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АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО 
РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА 

 
Голяма част от работата на НЦРРЗ през 2011г. беше „белязана“ от две аварийни 

ситуации, които доказаха високия професионализъм на неговите служители и способността 
им да реагират адекватно в случай на извънредни ситуации. 

На 11.03.2011г, след разрушително земетресение от 9та степен, засегнало 
североизточния бряг на остров Хоншу, Япония и последвалото 10 метрово цунами, 
аварираха 6 реактора на АЕЦ-Фукушима.  

 

 
Три от реакторите прегряват, започват да се 

разтапят и изпускат големи количества радиоактивни 
вещества във въздуха  

(No 3 в дясно и 4 в ляво, на 16.03.2011) 

 
Карта на замърсените пространства около 

АЕЦ „Фукушима”  
(22 март - 3 април) 

 

След получаване на информацията за възникналата радиационна авария, НЦРРЗ 
сформира кризисен щаб, чиито задачи бяха: 
- Събиране на налични данни, анализ и изясняване на конкретната обстановка в 

авариралата АЕЦ, в това число радиационни параметри на аварията. 
- Организиране на постоянно дежурство на специалисти от НЦРРЗ с цел: проследяване на 

постъпваща информация от международни източници (IАEА, WHO, СТВТО, IRSN и т.н.) 
и анализирането й. 

- На база на наличната информация: прогноза за вероятността за разпространение на 
замърсени въздушни маси на територията на Република България (РБ), срок на поява, 
количества, анализ на риска за населението. 

- Подготовка на информация за развитието на ситуацията и препоръчителни мерки за 
министъра на здравеопазването, „гореща линия” на МЗ. 
 
 

 
Мониторингови станции на СТВТО – съдържание на радионуклиди в атмосферен въздух. 
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- Разработване на програма за реален анализ на проби за оценка разпространението на 
замърсени въздушни маси на територията на РБ, почвени отлагания, замърсяване на 
хранителни продукти, питейни води и други рискове от значение за здравето на 
населението. 

- На база анализ на риска за българското население: прогноза за необходимостта от 
прилагане на незабавни защитни мерки (йодна профилактика, укриване и др.). 

- Подготовка на ежедневен бюлетин за радиационната ситуация в РБ (проведени 
измервания, резултати, необходимост от защитни мерки, препоръки за поведение на 
рисковите групи от населението (деца, бременни жени), който да се публикува на web-
страницата на НЦРРЗ. 

- Обмяна на информация и координиране на дейносттите по радиационна защита с други 
компетентни органи в РБ (АЯР, МОСВ, БАН) и чужбина (ЕК, РАПЕКС, СЗО). 

- Информиране на населението на РБ посредством интервюта в средствата за масова 
информация. 

Сътрудниците на центъра участваха според своята компетентност в изпълнението на 
посочените задачи. Пробовземане на въздух за определяне на фонови стойности и 
изследване на ежедневни проби въздух, след като въздушните маси, съдържащи 
радионуклиди достигнаха до нашата страна; пробонабиране и измерване на ежеседмични 
атмосферни отлагания, дъждовни води, прясно мляко, зеленчуци и растителност за оценка 
дозата на населението и предприемане на радиационно защитни мерки при необходимост. 

Ежедневно, резултатите от провежданите анализи бяха оповестявани на web-сайта на 
центъра. Чрез писма бяха информирани МЗ и Агенция за ядрено регулиране (АЯР). 
Публикуваната информация на сайта на центъра беше ползвана от съседните ни държави, за 
което получавахме благодарности от граждани. 

Стойностите на йод-131 варираха до 1.92±0.18 mBq/m3. Регистрирани бяха следи от 
телур-132, йод-132, цезий-134, цезий-136 и цезий-137. 

 

 
България - съдържание на йод-131 в атмосферен въздух 

 

Оценената доза, в резултат на инхалаторно постъпване на радионуклиди от 
въздушните маси, беше под 0.01 µSv и не се налагаха радиационно защитни мерки. 

 За оценка здравето на лица, пребивавали на територията на Япония по време на 
аварията и за профилактика на психологическите ефекти, беше организиран здравен 
мониторинг по желание, при завръщането им в страната. Бяха проведени прегледи и 
изследвания на 25 лица, включително целотелесна активност и цитогенетичен анализ. Не 
бяха регистрирани данни за инкорпориране на радиоактивни материали или други 
увреждания на здравето, които биха могли да са резултат от аварийното облъчване. Голям 
брой граждани бяха консултирани по телефона, по въпроси касаещи тяхната или на техни 
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близки безопасност, ако по един или друг начин са били засегнати от радиационната 
обстановка в Япония. 

Друга авария, в промишлен гама-облъчвател в гр. Стамболийски (14.06.2011), доведе 
до облъчване на петима от служителите с дози над 1 Sv. 

 

 
Гама-облъчвателна установка „Гитава“ 

 
Контейнер с ИЙЛ (Со-60) 

 
Сигналът бе подаден от лаборатория „Дозиметрия на външното облъчване”, която 

през ранния следобед на 15.06.2011г. обработи и оцени дозиметрите, предоставени след 
аварийната ситуация. На 16.06.2011г. беше проведен първия преглед на пострадалите. 
Констатирана бе авария с ИЙЛ и незабавно бе уведомен аварийния център на АЯР. В 
следващите дни (17-21.06.2011) бяха проведени поредица от медицински прегледи от 
специалисти на лабораторията по „Медицинска радиология“ за оценка степента на 
радиационно увреждане на всяко засегнато лице. 

На базата на алгоритъм разработен в секцията бе оценено, че се касае за облъчване 
над 1 Gy, при всички пострадали, а за двама от тях над 3 Gy, което наложи на 18.06.2011г. 
да бъде препоръчано тяхното хоспитализиране в клиниката по инфекциозни заболявания на 
ВМА, която разполага с изолатор.  

На 21.06.2011г. специалистите на НЦРРЗ, съвместно с експерти на МААЕ, 
пристигнали в РБ за обследване на аварията, предприеха мерки за изпращане на 
пострадалите във военната болница „Перси”, Париж, Франция за провеждане на 
квалифицирано лечение на острия радиационен синдром с растежни фактори. След 
завръщането им в България, пострадалите се наблюдават от лекарите в секция „Медицинска 
радиология“ по специално разработена схема. 

Важно за центъра събитие през 2011г. беше подписването на дългосрочен Договор за 
научна дейност и обучение на специалисти по радиобиология и радиационна хигиена с 
Изследователския Институт по Радиационна Биология и Радиационна Медицина (ИИРБРМ) 
към Университета в Хирошима, Япония. 

 

 

 

Програмата включва: обучение на докторанти и млади учени; популяризиране на 
съвместни изследователски проекти, конференции и семинари; обмен на резултати от 
научни изследвания, публикации и друга научна информация; осигуряване на стипендии 
при съвместни изследователски проекти; участие в други, общи за двата института, научни 
програми. 
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Договорът бе подписан на 08.06.2011г. от директорите на двата института: проф. К. 
Камия, директор на ИИРБРМ и проф. Р. Георгиева, директор на НЦРРЗ. Присъстваха 
президента на асоциация България–Япония, г-н Ко Имамура; първия секретар на японското 
посолство в България, г-н Мори; г-жа Д. Николова от Дирекция „Азия, Австралия, Океания” 
на МВнР, както и академичния състав на НЦРРЗ. 

И през 2011г. основните дейности на центъра бяха свързани с дългосрочните 
програми на МЗ “Здравен контрол” и “Профилактика на незаразните болести” и произтичат 
от Закона за здравето (раздел VI от глава втора) и свързаните с него 7 наредби, медицински 
стандарти, както и 22 наредби към Закона за безопасно използване на ядрената енергия 
(ЗБИЯЕ). Работата бе насочена към осигуряване радиационната защита на лица, 
извършващи дейности с ИЙЛ, включително използването им за медицински цели; контрол 
на радиационните фактори на жизнената среда, допринасящи за облъчване на 
населението като цяло и в райони с повишен радиационен риск (бивши предприятия от 
уранодобива, обекти на ядрената енергетика и други). 

В съответствие с европейските изисквания и стандарти, държавния здравен контрол 
изпълняван от НЦРРЗ обхваща: контрол за радиационно замърсяване на води, почви, 
въздух, растителност (Наредба №9 от 2001г.; Директива 98/83/ЕО на Съвета); безопасност и 
качество на храните (Наредба №10 от 2002г.); безопасност на суровини, продукти и стоки с 
повишено съдържание на радионуклиди (Наредба №25 от 2005г.); медицинско облъчване 
(Наредба №30 от 2005г).  

 
 

 
Пробовземане на обработваема почва 

 
Пробовземане на водни проби -

обект Елешница 

 
Пробовземане от подземни води -

Тракия РМ 

 

Лаборатория „Контрол на облъчване на населението” ежегодно докладва резултатите 
от контролната и мониторинговата ни дейност в ЕК. През 2011г лабораторията участва в 
две междулабораторни сравнения, организирани от ЕК (определяне съдържанието на 
техногенни радионуклиди цезий-137 и стронций-90 в боровинки) и от Международната 
агенция за атомна енергия (МААЕ) (определяне на естествени радионуклиди във води и 
определяне на техногенни радионуклиди в почва), като получените резултати са 
съпоставими с едни от най-добрите лаборатории в Европа. 

Голям е обемът от дейности по радиационния контрол извършвани само от 
Националния център: външен и вътрешен дозиметричен контрол (за всички работещи с 
открити ИЙЛ) (Директива 96/29/Евратом на ЕС); метрологичен контрол на средствата за 
измерване на йонизиращи лъчения използвани в медицината и осигуряване защита на 
пациента при медицинско облъчване (Директива 97/43/Евратом на ЕС); медицински здравен 
контрол на всички лица, работещи с йонизиращи лъчения (Наредба №29 от 2005г.), контрол 
на обекти на ядрената енергетика и уранодобива (Наредба за основните норми за 
радиационна защита; Препоръка на Комисията 90/143/Евратом); контрол на облъчени храни 
(Наредба №6 от 2002г.; Директива 1999/2/ЕО на Европейския парламент и на Европейския 
съвет). 
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Обект Лакатник - Пробойница 

измерване на радиационни 
параметри – мощност на дозата 

гама лъчение 

 
Проверка на ПХП Металург 

извеждане от експлоатация на 
сгради от завода 

 
Проверка по заповед на министъра 
на МОСВ за радиационния статус 

на с. Нови хан, с. Габра и 
 с. Крушовица. 

 

 През 2011г бе поставено началото на „Пилотно национално проучване на нивата на 
радон в жилищни сгради“. В изследването се включиха 28-те РЗИ. По регионален проект на 
МААЕ бяха получени 400 детектора, които разпределихме в 4 области: София, Софийска 
област, Варна и Пловдив. Измерванията се провеждат в жилищни помещения на доброволен 
принцип. От учебно-информационния отдел бяха изготвени информационни материали за 
РЗИ, гражданите в чиито домове се провеждат измервания и за директорите на училища и 
детски градини. 

В изпълнение заповед на министъра на здравеопазването беше сформирана 
междуведомствена работна група за изготвянето на проект на „Национална програма за 
намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на населението“. Някои от 
заседанията на междуведомствената работна група бяха отворени и се проведоха с 
участието на експерти от МААЕ, представители на камарата на архитектите и инженерите. 
Проектът ще бъде представен в Министерството на здравеопазването за обсъждане и 
приемане през 2012г. 

През 2011г по Национална програма за действие по околна среда и здраве бе 
финансирано действие 1.5.1. „Провеждане на контрол на нивата на радон в училищни сгради 
и детски градини“. НЦРРЗ, съвместно с „Лаборатория радиационни измервания” към 
Изпълнителната агенция по околна среда, проведе скринингови (краткосрочни) измервания 
на концентрацията на радон в 9 училища и 7 детски градини в район Кремиковци. 
Измерванията бяха извършени при консервативни условия (затворени прозорци и врати) по 
време на лятната ваканция. На следващата карта са представени районите на измерване и 
разпределението на детските заведения по средната концентрация на радон. Със зелена точка 
са означени училищата и детските градини със средна концентрация под референтното ниво, 
а с червена – около и над това ниво. В последните са поставени детектори за 6 месечно 
измерване при нормално ползване на сградите (по време на учебните занятия). Те ще бъдат 
отчетени през 2012г. 

   

Разпределение на детските заведения по средна концентрация 
на радон (зелено - под референтното ниво, червено – около и 

над него) 

Поставяне на детектори в училища и детски 
градини в район Кремиковци 

Информацията за дозите на облъчване се предоставя от секцията по „Метрологично 
осигуряване и дозиметричен контрол“. Изграждането на републиканска система за 
индивидуален дозиметричен контрол беше възложен на НЦРРЗ през 1964г и се изпълнява 
от лаборатория “Външна дозиметрия”. Наред с филмовите дозиметри (ФД) в началото на 
80-те години бяха въведени и термолуминесцентните дозиметри (ТЛД). Съобразно 
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характеристиките на средата и радиационния риск се използват ФД или ФД+ТЛД. 
Натрупаната богата информационна база спомага за оценка на радиационния статус, 
управление на лъчезащитата, оптимизиране на дейности и операции, в това число и за 
епидемиологични проучвания, прогнози и пр. 

 

 
Отчитане на ТLD в лаб. Външна дозиметрия 

 
Мобилен целотелесен броячна лаб. Вътрешна дозиметрия 

 

Секторът за „Вътрешна дозиметрия” определя съдържанието на изкуствени и някои 
естествени радионуклиди в организма на работещи с открити източници (или при условия, 
при които такива се отделят в хода на технологичния процес); на отделни лица от 
населението, живеещи в района на обекти на ядрената енергетика; и на участници в локални 
радиационни аварии за оценка необходимостта от по–нататъшно медицинско третиране на 
лъчево натоварени лица. Голям интерес към такива измервания се проявяват от кметствата 
на общините в 30 км зона около АЕЦ-Козлодуй, от работещите в Нови Хан. 

Усилията на специалистите от „Метрологичната лаборатория” бяха насочени за 
изготвяне и внедряване на протоколи за измервателна апаратура, която да отговаря на 
изискванията на международните стандарти и да обезпечава измерванията на наличната 
апаратура в България. Стратегията за развитие включва изграждане на работеща вторична 
дозиметрична лаборатория с апаратура, персонал и документация отговарящи на 
съвременните европейски изисквания. 

Сериозен и уникален за България ангажимен е извеждането от експлоатация на 
две радиохимични лаборатории ІІ клас, за работа с открити ИЙЛ, на бивш терен на 
НЦРРЗ. През 2011г центъра получи лиценз от АЯР за извършване на тази дейност, въз 
основа на специално изготвени програми от гл. ас. К. Иванова. Група служители от 
различни звена: гл. ас. О. Стоянов, гл. ас. И. Даскалов, И. Паскалев, П. Нанчев, В. Мирков, 
Св. Недков, гл. ас. Р. Тоцева, гл. ас. Р. Котова, ас. Ж. Тенев, и с логистичната подкрепа на 
секцията по метрология и отдел техническо-стопански, приключиха с извеждането на 
лабораторията в подземния етаж на блок 3. Радиохимичната лаборатория в блок 7 
предстои да бъде изведена през 2012г. 

 

  
Извеждане от експлоатация на РХЛ клас 2, блок 3 на бившя терен на НЦРРЗ 

НЦРРЗ е единствената институция в страната, в която има оборудване и експерти за 
биологична дозиметрия на пострадали при радиационни инциденти и ядрени аварии и е 
член на Световната мрежа (BioDoseNet)към СЗО.  
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При определяне дозите на пострадалите от Гитава, служителите от лаб. „Радиационна генетика“ показаха, че 
работят на нивото на известни биодозиметрични лаборатории в Европа като НРА - Великобритания и Франция. 

 

НЦРРЗ провежда здравен мониторинг и оценка на риска на работещи в среда на 
йонизиращи лъчения и население. Тази дейност се осъществява от две секции: 

Секцията по „Радиационна безопасност и медицинско осигуряване” е единственото 
диагностично, консултативно и организационно-методично звено по превантивна 
радиационна медицина и проблемите на радиационната патология в България. Нейните 
експерти провеждат профилактична, лечебна, експертна, научна и учебна дейност в 
областта на клиничната радиобиология. 

Секцията по Радиобиология има водеща роля за оценка на ефектите при много ниски 
дози на облъчване. С развитието на атомната енергетика у нас и особено след авариите в 
Чернобил и Фукушима, вниманието се насочи към ефектите на ниските дози и мощности 
на дозата, характерни за професионалното облъчване. Непрекъснатата еволюция в 
оценката на радиационния риск и развитието на концепциите на Международната комисия 
по радиационна защита (МКРЗ) в голяма степен се дължи на напредъка в радиобиологията и 
по-специално на Молекулярната радиобиология. При дози под 0.2 Sv не се наблюдават 
детерминирани ефекти и радиационния риск се определя само от стохастичните ефекти – 
соматични (рак) и наследствени (генетични). В този случай, началните промени на 
молекулярно и клетъчно ниво и натрупваните потенциално-летални увреждания, не могат 
да бъдат отчетени с познатите клинични методи. 

 

  
Секция „Радиационна безопасност и медицинско осигуряване” – част от колектива 

 

Двете секции, по „Радиационна безопасност и медицинско осигуряване“ и 
„Радиобиология“ провеждат съвместни изследвания по договори с АЕЦ, хранилището за 
РАО в Нови Хан, както и на население от рискови райони. 

НЦРРЗ разработва и апробира методики за измерване и оценка на дозата на 
пациента при рентгенография, рентгеноскопия, мамография, компютърна томография и 
стоматологична рентгенология. Тази дейност се осъществява от секция „Радиационна 
защита при медицинско облъчване“, чиято грижа освен лицата работещи в среда на 
йонизиращи лъчения, са и пациентите. 
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Специален брой на Radiation Protection Dosimetry, v 147, 
1-2, 2011 с докладите от Межд. конференция 
“Радиационна защита в медицината” 2010 г, Варна 

Измервания в лечебни заведения 
 

 

Оценката на честотата на рентгеновите изследвания и на лъчевото натоварване на 
българското население не показа значима промяна спрямо 2008г. С най-голям принос са 
рентгенографиите (73%), следвани от денталните графии (12%); леко е нарастнала честотата 
на компютърната томография (7% сега, срещу 5.2%), което отразява световната тенденция. 
Разпределението на пациентите по възрастови групи и по пол е представен на следващата 
фигура.  

 

 
Разпределение на рентгеновите изследвания по възрастови групи и по пол 

 

Около 3.5% от компютър-томографските изследвания са на деца, което показва добра 
практика за по-малко прилагане на този лъченатоварващ метод при децата. По-голяма е 
честотата при жените (53%) и 47% при мъжете, като единствено при интервенционалните 
процедури честотата е значително по-голяма при мъжете – 61% срещу 39% при жените. 

Общата колективна доза от рентгеновите изследвания през 2010г е оценена на 3235 
man.Sv, или 420 mSv на 1000 души от населението. Няма изменение спрямо оценката ни за 
2009г. 

Общият брой на нуклеарно медицинските (НМ) изследвания през 2010г е 20 230 или 
2.7 изследвания на 1000 души, което е малко повече от изследванията през 2008г. От тях на 
деца са само 456, което е 2.3% от общия брой. По органи и системи разпределението е 
следното: костната система – 51.1 %; щитовидната жлеза – 18 %; значимо е нарастването 
(спрямо 2008г) на сцинтиграфията на тумори - общия брой изследвания само на позитрон-
емисионен томограф (ПЕТ) е 2580. 

Бе проведено проучване на практиката при компютър-томографски изследвания на 
деца, с цел оптимизиране на изследванията и намаляване на лъчевото натоварване при тях. 
Бяха установени значими вариации за различните уредби при КТ на глава, в една и съща 
възрастова група, най-големи (над 3 пъти) – в групата деца под 1 година. На персонала в 
отделенията беше предложена методика за оптимизиране на протоколите на изследванията, 
с цел намаляване на дозите. 
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Резултати за дозите на пациентите при компютърна томография на глава  

в три лечебни заведения за 4 възрастови групи. 
 

Разработената информационна брошура „Какво трябва да знаят родителите за 
безопасността на своите деца при използване на йонизиращи лъчения за диагностични 
изследвания?” е публикувана на интернет страницата на НЦРРЗ и в интернет страницата на 
международната кампания Image Gently (www.imagegently.com). 

Единствената вторична стандартна дозиметрична лаборатория (SSDL) в страната, 
чиято главна задача е да осигури единство, точност и проследимост на средствата за 
измерване на йонизиращи лъчения в областта на медицината, също е в структурата на 
НЦРРЗ. Като част от мрежата на SSDL’s тя представя ежегодно подробен отчет от 
дейността си в МААЕ – Виена. 

Центърът подържа три регистъра: здравен регистър на работещи, пенсионирани и 
участвали в радиационни инциденти; база данни от дозиметричния контрол и регистър на 
обектите с ИЙЛ. Изгражда се четвърти регистър за контрол на качеството на медицинската 
апаратура в страната. 

Стратегията за развитие на НЦРРЗ, след присъединяването на България към ЕС, е 
насочена към участие в европейски програми, двустранно и регионално сътрудничество и 
други форми на международно и национално сътрудничество с цел укрепване на научно-
кадровия потенциал и изграждане на съвременна инфраструктура, способна да отговори на 
високите европейски изисквания. 
 
УЧАСТИЕ В РАБОТНИ ГРУПИ В ОБЛАСТТА НА РАДИАЦИОННАТА ЗАЩИТА: 

- Работна група по радиационна и ядрена безопасност към ЕК; 
- Европейската асоциация на ръководителите на компетентните държавни органи по 

радиационна защита (HERCA) – участие в борда и в работните групи: 
Медицински приложения на ИЙЛ 
Радиационни аварии (WGE) 
Европейски радиационен паспорт&свободно движение на персонал (WG1) 

- Експертна група на ЕК по изпълнение на задълженията по член 35 и 36 от договор за 
Евратом; 

- Подготвителен комитет на 13 Конгрес на IRPA, Глазгоу, 2012 г, в областите 
Радиобиология и здравни ефекти; 

- Световна мрежа от лаборатории за биологична дозиметрия (BioDoseNet); 
- Член на работна група 20 “Екология”, сектор “Радиационна безопасност” към 

дирекция “Екология” на ЕС; 
- Част от системата за бързо съобщаване в случай на опасност за здравето на хората и 

животните, която произтича от храни и фуражи (RASFF); 
- Член на Международната Асоциация по Радиационна Защита; 
- Член на Международната асоциация за ефекти на ниски дози ЙЛ. 
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Участници в срещата на ad-hoc комитета по чл. 35 и 

36 от договора Евратом 

 
Работно съвещание, МААЕ, Виена 

 

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ 
 

І. Проекти, финансирани от ЕК 
“Проучване на колективните дози на населението на Европа от медицинско 

облъчване” DOSEDATAMED 2(DDM2) - Контракт ENER/10/NUCL/SI2581237 (2010-2013); 
Участват 5 страни членки на ЕС; Координатор за България Ж. Василева, НЦРРЗ. 
Цели: Да се събере наличната информация за дозите, получавани от пациентите от 
радиологични диагностични изследвания в ЕС и да се ускори прилагането на препоръките 
на публикация № 154 “Европейско ръководство за оценка на лъчевото натоварване на 
населението от медицински рентгенови процедури” на Европейската комисия. Специфични 
задачи: Определяне колективните дози чрез провеждане на он-лайн проучване по 
стандартизиран въпросник, включващ информация за броя на изследванията по 
номенклатури и типичните дози.  

 
Работна среща на колектива по проекта  

17-18 май 2011г, София 

 
Участниците в курс за обучение  
19-20 май 2011г, София 

DoseDatamed 2„StudyonEuropeanPopulationDosesFromMedicalExposure” 
 

„Европейска мрежа за биологична дозиметрия (RANEB). Продължителност: 1912-
1915. Участват 23 лаборатории от 16 страни. Координатор: BfS Германия. Координатор за 
България: В. Хаджидекова, НЦРРЗ. Обща цел: Създаване на европейска мрежа лаборатории 
за координиране на действия и точна оценка на получената доза от лабораториите по 
биодозиметрия на ЙЛ в Европа с цел бързо и ефективно реагиране в случай на радиационна 
авария. Специфични цели: Да се създаде механизъм за действие на мрежата; да се наложат 
високи стандарти в прилаганата методология за оценка на погълнатата доза йонизиращо 
лъчение чрез обучение и обмяна на опит; създаване на база-данни и достъп до получената 
информация. Очаквани резултати: Изграждането на единна мрежа от лаборатории за 
биодозиметрия ще подобри възможностите за бързо реагиране в случай на радиационна 
авария в Европа. 

„Radiation background of Black Sea coastal environment” (RACE). Координатор  
д-р Р. Маргинеану, Румъния. Участват 6 институции от 4 страни на черноморския басейн. 
Координатор за България: Р. Тоцева, НЦРРЗ. Обща цел: Да се установи радиационния фон и 
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неговите източници в Черно море. Специфични цели: измерване на гама и бета емитери чрез 
спектрометриране на уран и торий в пробите; оптимизация на схемите на пробовземане. 
Очаквани резултати: установен радиационен фон на Черно море и източниците за него; 
създадени процедури за пробонабиране, транспортиране и съхранение на проби; 
идентифицирани и количествено определени гама емитери в Черно море; определено 
съдържание на тритий, стронций-90 и въглерод-14 в проби от Черно море; създадени 
тематични карти.  

 

 
Среща на управителния борд на проекта “RACE” 

 
Участници в проекта “RACE” 

 

ІІ. Проекти, финансирани от МААЕ 
Обновяване на Вторичната Стандартна Дозиметрична Лаборатория (SSDL). Обща 

цел: Да се осигури радиационна защита и безопасност при медицинско използване на 
йонизиращи лъчения съгласно изискванията на Директиви 96/29 и 97/43/Евратом. 
Спечифични цели: Да се укрепи националната система за метрологично осигуряване на 
радиологичните практики; да се постигне по-качествено медицинско обслужване; да се 
намали облъчването на населението. Очаквани резултати: Ще бъде подпомогнато 
създаването на съвременна и ефективно работеща национална стандартна дозиметрична 
лаборатория, която ще осигури проследимост и точност на измерванията и въвеждане на 
европейски и международни изисквания за измервателните уреди използвани в 
медицинската радиология.  

Регионален проект за техническо сътрудничество RER 9/093 – “Укрепване на 
радиационната защита на пациента и контрол на медицинското облъчване” (2008-2013). 
Ръководител на проекта: М. Рехани, МААЕ, Виена. Координатор за България: Ж. Василева, 
НЦРРЗ. Обща цел: Укрепване на радиационната защита на пациентите и контрол на 
медицинското облъчване при използване на йонизиращи лъчения за диагностика и терапия. 
Специфични задачи: Превенция на радиационни изгаряния при интервенционални 
процедури; проучване на качеството на образа и дозата на пациентите; проучвания в 
конвенционалната графия; проучване на мамографската практика; оптимизация в 
компютърната томография, с акцент защита на децата; препоръки за изписване на 
пациентите след радионуклидна терапия; препоръки за превенция на аварии и инциденти в 
лъчелечението.  

RER9/0/94/2657 за техническо сътрудничество – „Upgrading National Capabilities in 
Controlling Public Exposure”. Изпълнител лаборатория „Контрол в ядрената енергетика”, във 
връзка с провеждането на пилотно проучване за нива на радон в жилищни сгради. 
Кординатор Кр. Иванова. Получени са 400 броя детектори за измерване на радон. 

„Разработване на облъчени храни предназначени за имунно-подтиснати пациенти и 
други потенциални целеви групи“(Radiation Processing of Traditional Bulgarian Foods). 
Координатор е Англия. Участват 15 страни от Европа, Азия, Северна и Южна Америка. От 
НЦРРЗ участва лаборатория „Контрол на облъчени храни“. Отговорен изпълнител И. 
Рупова. Обща цел: Да се подобрят качеството и безопасността на храните чрез 
радиационната обработка, което ще даде възможност да се контролират патогенните и 
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гнилостни микроорганизми и възможността им да се използват от имуноподтиснати 
пациенти и други потенциални целеви групи. Специфични цели: Преглед и анализ на 
съществуващите специални диети в България и формулиране на критерии за избор на 
целеви храни; облъчване на избраните храни с погълната дози йонизиращо лъчение между 2 
и 15 kGy (включително оценка на разпределението на мощността на дозата в 
облъчвателната камера); определяне на условията за облъчване – максимална и минимална 
доза, избор на дозиметрична система, определяне на подходящи условия за облъчване, 
избор на подходяща опаковка; aнализ на микробиалния статус на облъчените храни; Оценка 
на органолептичните и хранителни качества на облъчените храни.  
 

 
  

 

„Разработване на съвременни дозиметрични техники за диагностичната и 
интервенционална радиология”. Координатор: МААЕ, Виена. Координатор: Ж. Василева, 
НЦРРЗ. Обща цел: Подпомагане на SSDLs лаборатории при разработване и осигуряване на 
подходящо калибриране на радиологичната апаратура използвана за диагностичната и 
интервенционална радиология. Специфични цели: Разработване на дозиметрична 
методология съгласно TRS 457 за нуждите на педиатрията; интерпретация на клиничните 
дозиметрични данни; разработване на ръководство за методите за определяне дозата на 
органите в диагностичната радиология и онкология; сравнителни калибрирания; КТ и 
модалности и методи невключени в TRS 457; дозиметрични процедури за определяне на 
дозата на кожата; проучване на DICOM информация на дозата; оценка на несигурността.  

„Намаляване облъчването на населението от радон, чрез разработване и 
хармонизиране на националните стратегии“. Ръководител на проекта Т. Колган, МААЕ, 
Виена. Координатор за България: К. Иванова, зав. лаб. „Контрол в ядрената енергетика“. 

ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ПО ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ 
„Радиационные и радиобиологические исследования в полях излучений установок 

ОИЯИ и в окружающей среде“ между НЦРРЗ, лаб. Радиационна генетика, и лаборатория 
Радиобиология, Обединен Институт за Ядрени Изследвания (ОИЯИ), Дубна, Русия, 04-9-
1077-2009/2011. Обща цел: Да се проучат биологичните ефекти на молекулярно и клетъчно 
ниво от действието на тежки йони, с различни енергии получени от ядрените установки в 
Обединените институти за ядрени изследвания в Дубна. Специфични цели: Изследване 
спектъра и нивото на хромозомните увреждания индуцирани в Go и G2 фаза от клетъчния 
цикъл в лимфоцити от периферна кръв при облъчване с протони с енергия ~170 MeV и дози 
1, 2 и 3 Gy; изясняване спецификата на биологичните ефекти и механизмите на 
възникването им при въздействие с плътно йонизиращи лъчения.  
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Лаборатория по Радиобиология, Дубна, Русия 

 

„Радиационно индуцирани взаимодействия на хетеродимера Ku70/80 с протеина 
Mre11”, финансиран от програма DAAD между България и Германия за 2010-2011г. 
Ръководители: проф. Р. Ботева, НЦРРЗ и проф. Г. Илиакис, Институт по Медицинска 
Радиационна Биология, Медицински Университет Дуизбург-Ессен, Германия. Обща цел: Да 
се изследват с помощта на флуоресцентна спектроскопия взаимодействията на протеин Ku с 
Mre11, които са част от сложната мрежа на протеин-протеинови взаимодействия, включени 
в клетъчния отговор към радиационно-индуцирани повреди в ДНК. Специфични цели: Да се 
изследват взаимодействията на протеина Mre11 с протеини и ензими от нехомоложната 
репарация (NHEJ) за поправка на двойноверижни повреди в ДНК: Ku, LXи PARP-1 чрез 
флуоресцентно белязан протеин Ku и флуоресцентно белязани ДНК фрагменти.  

 

 
Лаб. Молекулярна Радиобиология 

 
       Участие в сборника 

УЧАСТИЕ В ПРОГРАМИ НА СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

Програма REMPAN (Radiation Emergency Medical Preparedness and Assistance), в която 
НЦРРЗ е официалния представител за България; 
 Програма BioDose за биологично определяне на погълнатата доза при ядрени 
инциденти и аварии. НЦРРЗ е член на световна мрежа лаборатории (BioDoseNet) към СЗО, 
създадена за извършване на биологична оценка на погълната доза за човека в резултат на 
радиационни аварии. 

 

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ, ДОГОВОРИ 

 

Национална програма за действие по околна среда и здраве (2008-2013). 
Бе работено по две задачи от раздел 2.7.1. Йонизиращи лъчения: 

Действие 81: Оптимизиране на радиационната защита на персонала и на пациентите при 
медицински процедури под рентгенов контрол.  
Действие 84: Биомониторинг на рискови групи население, живеещо около обекти на 
ядрената енергетика, с оглед ранното откриване на индивиди с повишен риск за 
злокачествени заболявания и провеждане на профилактични действия. 
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и една задача от Раздел: Детско здраве – околна среда 
Действие 151: Провеждане на контрол на нивата на радон в училищни сгради и детски 
градини, в които децата и подрастващите прекарват по-голяма част от времето си в 
район Кремиковци. Формулиране на мерки за предотвратяване на експозицията на радон.  

Договори с АЕЦ „Козлодуй”, сключени в края на 2011г 

„Изследване на здравния статус на работници от зоната на строг режим на АЕЦ 
Козлодуй”. Проучването включва пет отделни задачи: 

- Мониторинг и оценка на здравното състояние на 300 лица, работещи в среда на 
йонизираща радиация. 

- Изследване на имунния статус на група лица, работещи в среда на йонизираща 
радиация. 

- Изследване и оценка на радиозащитните възможности на организма при лица 
работещи в АЕЦ. 

- Изследване и оценка на индивидуалните възможности за репарация на ДНК при 
работещи в АЕЦ. 

- Генетичен мониторинг и изследване на геномната стабилност. 

“Индивидуален дозиметричен контрол с индивидуални филмови дозиметри на 150 
лица от ”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, работещи с източници на йонизиращи лъчения“. Вече е 
сключен договор и за 2012 г.  
 

Договор с Екоинженеринг – РМ ЕООД. 
Вземане на проби и извършване на лабораторни анализи на водни проби от 

мониторинговата дейност в закритите уранодобивни обекти за 2011г. 

УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТВАНЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ НА МААЕ 

 EMRAS ІІ (2009-2013) “Моделиране на трансфера в околната среда за целите на 
радиационната защита” при различни ситуации (изхвърляния и погребване на РАО, 
аварийни ситуации); 
 FaSa (2008-2011) “Оценка на безопасността при планиране и прилагане на извеждане 
от експлоатация на съоръжения, използващи източници на йонизиращи лъчения”; 
 NORМ (2008-2011) “Регулация и оздравяване на околна среда, съдържаща остатъци 
от естествени източници на радиоактивни материали”; 
 

 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ: 
2009-2012 ЕМРАМ - Организиране на медицинската помощ при радиационни аварии в 

ЕС, с участието на СЗО и НАТО; 
2008- MASH – „Масови аварии и здравни грижи след отделяне на токсични 

химикали или радиоактивни материали”, научно-изследователска програма на 
EAHC (Изпълнителна Агенция за Здраве на Потребителите) за хармонизиране 
на различните европейски стандарти; 

 

ОБУЧЕНИЕ, СЕМИНАРИ, КУРСОВЕ, РАБОТНИ СРЕЩИ 

 По проект RER 9/093 на МААЕ на тема “Укрепване на радиационната защита на 
пациента и контрол на медицинското облъчване” е проведен тематичен курс „Компютърна 
томография – технология, оптимизация и осигуряване на качеството”, проведен от 7 до 9 
декември. Участваха двама лектори на МААЕ – рентгенолог и медицински физик. Курсът 
беше посетен от 85 участници, от които 35 се включиха и в практическия модул на 10 
декември. 
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Тематичен курс  

„Компютърна томография” 

 
Dr. Rajia Seuri  
от Финландия 

 
Dr. Elly Castellano  

от Великобритания 

- По регионален проект на МААЕ бе организиран национален семинар на тема 
„Редуциране на риска от радон в сгради” за строителни специалисти по регионален проект 
„Подобряване на националните възможности за контрола на облъчване на население” с 
експертите от МААЕ. Целта на националния семинар е да запознае строителните 
специалисти (архитекти, консултанти, проектанти и други) с проблема и начините за 
редуциране на нивата на радон в сгради. 
-  

  
Семинар „Редуциране на риска от радон в сгради” 

 

- По проект на ДААД е проведена тримесечна специализация на гл. ас. д-р К. Станкова 
(август-ноември, 2011г) и двумесечна специализация на докторант В. Николов (ноември-
декември, 2011г) в Университета в Дуизбург-Ессен, Германия - за изследване 
взаимодействията на Ku70/80 и Mre11 с ДНК и образуването на комплекси между Ku и 
Mre11 в присъствие на ДНК чрез термофореза, нов биохимичен метод.  
- Проведено е обучение на двама специализанти на МААЕ от Узбекистан в секция 
РЗМО на НЦРРЗ във връзка с изпълнение на национален проект за Узбекистан на МААЕ 
UZB/6/007, по контрол на качеството в рентгеновата диагностика, (14 ноември до 23 
декември 2011г). 

  
С двамата специализанти от Узбекистан 

- По проект на Европейската комисия за оценка на колективните дози на населението 
на Европа от медицинско облъчване (DoseDatamed2) беше проведен курс за обучение по 
темата на проекта на 19-20 май 2011г с участието на експертите по проекта и още 15 
представители на различни страни от Европа. 

- Двуседмично обучение „Упражнения по радиохимични методи и измервания 
за професионално заети лица”, организирано от Европейската комисия, Институт „ Йозеф 
Стефан”, Joint Research Centre (JRC) и Institute for Reference Materials and Measurements 
(IRMM) на асистентите Г. Иванова и Ж. Тенев. 
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Монако      Любляна, Словения 
 

- В Масачузетската главна болница (MGH) в Бостън за запознаване с дейностите по 
намаляване на облъчването на пациентите при рентгенови изследвания - Ж. Василева (17 - 
23 юли 2011г); 
- В болница Сан Карлсо в Мадрид, Испания, в рамките на проекта RER 9/093 на 
МААЕ - С. Аврамова-Чолакова (18-23 декември 2011г). 

 

 
Болницата Сан Карлсо в Мадрит 

 
Масачузетската главна болница в Бостън 

- Курс по мамография за напреднали от 2 до 8 октомври 2011г в Триест, Италия, 
финансирана от МААЕ - участие на С. Аврамова-Чолакова; 
- Европейското училище по медицинска физика в Аршам, Франция, финансирано от 
МААЕ - участие на Ж. Тонева; 
- Семинар „Физика и опазване на човека и околната среда” Чернобил и Фукушима – 
Гьолечица 17 – 19 юни 2011г - Г. Иванова, Р. Тоцева, Р. Котова, В. Бадулин, Ж. Тенев, Д. 
Вучков, Ж. Джунова; 
- Семинар на тема „Изготвяне на атлас на Европа за естествена радиоактивност; 
секция „Радон в сгради”, в Испра, Италия – Кремена Иванова; 
- Международен курс по радиохимични методи „Радиоактивност в околната среда с 
Nucleonica”, организиран от Европейската комисия и Международната атомна агенция, 
Хърватия - Г. Иванова, Ж. Тенев; 
- Курс по безопасност на храните (21.10.2011г) организиран от Геномен център при 
СУ, съвместно с фирма Ес Джи Пи Био Дайнамикс и Българска Агенция по Безопасност на 
Храните – А. Терзиева и М. Ташева; 
- Работно съвещание, организирано от Института по радиобиология на Бундесвера 
съвместно с Университета в Улм на 16.05.2011г., за обсъждане на мерките, предприети от 
различните страни във връзка с аварията във Фукушима, както и представяне на обобщен, 
предварителен анализ на случилото се там от водещи експерти на СЗО и МААЕ - д-р 
Джунова. 

Предоставянето на качествена медицинска помощ за населението е една от 
основните цели в управлението на здравната системата и наша първостепенна задача. В 
центъра функционира Орган за контрол от вида А, акредитиран от Изпълнителната агенция 
„Българска служба за акредитация” (ИА БСА), и е внедрена система по качество съобразно 
изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2005. Всички, използвани в НЦРРЗ, средства за 
измерване отговарят на изискванията на Закона за измерванията и на Наредбата за 
средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. Прилаганите процедури 
за контрол се основават върху международни стандарти или вътрешноведомствени 
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валидирани методики. Качеството на измервания се контролира с ежегодни вътрешни и 
външни одити. Проведенатта през 2011г оценка на място от ИА БСА не показа отклонения 
от прилагането на системата по качество и завърши с преакредитация и разширяване 
обхвата на акредитация. 

Направихме необходимите постъпки за цялостна сертификация по ISO 9001, 
гарантираща изграждането на устойчива система за качество, обхващаща всички структури 
и дейности. Този акт оптимизира системата като гарантира контрол на качеството: за 
всички участници; на информационния обмен на данни; на икономии на разходи и т.н. 

НЦРРЗ притежава лицензия за специализирано обучение за издаване на 
удостоверение за правоспособност, в съответствие с европейските критерии за 
задължителна първоначална и периодична квалификация на лица, работещи с източници на 
йонизиращи лъчения. 

В края на 2011г центъра получи акредитация за програмно обучение по 
образователната и научна степен “доктор” по научните специалности радиационна хигиена 
и медицинска радиологична физика. 

Финансово състояние. При неблагоприятните параметри на бюджета, ръководството 
на НЦРРЗ, с активното участие на всички ръководители на структурни звена, търсеше 
работещи управленски решения за да не се наруши работата по здравния контрол в областта 
на радиационната защита. Постигането на положителни резултати беше възможно само чрез 
предявяване на по-високи изисквания към състава на центъра и спазване на строга 
бюджетна дисциплина. В резултат на предприетите действия за 2011г постигнахме 
собствени приходи в размер на 950 717 лв или с 50 717 лв над планираните приходи. 

Сключените договори в края на 2011г ще позволят през 2012г собствените приходи 
на центъра да надхвърлят 1 250 000 лв, което покрива не само разходите за издръжка, но и 
значителна част от заплатите на служителите. 

Очакваме работата на целия състав на центъра, по постигането на добри 
финансови резултати, да доведе до нарастване възнаграждението на служителите, което 
сега е изключително ниско. Заплатите на специалистите с висше образование, сериозно 
изостават от посочените в споразумението с профсъюзите. Месечното заплащане от 410 лв 
(на нашите експерти магистър/асистент) е съизмеримо със заплатата на служителите по 
чистотата (почистващи/метящи улиците на столицата). 

Дейността на центъра се осъществява и въз основа на вътрешните актове, които 
уреждат взаимоотношенията от една страна между директора и служителите, а от друга 
между самите служители: Правилник за вътрешния трудов ред; Правилник за 
документооборота, деловодната и архивна дейност; Правилник за счетоводно и финансово 
управление и контрол; Инструкция за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 
труд и т.н. Осигуряването на оптимална работна среда преди всичко изисква 
усъвършенстване на вътрешната организация; интензификация на дейността; непрекъснато 
подобряване на материално-техническата база. През 2011г (след прекъсване от 5 години) 
МЗ осигури 320 000 лв за закупуване на дълготрайни материални активи. Надяваме се тази 
практика да продължи, заради критичното състояние на апаратурната осигуреност в някои 
сектори: вътрешен и външен дозиметричен контрол, метрология и други. 

Развиване потенциала на служителите, чрез осигуряване възможност за вътрешно 
обучение, допълнително образование, повишаване на квалификацията и преквалификация 
на персонала, е от съществено значение за изграждане на конкурентни предимства на 
Центъра, поради което също е включен в неговите приоритети. 

И през 2012г ще продължим работата по изграждането на един модерен, 
стабилен и конкурентноспособен национален център, съответстващ на европейските 
изисквания по радиационна защита. 
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