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НАучНА ДЕйНОсТ



чЛЕНсТвА

НЦРРЗ е учредител на 
Българското сдружение 
по радиобиология и 
радиационна защита.  
www.barrp.org

Списание  
„Рентгенология Радиология”,  
орган на БАР

Международно списание 
за ефекти на ниски дози 
радиация (IJLR),  
орган на WONUC

Българската асоциация  
по радиология (БАР)  
- от основаването й

Съюз на физиците  
в България

Европейската асоциация  
по радиология (ESR)

Европейска федерация на 
организациите за медицинска 
физика (EFOMP)

Международна асоциация 
за ефекти на ниски дози 
йонизиращи лъчения 
(LOWRAD)

Международна асоциация  
по радиационна защита  
(IRPA)

Международна организация 
по медицинска физика 
(IOMP)

Европейска 
мултидисциплинарна 
инициатива за проучване 
на радиационния риск от 
ниските дози (MELODI)



сЛЕДДИпЛОМНО ОбучЕНИЕ  
И КвАЛИфИКАЦИя



ОбучЕНИЕ И КвАЛИфИКАЦИя





ЕКспЕРТНА ДЕйНОсТ



учАсТИЕ в пРОЕКТИ



учАсТИЕ в пРОЕКТИ

2010-2013
“Проучване на колективните дози на 
населението на Европа от медицинскo 
облъчване”

Координатор: 
STUK, Финландия. От НЦРРЗ участва секция 
„Радиационна защита при медицинско облъчване”. 

2012-2015
„Европейска мрежа за биологична 
дозиметрия“ по 7РП

Участват 23 лаборатории от 16 страни.

Координатор: 
BFS Германия. От България участва лаборатория 
„Радиационна генетика”. 

2011-2014
„Радиационен статус на крайбрежието 
на Черно море” BS ERA NET по 7-ма 
рамкова програма
Координатор:
Национален институт по ядрена физика, 
Румъния. Участват 6 институции от 4 страни 
от черноморския басейн. От българска страна 
участват лабораториите „Контрол на облъчването 
на населението” и „Дозиметричен контрол”. 



2012-2013
“Намаляване облъчването от радон 
на населението чрез разработване 
и хармонизиране на националните 
стратегии”
Координатор за България: инспекция “Контрол в 
ядрената енергетика” 

учАсТИЕ в пРОЕКТИ

2013-2018
Регионален проект за техническо 
сътрудничество RER 9/093 – „Укрепване 
на радиационната защита на пациента и 
контрол на медицинското облъчване”
Координатор за България: 
секция „Радиационна защита при медицинско 
облъчване”. 

„Развитие на дозиметричните техники 
за диагностичната и интервенционална 
радиология”
съгласно сключен договор IAEA Research Contract 
No: 16957. 
В проекта НЦРРЗ участва с двете секции: 
„Радиационна защита при медицинско облъчване” 
и „Метрологично осигуряване и дозиметричен 
контрол”. 

2012-2013
“Обновяване на Вторичната Стандартна 
Дозиметрична Лаборатория (SSDL) в 
НЦРРЗ”

2011-2012
„Разработване на облъчени храни 
предназначени за имунно-подтиснати 
пациенти и други потенциални групи”

Участват 15 страни от Европа, Азия, Северна и 
Южна Америка. 

Координатор: 
Англия. От страна на НЦРРЗ участва лаборатория 
“Контрол на облъчените храни” с проект: 
„Радиационна обработка на традиционни български 
храни“. 



учАсТИЕ в пРОЕКТИ

ДоговоР С иЗСлЕДовАтЕлСКи иНСтитУт 
по РАДиАЦиоННА Биология и мЕДиЦиНА, 
ХиРошимА, япоНия

ДвУСтРАННо СЪтРУДНиЧЕСтво мЕЖДУ 
БЪлгАРия и гЕРмАНия 

Проект “Радиационно индуцирани 
взаимодействия на хетеродимера 
Ku70/80 с протеина Mre11” 
с  института по медицинска радиационна 
биология, медицински Университет Дуизбург-
Ессен, гр. Ессен, германия. изпълнител от НЦРРЗ е 
лаборатория „молекулярна радиобиология”. 

ДоговоР 04-9-1077-2009/2012 мЕЖДУ НЦРРЗ и 
лРБ-оияи, ДУБНА, РУСия

Проект “Радиационни и 
радиобиологически изследвания в 
полетата на ядрените установки в 
ОИЯИ и в околната среда”

лаборатория “Радиационна генетика” 



учАсТИЕ в пРОЕКТИ

2011- 
„Сътрудничество и оценка на 
генотоксичния риск чрез микронуклеус 
тест“
лаборатория “Радиационна генетика”
Над 40 лаборатории от цял свят участват в 
различните аспекти на HUMN. 

Програма REMPAN 
основна цел:
предоставяне на спешна медицинска и здравна 
помощ на хората, които са изложени на радиация 
при ядрен или радиационен инцидент. От 
2009г НЦРРЗ е асоцииран член и официално 
представлява България в организацията. 

Програма BioDoseNet 

основна цел:
създаване на глобална мрежа, хармонизация 
в методологията и качествено осигуряване на 
биологичната дозиметрия. 
Участва лаборатория “Радиационна генетика”.

Научен проект „Рак на простатната 
жлеза – диагноза, прогноза, лечение, 
оценка на лечебните резултати и 
усложнения”
с водеща организация СБАло. 

Секция „Радиационна защита при медицинско 
облъчване“

 Проект „Изследване на здравния 
статус на работници от зоната на строг 
режим на АЕЦ Козлодуй”(2011-2013)
Участват медицинската секция с 2 задачи и секция 
"Радиобиология" с 3 задачи. 

Секция "Дозиметрия и метрологичен контрол" 



учАсТИЕ в пРОЕКТИ

“Оптимизиране на радиационната 
защита на персонала и на 
пациентите при използване на 
рентгенови източници в урологията, 
гастроентерологията, ортопедията и 
хирургията"
изпълнител:  
инспекция “Контрол в ядрената енергетика”

“Контрол на нивата на радон в 
училищни сгради и детски градини в 
район Кремиковци”,

изпълнител:  
инспекция “Контрол в ядрената енергетика”

Нп “оКолНА СРЕДА - ЗДРАвЕ



АКРЕДИТАЦИИ И ЛИЦЕНзИИ

Българска служба за акредитация 
Акредитация за Орган за контрол от вида А,  
с рег. № 251 ОКА/09.09.2011г,  
съгласно БДС ЕN ISO/IES 17020:2005

Национална агенция за оценка и акредитация 
Акредитация за програмно обучение по докторски програми за ОНС 
„доктор“:

•„Медицинска радиологична физика“ и „Радиационна хигиена“  
протокол от 26.01.2012г.

• „Радиобиология“ – протокол от 5.07.2012г.

Агенция за ядрено регулиране
• Лицензия за специализирано обучение за правоспособност за работа  

с източници на йонизиращи лъчения  серия:  
СО, рег. № 04032/10.07.2012г.    

• Лицензия за работа с гама-облъчвателна уредба НИГУ-7 
серия: И-80575, рег. №03401/21.07.2010г.

• Лицензия за използване на ИЙЛ за научни цели  
серия: И-80547, рег. № 03403

• Лицензия за използване на ИЙЛ  
за осъществяване на контролни функции  
серия: И-80573, рег. № 03402.



АвАРИйНИ сИТуАЦИИ



НЦРРЗ СОФИЯ
РЗИ ВРАЦА
РЗИ РУСЕ
РЗИ ВАРНА
РЗИ БУРГАС
РЗИ ПЛОВДИВ

съТРуДНИчЕсТвО



50 ГОДИНИ НЦРРЗ
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съТРуДНИчЕсТвО

World Health Organization

United Nations Scientific Committee  
on the Effects of Atomic Radiation

International Atomic Energy Agency

European Commission 

Research Institute for Radiation 
Biology and Medicine, Japan

Объединённый институт
ядерных исследований, Россия

Medical Radiation Biology Institute, Germany

Bundesamt für Strahlenschutz, Germany

STUK - Radiation and Nuclear 
Safety Authority, Finland

Horia Hulubei National Institute 
of Physics and Nuclear Engineering, Romania

Dublin Institute of Technology, Ireland

Национальный университет биоресурсов  
и природопользования, украина
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АДМИНИсТРАЦИя



чЕсТИТ
ЮбИЛЕй!


