: 

- „Evaluation and Demonstration of Safety during Decommissioning of Nuclear Facilities" 
(DeSa), 2004-2007; 

- ..Environmental Modelling for Radiation Safety", 2003-2007 

- „ Use of Safety Assessment Results in Planning and Implementation of Decommissioning 
of Facilities Using Radioactive Material" (FaSa), 2008-2011; 

- „Decommissioning risk management' (DRiMA), 2012-2015; 

Като водещ експерт на МААЕ, тя участва и в написването на публикациите, 
свързани с изброените проекти, от поредицата „Safety reports series" (SRS'): Safety 
assessment for decommissioning, 2013, ISSN 1020-6450; No. 77; IAEA-TECDOC-1678, 
Environmental Modelling for Radiation Safety - Summary Report of results on the EMRAS 
Programme (2003-2007); Risk management for decommissioning project - draft. 

Кандидатката е водещ координатор на петия проект (RER/9/136) „Подкрепа при 
прилагането на националните стратегии за намаляване на облъчването от радон" за 
2016-2017. 

В момента г-жа Иванова е съдиректор в международен проект на НАТО, „SEnsor 
NEtwork for the localization and identification of RAdiation sources'' (SENERA), към 
програма „Наука за мир и сигурност", 2015 - 2018. 

В България кандидатката е национален координатор на „Национална програма 
за намаляване въздействието на радон в жилищни сгради върху българското 
население" (2013-2017), посветена на формиране и провеждане на дългосрочна 
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политика за намаляване и предотвратяване риска. 

Участия в международни или национални научни форуми 
Кандидатката е представила 6 резюмета от участие в 3 международни конгреса 

(2015-2017), предимно върху радона (5 от тях). 
Разработване на лекционни курсове; 

Гл. ас. Кремена Иванова, участва като лектор в курсовете за СДО в НЦРРЗ на 
специализанти по специалностите радиационна хигиена, медицинска радиологична 
физика и радиобиология. Лекциите са на тема: 1 Радиоекология на атомната енергетика; 
9 Ч 
Радиологични проблеми във връзка с уранодобива; Мониторинг на радиационните 

параметри на работната среда; 4Определяне на радиоактивното замърсявяне на 
повърхности; 5Измерване на радиоактивни аерозоли; 6Измерване на радон и дъщерните 
му продукти. 

Други; 
Член е на Българско сдружение по радиобиология и радиационна защита; 

S Участвала е в разработването на нормативни актове по радиационна защита; 
•S Била е рецензент на 3 статии в международни научни списания с импакт фактор; 
•S Била е ръководител на 2-ма дипломанти със успешно защитени магистърска и 

бакалавърска степен, съответно във физическия и химическия факултети на СУ. 
Мотивирано заключение 

Инж. Иванова показва отлично владеене на съвременните методи и задълбочени 
познания в областта на радиационната хигиена. Проучванията върху зависимосттите на 
различни радиационни параметри и фактори, имащи отношение към разпространението 
на радионуклидите в жизнената среда, анализа на радиоактивното замърсяване, 
оценката на облъчването на отделни групи от населението и произтичащия от това 
риск, имат безспорни качества на сериозни научни трудове. 

Научните приноси на кандидатката разширяват възможностите за оценка на 
здравния риск, и в тази връзка имат значение за радиационната защита. Натрупаният 
опит е гаранция за усъвършенстване и развитие. Предложената научна продукция, по 
своя характер и съдържание, отговаря на изискванията на Правилника на НЦРРЗ. 

Въз основа на всичко казано за научните приноси и високия професионализъм 
на гл.ас. Кремена Георгиева Иванова, препоръчвам на уважаемото Научно жури да 
гласува положително за заемане на академичната длъжност "доцент." 

2017-09-12 Рецензент: 
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