
1 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ 

И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА  
София 1606, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, сграда 7 

тел: (+3592)8621123, факс: (+3592)8621059, e-mail: ncrrp@ncrrp.org  

 

 

 

 

 

 

 

ДОКЛАД 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО 

РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА 

ЗАЩИТА ПРЕЗ 2018 г. 

 

 

 

 

 

 
СОФИЯ, ФЕВРУАРИ 2019 г. 

 

 

 



2 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 
1 РЕЗЮМЕ НА ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ 4 

2 РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА В СИТУАЦИИ НА ПЛАНИРАНО 

ОБЛЪЧВАНЕ 

 

2.1 Държавен здравно –радиационен контрол 7 

2.2 Държавен здравно-радиационен контрол в Национални обекти. 8 

2.3 Дозиметрия на външното облъчване 11 

2.4. Наблюдение и контрол на здравословното състояние на професионално 

облъчваните лица 

13 

2.5. Радиационна защита на населението 14 

2.6. Медицинско облъчване 16 

2.7. Осигуряване на качеството 21 

3. РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА В СИТУАЦИИ НА АВАРИЙНО 

ОБЛЪЧВАНЕ 

23 

4 РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА В СИТУАЦИИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО 

ОБЛЪЧВАНЕ 
 

4.1 Оценка на риска за населението от ИЙЛ в жизнената среда 25 

4.2 Мониторинг на питейните води 28 

5 РАДИОБИОЛОГИЧEН МОНИТОРИНГ ЗА СТОХАСТИЧНИ И 

НАСЛЕДСТВЕНИ ЕФЕКТИ 
29 

6 ПРЕПОДАВАТЕЛСКА И УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 33 

7 МЕТОДИЧНА ПОМОЩ НА РЗИ И ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ; 

СТАНОВИЩА И КОНСУЛТАЦИИ 

34 

8 ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ  

8.1 Национални програми 35 

8.2 Финансирани от МААЕ и ЕК 36 

8.3 Програми на СЗО 37 

8.4  Международни проекти и дейности 37 

8.5 Научни проекти 37 

9 АКРЕДИТАЦИЯ ПО БДС EN ISO/IEC 17020:2012 38 

10 ПРОВЕРКА НА КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЯВАНИТЕ 

ДЕЙНОСТИ 

39 

11 НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ И УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 41 

12 АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ФИНАНСОВО 

СЪСТОЯНИЕ 

42 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 

 

 



3 

 

ОРГАНОГРАМА 
 

 
 

 

 

 

 

 



4 

 

РЕЗЮМЕ НА ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ 
НЦРРЗ е специализиран орган на Министерството на здравеопазването, 

покриващ всички дейности свързани с източници на йонизиращи лъчения включително 

защита здравето на българското население. Центърът функционира и като научна 

организация. 

Цялата дейност на Центъра през 2018 г. е подчинена на заложеното в 

Национална здравна стратегия 2014-2020: "Преориентиране на здравната система 

към профилактиката и предотвратяването на социално-значимите заболявания", 

чрез изпълнение на политика по "Промоция на здравето и профилактика на 

болестите с фокус на хроничните незаразни болести". 

Политиките касаещи дейността на центъра, върху които ръководството се 

фокусира, са насочени към гарантирането на ефективен и качествен държавен здравен 

контрол. Доколкото, основната цел на тази политика е „Адекватното и навременно 

установяване на всяко отклонение от здравните норми и идентифициране на рисковете, 

които могат да възникнат за здравето на човека,…“, цялата дейност на НЦРРЗ 

способства за изпълнението й. НЦРРЗ е част от националната система за 

здравеопазване по проблемите на общественото здраве в областта на радиационната 

защита и осъществява следните функции: 

1. подпомага министъра на здравеопазването при формиране и провеждане на 

политиката за предотвратяване и/или намаляване на неблагоприятното 

въздействие на йонизиращите лъчения върху здравето на населението;  

2. извършва научно-изследователска, научно-приложна, експертно-

консултативна и информационно-аналитична дейност в областта на 

радиационната защита и опазване на общественото здраве;  

3. провежда държавен здравен контрол по спазване изискванията за защита на 

здравето на лицата от въздействието на йонизиращите лъчения;  

4. оценява облъчването и радиационния риск за населението;  

5. прави оценка на здравословното състояние на лицата, които работят или са 

работили в среда на йонизиращи лъчения или са били облъчени при 

радиационни аварии;  

6. осъществява методическо ръководство на здравните и лечебните заведения по 

въпросите на радиобиологията, радиационната защита и медицинското 

осигуряване в случай на радиационна авария;  

7. провежда следдипломно обучение на медицински и немедицински специалисти в 

областта на радиобиологията, радиационната защита и медицинската радиологична 

физика;  

8. обучение на специалисти за получаване на образователна и научна степен 

„доктор“ по специалностите „Радиобиология“, „Радиационна хигиена“ и 

„Медицинска радиологична физика“; 

9.  планира и организира дейностите по медицинско осигуряване и защита на 

населението и околната среда при радиационни аварии и тероризъм; 

10. координира и изпълнява национални и международни проекти в областта на 

радиобиологията и радиационната защита. 
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В съответствие със задълженията на Република България по Договора за 

създаване на Европейската общност за атомна енергия, НЦРРЗ осъществява дейност за 

спазване на изискванията на Директива за основни норми по радиационна защита  

2013/59/EURATOM. На тази база аспектите на радиационната защита трябва да се 

разглеждат въз основа характеристиките на ситуациите на облъчване, като отчитат 

разликите между тях, вместо организирането на системата за радиационна защита на 

базата на вида дейности, отнасящи се до облъчване (т.е. практики или намеси). 

Ситуациите на облъчване се определят като: планирано, аварийно или съществуващо 

облъчване. Принципите на радиационната защита се прилагат еднакво за всяка от тези 

ситуации. Този подход налага, във всички ситуации на облъчване мерките за защита да 

бъдат обосновани и оптимизирани, а облъчването следва да бъде подходящо 

ограничено (дозови граници, референтни нива, дозови ограничения). Посочените три 

ситуации на облъчване изискват организиране дейността на НЦРРЗ върху: 

  

 Планирано облъчване – облъчване, което се очаква да възникне при нормални 

оперативни условия за дадена инсталация или дейност (включително поддръжка, 

инспекция, извеждане от експлоатация), в това число малки по мащаб инциденти, 

които могат да бъдат овладени, например при нормална експлоатация и очаквани 

експлоатационни събития; 

 

 Аварийно облъчване – облъчване на лица, различни от аварийни работници, в 

резултат на авария; 

 

 Съществуващо облъчване – облъчване, което вече съществува, когато трябва да се 

вземе решение за контрол, включително ситуации, на продължително облъчване 

след авария. Такива ситуации на облъчване могат да са следствие на замърсяване на 

територии с остатъчни радиоактивни материали от минали дейности, които не са 

подлежали на регулаторен контрол. 

 

Очевидно съвременната радиационна защита е комплекс от организационни и 

технически мерки, чието приложение гарантира изключването на преки лъчевите 

увреждания и намаляване до приемливо ниво на вероятността за отдалечените 

(стохастични) ефекти върху човека и потомството му.  

 

Необходимо е, във всички случаи на облъчване да се залага на експертно-

аналитичното начало, доколкото при въздействието на йонизиращите лъчения не 

съществува ситуация на "нулев риск". 

В контекста на новите нормативни изисквания, основните акценти в работата на 

НЦРРЗ през 2018 г. са: 
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РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА В СИТУАЦИИ НА ПЛАНИРАНО ОБЛЪЧВАНЕ 

Основава се на комплекс от технически и организационни мерки, в това число: 
1
мониторинг на работното място; 

2
индивидуален дозиметричен мониторинг; 

3
наблюдение и контрол на здравословното състояние на професионално облъчваните 

лица и издаване на заключение за медицинска пригодност за работа в среда на ЙЛ.   

1. Държавен здравно –радиационен контрол 

Контролът върху работното място за всички обекти с ИЙЛ се осъществява от 

отдел „ДЗРК“ към НЦРРЗ (гр. София, Софийска, Пернишка, Кюстендилска и 

Благоевградска област)  

През 2018 г. подлежащите на контрол обекти от I-III степен на сложност са  

1312. Честотата на текущите инспекции планирани на база оценка на риска на обекта е 

както следва:  

 2 пъти годишно за обекти от I  степен на сложност; 

 1път годишно за обекти от II степен на сложност;  

 1път годишно за обекти от III степен на сложност. 

 

 
Фигура 1: зона на действие на отдел „ДРКЗ“ на НЦРРЗ 

Анализът на броя и разпределението на обектите за последните 4 години показва 

увеличение на общия брой обекти с 5.04%, главно за сметка на обектите в 

медицината. 

Предварителен здравно-радиационен контрол: 

Изготвени са 96 становища за избор на площадка и 9 становища по ЗУТ. През 

отчетния период са контролирани (два пъти годишно) 96 обекта, които са на етап 

строителство. 

През 2018 г. са проведени 53 приемателни комисии за въвеждане в експлоатация  

на обекти с ИЙЛ 

Систематичен здравно-радиационен контрол: 

Осъществени са 267 проверки в 211- медицински и 56- промишлени обекта с 

ИЙЛ. Извършени са 171 проверки по документи, във връзка със служебно 

съгласуване на анкетни листове за издаване на лицензии от АЯР. 
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Проверени са протоколи от: дозиметрични измервания на параметрите на 

работната среда ( пускови изпитвания и качествен контрол) на 50 медицински обекта и 

3 промишлени обекта, общо 1060 точки. Констатирани са несъответствия в четири 

обекта, на които са предписани мерки за отстраняване. Проблемите са решени в 

указания срок.  

Измерването на параметрите на работната среда се извършват от лаборатория 

„Дозиметричен контрол (SSDL)“. Общият брой на обектите е 87, в това число някои 

от най-големите лечебни заведения, като „Аджибадем Сити Клиник”, „МБАЛ Токуда“ 

ЕАД, „Софиямед“ ЕАД, Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД, УМБАЛ „Св. Георги“ 

Пловдив, КОЦ Русе, Бургас, Пловдив, УМБАЛ „Св. Анна“ ЕАД, УМБАЛ „Царица 

Йоана“, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ и др.  

През отчетния период да направени над 6000 бр. измервания и са издадени  95 

протокола. 

Насочен здравно-радиационен контрол: 5 броя сигнали 

Един сигнал е подаден от аварийния пост на АЯР за спряно МПС (цистерна за 

превоз на въглероден диоксид) на митница Гюешево, с констатирани завишения в гама-

фон от гранична полиция и два броя сигнали, подадени от граждани със съмнения за 

повишен гама-фон в жилища и  2 сигнала на физически лица относно водоподаване на 

питейна вода съдържаща наднормени нива на радионуклиди.  

По сигнала от митница Гюешево инспекторите от отдел ДЗРК са изпълнили 

стриктно процедурата по обследване на инцидент, за което по надлежния ред са 

информирани всички заинтересовани ведомства, в това число и Главен държавен 

здравен инспектор.  

Сигналите на граждани се оказаха неоснователни.  

2. Държавен здравно-радиационен контрол в Национални обекти. 

Обектите от ядрената енергетика (АЕЦ и ДП „РАО“) и бившия уранодобив се 

контролират само от НЦРРЗ. 

През 2018 г. в условията на предварителен контрол са съгласувани програми за: 

- радиационен мониторинг на околната среда при експлоатация на „АЕЦ - Козлодуй“ с 

индекс №УБ.МОС.ПМ.262/04“ (контролиран документ);  

- радиационен мониторинг в обектите за управление на РАО в СП “РАО Козлодуй“, 

ид.№ ОП01-РАО.РЗ.ПМ.004/03.- направени забележки и препоръки както следва: 
1
да се 

представи оценка на професионалното облъчване на база на резултатите от проведения 

мониторинг на работната среда; 
2
да бъдат определени и отразени в програмата 

контролни нива за наблюдаваните параметри, характеризиращи радиационната 

обстановка и облъчването на персонала за целите на радиационния мониторинг; 
3
да се 

посочат критериите за съответствие на измерените стойности с определени контролни 

нива, които следва да са описани в програмата за мониторинг и да бъдат предвидени и 

извършени измервания на обемна активност на радон във въздуха на работни места в 

закрити помещения, съгласно чл. 94 от Наредба за радиационна защита. 
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- радиационен мониторинг на наблюдаваната зона в СП „ПХРАО – Нови хан“, 

ид.№ОП01-ПХРАО.РМ.ПГ.001/07. Направени са препоръки относно посочените 

контролни нива за радионуклиди в питейни води; определеното контролно ниво за 

сумарна алфа активност и честотата на пробовземане и анализ на пробите за 

мониторинг на околната среда в наблюдаваната зона. 

- радиационен мониторинг на оперативната зона в СП „ПХРАО – Нови хан“ с 

ид.№ОП01-ПХРАО.РМ.ПГ.002/06. Направена е препоръка към ДП РАО относно 

определеното контролно ниво за сумарна алфа активност, което не съответства на 

Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели; 

НЦРРЗ разполага с Група „Контрол в АЕЦ“ с численост трима специалисти, за 

провеждане на текущ здравно-радиационен контрол на промишлената площадка на 

АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД. Контролират се обекти в АЕЦ „Козлодуй” ЕАД и ДП „РАО“, 

които са първа степен на сложност: 5 и 6 енергоблок , Хранилище за отработено 

гориво и сух ХОГ; 1-4 енергоблокове всъстава на ДП РАО, ЦНРД на СП ИЕ и ЦПРАО. 

Контролът се извършва в контролираната и надзираваната зона. Измерват се следните 

радиационни параметри на работната среда: 

-  Мощност на дозата гама лъчение; 

-  Повърхностно -замърсяване по метода на влажните намазки; 

-  Обемна активност на въздуха. 

През 2018 г. са извършени 460 проверки включващи 13 336 измервания на 

площадките на ЕП1 и ЕП2, Контролираните зони 1 (блокове I – IV) и 2 (блокове V – 

VI), контролирана зона СП „РАО-Козлодуй”, Инсталация „Дунав”, лаборатории и 

кабинети използващи ИЙЛ и много други. Осъществени са и допълнителни измервания 

за освобождаване на партиди метал и бетон в процеса на извеждане от експлоатация на 

СП "ИЕ 1-4" Козлодуй, които са в структурата на ДП „РАО“. 

Обекти от бившите уранодобивната и уранопреработвателната промишленост 

Общият брой на обектите от уранодобивната и уранопреработвателната 

промишленост е 78 и съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-28-

193/03.06.2011 г. се разделят на: обекти с висок, среден и нисък радиационен риск. В 

зависимост от това честотата на специализирания радиационен контрол на фактори на 

жизнената среда в районите е съответно: 

- Обекти с висок радиационен риск – 2 пъти годишно; 

- Обекти със среден радиационен риск – 1 път годишно; 

- Обекти с нисък радиационен риск – 1 път на 2 години. 

Държавният здравен контрол на факторите на жизнената среда в бившите обекти 

на уранодобивната и уранопреработвателната промишленост следи за качественото 

възстановяване на околната среда в тези обекти, както и за намаляване на надфоновото 

облъчване на населението. Проверките се извършват съвместно с експерти от 

лаборатория „Радиационни експертизи и мониторинг на радон“ на НЦРРЗ.  
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 предварителен контрол - оценка на съответствието на инвестиционни, 

технологични и работни проекти, съгласуване на програми за радиационна 

защита; 

През отчетния период са разгледани и съгласувани програми за радиационна защита и 

текущ контрол на: 

- работни проекти за текущ ремонт и затваряне на отворени минни изработки в обекти: 

“Изгрев“, община Доспат; “Сборище“, община Твърдица; „Сърница“, община 

Минерални бани Хасково; “рудник Сливен“ и „Кара тепе“, община Велинград. 

- на проект „Текущ ремонт за трайно презатваряне устията на отворени минни 

изработки за обект “Бели Искър“, подобекти щолни №32 и №3“; 

- проект за експлотационни разходи за 2019 г. към Програмата за комплексен 

радиационен мониторинг на водите в районите на закритите уранодобивни обекти за 

2016 г. – 2019 г. на „Екоинженеринг-РМ” ЕООД“. Изготвено е предложение за 

актуализиране на проекта, в което е подчертана необходимостта от преразглеждане на 

мониторинга на подземните води в бившите геотехнологични обекти.  

Обследвани са общо 72 участъка включващи щолни, сондажи и сорбции с висок, 

среден и нисък риск и бившия завод „Звезда“, с. Елешница. Планови проверки са 

направени на предприятия за преработка на руднични води (Бялата вода, Чора, Кътина) 

и бившия завод „Металург“. Взети са общо 120 проби вода от сондажи и контролни 

пунктови за радиохимичен анализ по показатели Обща α-активност, Обща β-активност, 

уран и радий. В 232 точки е измерена мощност на дозата γ - лъчение.  

 тематични проверки - по мерки за радиационна защита на работещи и 

население, съвместно с отдел ДЗРК на обекти от бившия уранодобив. 

През 2018 г. са извършени 5 тематични проверки: 

- Линия за регенерационна очистка на йонообменни смоли – Завод “Звезда” с. 

Елешница. В проверката са включени и директни измервания на радиационни 

параметри: мощност на дозата гама лъчение и повърхностно радиоактивно 

замърсяване, които са представени в приложение към издадения протокол. Взета е 

проба вода от дебалансните води на ЛРОЙС, който е анализирана по три радиационни 

параметри и проба материал от „етернитов склад“, която е подложена на гама-

спектрометричен анализ. Резултатите от пробите са представени, като приложения към 

издадения съвместен протокол; 

- ПХП „Металург”-  гр. Бухово. Издаден е протокол, с констатирани несъответствия и 

препоръки.; 

- „Хвостохранилище Бухово“ гр. Бухово. Съвместна проверка е извършена през май 

2018 г. Директно са измерени радиационни параметри на работната среда, като 

резултатите са представени в протокол от проверка, заедно с констатираните 

несъответствия; 

- Инсталация за сорбционна очистка на замърсени с уран руднични води (ИСОЗУРВ) 

„Чора“ в землището на кв.Бухово. Изготвен е съвместен протокол от извършената 

проверка, който включва анализ на измерените радиационни параметри и 

констатираните несъответствия и направените препоръки; 
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- Инсталация за сорбционна очистка на замърсени с уран руднични води (ИСОЗУРВ) 

„Искра“ в землището на с.Кътина. През месец август 2018 г. е извършена проверка 

съвместно с инспектори от ДЗРК. Издаден е протокол от проверка съдържащ 

приложения с измерените радиационни параметри на работната среда и анализ на 

взетите проби вода от ИСОЗУРВ „Искра“, както и констатираните забележки и 

направените препоръки по време на инспекцията. 

3. Дозиметрия на външното облъчване 

Оценката на индивидуалните ефективни дози от външно облъчване се извършва чрез 

филмови и комбинирани (филмов + термолуминесцентен) дозиметри. Контролът е 

непрекъснат, с периодичност на отчитане 4-кратно (на тримесечие) или 10-кратно за 

една година. Измерените дози се съхраняват на електронен и хартиен носител съгласно 

изискванията на Наредба №32 от 2005 г. и е представителна информация за 

медицински и юридически справки и експертизи. Филмовата дозиметрична система 

(ФДС) е вписана в Държавния регистър на одобрените за използване в страната 

средства за измерване под номер №3726/ 18.12.2001 г. 

През 2018 г. са обработени 37644 бр. филми (изпращане, получаване, проявяване). 

Направени са над 113000 измервания. Общият брой на контролираните обекти е 793. 

През годината са издадени 3484 протокола и 800 сертификата за индивидиуален 

дозиметричен контрол. Резултатите са представени на таблица 1. 

 

Сектор „Дозиметрия на външното облъчване” е част от Органа за контрол към 

НЦРРЗ, като от 03.08.2007 г. е акредитиран за извършване на контрол на 

професионалното облъчване – Сертификат № 251 ОКА на ИА БСА. 

 

В НЦРРЗ е и единствената установка, за оценка на вътрешното облъчване 

при работещи с открити източници. 

 

Секторът е в процес на въвеждане на термолуминисцентната дозиметрична 

система. Изяснени са всички условия: стандарти, нормативни изисквания, необходимо 

оборудване, обучение на персонал и др. При осигуряване на необходимите финансови 

средства секторът има готовност за замяна на филмовата дозиметрична система, което 

ще осигури оптимизация на разходите и конкурентост на пазара на услуги (в страната 

има 4 други акредитирани лаборатории).  

 

Термолуминесцентната дозиметрична система е вписана в Държавния регистър 

на одобрените за използване в страната средства за измерване под №3727/ 18.12.2001 г. 
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Таблица 1: Индивидуален дозиметричен контрол при външно облъчване 

Област на дейност 

Брой на 

контролираните лица 
Брой лица в зависимост от регистрираните дози, mSv 

кат. А кат. Б <MDL [MDL;1] (1;6) [6;20) ≥20 

Дейности с повишена концентрация на естествени РАИ (бани, подземни 

обекти) 
  0 0 0 0 0 0 

Медицина 

конвенционална диагностика (предимно графия)   1976 1961 15 0 0 0 

интервенционални процедури (предимно скопия) 307   268 32 7 0 0 

нуклеарна медицина   0 0 0 0 0 0 

всички останали    0 0 0 0 0 0 

стоматология   340 340 0 0 0 0 

радиотерапия  
телегаматерапия   0 0 0 0 0 0 

брахитерапия   0 0 0 0 0 0 

други - сервиз мед.техника   92 92 0 0 0 0 

Промишленост 

Облъчватели   16 16 0 0 0 0 

Промишлена радиография 
стационарни уредби   0 0 0 0 0 0 

подвижни уредби   235 229 3 3 0 0 

производство на радионуклиди   0 0 0 0 0 0 

промишлени анализи (РФА, РСА)   112 112 0 0 0 0 

уреди за технологичен контрол - сигнализатори, 

нивомери, неутрализатори и др. 
  102 102 0 0 0 0 

ускорители   0 0 0 0 0 0 

Ветеринарна медицина   37 36 1 0 0 0 

Образование и изследв. 8 355 222 0 0 0 0 

Транспорт   10 10 0 0 0 0 

Полиция   269 269 0 0 0 0 

Други   59 59 0 0 0 0 

  > MDL         51 10 0 0 

  < MDL       3716         

  кат. Б     3603           

  кат. А   315             

  всички 3918               

MDL - минимално детектируемо ниво 
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4. Наблюдение и контрол на здравословното състояние на професионално 

облъчваните лица 

Специализираното медицинско наблюдение включва: медицински прегледи, 

изследвания и издаване на експертни заключения относно медицинската годност за 

работа, както и посещения на обекти, в които се работи с източници на йонизиращи 

лъчения. Дейността се извършва в отдел „Радиационна безопасност и медицинско 

осигуряване“ в структурата, на който са включени две лаборатории: „Радиационна 

медицина“ и „Клинична биохимия хематология и имунология“.  

Експертните заключения за медицинска годност за работа в среда на 

йонизиращи лъчения се издават от лекарите с призната специалност по радиобиология 

или радиационна хигиена от отдела, за цялата страна. 

През 2018 г. са проведени 20 480 прегледи и са издадени 12 708 експертни 

заключения в цялата страна. Непригодни за работа в среда на йонизиращи лъчения за 

2018 г. са 9 лица. 

Лаборатория „РМ“ е с национални функции, поради което част от прегледите се 

извършват в обектите с ИЙЛ или в отделите „РК“ на РЗИ (таблица  2).  

Таблица 2: Разпределение на персонала работещ с ИЙЛ на територията контролирана 

от РЗИ. 

На територията на РЗИ – Враца  624 

На територията на РЗИ – Бургас 819 

На територията на РЗИ – Варна 1370 

На територията на РЗИ – Русе 775 

На територията на РЗИ – Пловдив  1695 

Външни фирми работещи в АЕЦ 246 

Персонал на АЕЦ „Козлодуй“ 1112 

Общо 6641 

Наблюдава се намаление спрямо предходната година с приблизително 8%, което 

е за сметка на неспазване на графика за явяване на профилактични прегледи, като част 

от контингента планиран за  2018 г. се явява в началото на 2019. 

 В НЦРРЗ функционира медицинска експертна комисия, ръководена от д-р 

Пеянков. За отчетния период са разгледани 10 случая. Наложена практика в 

лабораторията е част от по-сложните диагностични казуси да се обсъждат на заседания 

на комисията. В тези случаи решенията се разглеждат като консултация, която няма 

официален характер. Комисията разглежда оплаквания относно постановено експертно 

заключение, както и всички случаи на оценка на здравния статус и медицинската 

годност на лицето, след констатирано превишаване на някоя от границите на дозите, 

при професионално облъчване. 

Консултирани са и 37 лица от цялата страна работещи в среда на йонизиращи 

лъчения. На отчет в Диспансера се водят 18 лица с професионални лъчеви увреждания, 

регистрирани през минали години. 
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Лекарите в секцията консултират пациенти за риска от медицинско облъчване и 

правила на защита при провеждане на диагностика и терапия с източници на 

йонизиращи лъчения. 

В изпълнение на изискванията на Наредба 29/2005 г. (заменена от Наредба № 11 

от 22 октомври 2018г.) бяха проведени 95 620 лабораторни анализа на 5245 лица, или 

средно 18.2 изследвания на пациент. За отчетния период броя на проведените 

изследвания се е увеличил с 8.89% за сметка на: увеличение на общия брой преминали 

пациенти (с 2.06%). 

Наред със задължителните хематологични изследвания и изследвания на урина, 

лаборатория „Клинична  биохимия, хематология и имунология” извършва клинико - 

химични изследвания по показания, с цел уточняване на здравния статус на лицата. 

Поддържа се готовност за анализиране на 17 показателя подпомагащи преценката на 

функцията на основните органи и системи на човешкия организъм, както и готовност за 

провеждане “клинична дозиметрия” при лица пострадали в случаите на радиационни 

инциденти. С тези изследвания се дава възможност за провеждане и на профилактични 

скриниращи програми в това число: оценка на липиден статус, риск от захарен диабет , 

риск от ССЗ и др. 

През 2018 г. бяха извършени 6 080 биохимични изследвания, което представлява 

намаление на проведените изследвания с 10.43%, спрямо 2017 година. Намалението 

се дължи, както на намаляване на необходимостта от диагностично уточняване, при 

вторични пациенти така и на относително лимитираните финансови възможности и на 

недостигащия персонал в лабораторията обуславящо редуциране на профилактични 

изследвания за оценка на риска от общо социално значима патология. 

5. Радиационна защита на населението 

Изискванията към мониторинга на нивата на радиоактивност в жизнената среда 

за оценка облъчване на населението като цяло и на риска произтичащ от него са 

определени със Закона за здравето, във връзка с Препоръка на Комисията за 

приложение на чл. 36 от Договора за Евратом (2000/473/Евратом) и от изискванията на 

Наредба за радиационна защита (2018 г.). Всички предприятия провеждащи 

мониторинг на изхвърляния, както и държавните органи имащи данни за това са 

длъжни да предоставят информация на министърът на здравеопазването. 

Идентифицирането на дейностите, за които се извършват оценки на дозите на лицата от 

населението; определянето на дейностите, за които се извършва реалистична оценка, и 

дейностите, за които е достатъчна скринингова оценка се осъществява от експерти от 

лаборатория „Мониторинг на облъчване на населението“ в НЦРРЗ. 

В изпълнение на Заповед № РД-28-193 от 03.06.2011 г. на министъра на 

здравеопазването за провеждане на мониторинг на жизнената среда около обекти с 

национално значение, в които се работи с източници на йонизиращи лъчения (АЕЦ 

Козлодуй, ПХРАО – Нови хан, ИЯИЯЕ – БАН, хранилище за РАО в местност 

„Шумако”, Дървеница), чрез радиохимични анализи се определя съдържанието на 

цезий-137, стронций-90, радий-226, радон-222, уран-естествен, обща бета и обща алфа 

активност в различни среди, както и чрез гамаспектрометричен анализ – на гама 

излъчващи нуклиди.  
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През отчетния период са извършени изследвания на 642 броя проби – 

хранителни продукти, питейни, повърхностни и минерални води (снимка 1), почви, 

дънни утайки, растителност, атмосферни отлагания, атмосферен въздух, строителни 

материали и други обекти; направени са 1408 броя радиохимични, 291 броя гама-

спектрометрични анализи и 1067 броя радиометрични определяния. Направени са 

85 бр. измервания на мощност на дозата гама-лъчение на място. 

 
Снимка 1:  Пробовземане на повърхностна вода от района на ПХРАО Нови хан 

Резултатите от провеждания и през 2018 г. мониторинг сочат, че естественият 

гама-фон в района на ПХРАО „Нови хан” и този в 6-90 км зона около АЕЦ „Козлодуй” 

не е повлиян от експлоатацията на ядрените съоръжения и обектите с източници на 

йонизиращите лъчения и не се отличава от характерния за съответните региони локален 

гама-фон. Радиоактивността на въздуха, водата, почвата, флората и фауната 

варира в нормални граници. Няма отклонения от нормативните изисквания за 

радиационна защита. По отношение на резултатите от мониторинга, провеждан в 

землищата на населените места около ПХРАО „Нови хан“, може да се отбележи, че са в 

границите на характерните за района стойности. 

Регистрираното съдържание на техногенните радионуклиди цезий-137 и 

стронций-90 в повърхностните води е многократно по-ниско от допустимото за 

питейна вода и е пренебрежимо малко по отношение на радиационната защита. 

Резултатите от радиологичните анализи на продукти от търговската мрежа (прясно 

мляко, меса, сирена, кашкавали, плодове, зеленчуци, варива, детски млека и др. детски 

храни), както и смесена диета (24 часово меню), изследвани с цел оценка на облъчване 

на населението от поглъщане на техногенни радионуклиди, съответстват на 

изискването на нормативните документи. Оценената ефективна доза от поглъщане 

на цезий-137 и стронций-90 с храна е по-ниска от 1 µ Sv/y. 

 

Оценената годишна ефективна доза от надфоново облъчване на лица от 

населението, живеещо около АЕЦ “Козлодуй” и ПХРАО-Нови хан продължава да 

е под 10 μSv по оценка, направена въз основа на получените за 2018 г. резултати от 

радиационния мониторинг в тези райони. Това показва, че не са необходими 

допълнителни мерки за оптимизиране на радиационната защита на населението. 
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6.  Медицинско облъчване 

Основните принципи и изисквания за РЗ при медицинско облъчване, които се 

прилагат в нашата страна, са определени със ЗЗ, Наредба № 2 за условията и реда за 

осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване (2018г.), Наредбата за 

радиационна защита (2018г.) и Медицинските стандарти “Образна диагностика”, 

“Нуклеарна медицина” и “Лъчелечение”. Според обобщените оценки на Научния 

комитет за действието на атомната радиация към ООН (UNSCEAR) медицинското 

облъчване е основният техногенен източник на облъчване на човека, съставляващо над 

99 % от надфоновото облъчване и около 21 % от общото облъчване на населението .   

Независимо от неговото предназначение (образна диагностика, нуклеарна 

медицина, лъчелечение, неинвазивна хирургия и други), класическите физически и 

технически защитни мерки не са ефективни. Пациента трябва да застане на пътя на ЙЛ, 

за да се реализира диагностичния образ, или да се третира тумора, или хирурга да 

наблюдава оперативното поле и т.н. Очевидно лицензирането на медицинската 

апаратура гарантира безопасността само на медицинския персонал. Единствената 

възможност за намаляване риска за пациента е спазването на добра медицинска 

практика, включваща основни изисквания за радиационна безопасност, като контрол 

на качеството на медицинската апаратура и обосноваване на необходимостта за 

използване на метод с йонизиращи лъчения. Решаващо значение има и 

контролирането на дозите на пациента, включително оптимизиране на различните 

методи за образна диагностика или терапия, осигуряване проследимост на дозите за 

всички аспекти на медицинското облъчване.  

В тази посока са насочени усилията на отдел „Радиационна защита при 

медицинско облъчване“ на НЦРРЗ. Международно признат способ за защита на 

пациента и намаляване на дозите на облъчване е изработването на Национални 

диагностични референтни нива (NDRLs) при рентгенови диагностични изследвания и 

терапевтични процедури под рентгенов контрол, или нива на активност на въведения 

радиофармацевтик при нуклеарномедицински изследвания за типични изследвания, 

провеждани на широко разпространени типове радиологични уредби. Те са важен 

инструмент в процеса на оптимизация на радиационната защита на пациентите при 

медицинско облъчване. 

През 2018 г. лаборатория „РЗМО“ актуализира или изработи за пръв път общо 

31 NDRLs: 5 на активности в нуклеарната медицина и 26 в рентгенологията, като за 

целта беше проведено Третото национално проучване на лъчевото натоварване на 

пациентите в рентгенологията: DRL2016 (2016-2017 г.). 

Бяха събрани и обработени данни за над 10 500 пациентни дози (7 пъти повече 

от предишното проучване през 2009 г.), регистрирани на 195 рентгенови уредби в 91 

лечебни заведения. От 26 DRLs в рентгенологията, 8 се изработват за първи път: във 

величината произведение керма-площ (KAP): Бял дроб-PA, Таз-AP, Корем-AP, 

Торакални прешлени-AP, Торакални прешлени-Lat, Лумбални прешлени-AP, Лумбални 

прешлени-Lat, Череп-AP, Череп-Lat.  

Оценката на честотата на рентгенологичните изследвания и колективните 

дози през 2017 г. показа следната динамика: 
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Според последните обобщени данни за 2017 г., общият годишен брой на 

рентгеновите изследвания е 4 487 514, или средно 634 изследвания на 1000 души от 

населението. На фигура 2 е показана динамиката в честотата на рентгеновите 

изследвания в България от 50-те години на XX век до днес. След пика в края на 80-те 

години на миналия век, когато на всеки човек от населението се е правело средно по 

едно изследване на година, се наблюдава рязък спад към края на века, след което броят 

на изследванията остава почти непроменен, със слаба тенденция към увеличаване, 

спрямо предходните няколко години. 

 

 

Фиг. 2. Динамика в честотата на рентгеновите изследвания в България (брой изследвания на 1000 души 

от населението) 

 

На фигура 3 е представена честотата на петте основни групи рентгенови 

изследвания – рентгенография, рентгеноскопия, компютърна томография, 

интервенционална рентгенология (вкл. инвазивни диагностични процедури) и дентална 

рентгенология, за периода от 2007 до 2017 г. Наблюдават се следните тенденции: 

- рентгенография: С най-голям принос в общия брой са около 71%, сред които 

основни са графиите на торакс; на крайници и на глава; 

- рентгеноскопия: Вълнообрацен ход: през 2007г. - 6,2 % от общия брой 

изследвания, след което се наблюдава намаляване до 3,7 % през 2012 г. През 2017 г. 

са 2.2% от общия брой; 

- флуорография: Положителна тенденцията e отчетеното намаляване на 

флуорографиите с повече от 28 пъти за осем години 2007 г. - 2016 г. Лекото 

увеличение през 2017 (до 1,6 на 1000) се дължи на провежданите скринингови 

програми; 

- компютърна томография: За разглеждания период броят на компютър-

томографските изследвания е нараснал от 5,2% на 10,4 % от общия брой 

изследвания;  

- интервенционални процедури: Броят на ангиографските и интервенционалните 

процедури за периода е нараснал  от 0,7 % на 2,7% от общия брой рентгенови 
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изследвания. Тенденцията при ангиографските процедури е за значително 

увеличаване на честотата на провеждането им през последните пет години; 

- дентални: Броят на денталните рентгенови изследвания бележи тенденция на 

постоянно увеличаване от 59 до 86 на 1000 души от населението. 

 
Фигура 3: Честота на петте основни групи рентгенови изследвания за периода 2007- 2017 г. 

 

Колективната ефективна доза през 2007 г. бе оценена на 3191 man Sv, или 430 

µSv на човек от населението. За периода 2007 – 2016 годишната колективна 

ефективна доза нараства общо с 85%, като през периода 2014-2016 г. се наблюдава 

най-стръмно нарастване: с 34% (фиг. 4). За 2017 г. оценката на колективната 

ефективна доза е 6052 man Sv, или средно по 855 µSv на човек от населението, което е 

нарастване почти два пъти за 10 годишен период. 

 
Фигура 4. Изменение на годишната колективна ефективна доза за основните групи рентгенови 

изследвания от 2007 до 2017 г. 

Събрани са данни за активностите аплицирани в нуклеарната медицина, както 

и за броя на извършените изследвания през 2017 г. от всички 21 лечебни заведения в 
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Република България разполагащи с отделения по НМ. Честотата на НМ изследвания на 

1 милион от населението в България през 2013 г. е 4395 изсл./мил. а през 2017 е 4778. 

НМ изследвания се провеждат основно на възрастни хора и само в 0,34 % от случаите – 

на деца под 15 години, което е обвързано със спецификата в заболеваемостта. На 

фигура 5 е показано разпределението на НМ изследвания по вид на използвания 

радионуклид.  

 
Фигура 5. Разпределение по години на проведените НМ изследвания (абсолютен брой) 

според вида на използваните радионуклиди от 2007до 2017 г 

Сцинтиграфията на кости е най-често провежданото изследване при възрастните 

(30,61% % и 14 % СПЕКТ през 2017 г.). Изследванията с ПЕТ показва твърда 

тенденция за нарастване на честотата в общия брой на НМ изследвания (12,7 % през 

2012 г. и 38,61 % през 2017 г.). Основен принос в честотата имат изследванията на 

опорно-двигателната система, на туморните процеси, ендокринната система, 

белодробната перфузия, отделителната система и сърдечно-съдовата система. Прави 

впечатление много ниската честота у нас на изследванията на стомашно – чревен тракт 

(по-малко от 1,0 %). На фигура 6 е представена динамиката на НМ изследвания по 

органи и системи в периода 2007 - 2017 г. 

 
Фигура 6. Брой НМ изследвания по органи и системи от 2007 до 2017 г. 
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Общият брой на терапевтичните радионуклидни процедури е с тенденция за 

намаляване от 435 през 2007 г. до 200 през 2017 г. Преобладава йодната терапия на 

щитовидната жлеза. 

На таблица 5 са показани обобщените данни за годишната колективна ефективна 

доза и средната индивидуална ефективна доза от нуклеарната медицина в България в 

периода от 2007 до 2017 г.. Нарастването за периода е почти 100 %. 

 

Таблица 3. Колективна ефективна доза и средна индивидуална годишна ефективна 

доза от НМ изследвания в България. 

Година 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Колекгивна  доза 

(manSv) 
66 71 69 91 104 81 45 115 122 

Средна годишна 

ефективна 

доза (mSv) 

0.007 0.01 0.009 0.012 0.014 0.011 0.006 0.016 0.017 

 

Средната годишна ефективна доза на глава от населението от нуклеарната 

медицина у нас е 0,017 mSv, което е около 2,1 пъти по-ниска стойност от средната за 

Европа 0,036 mSv. Въпреки това тя се е удвоила за периода от 2007 г. до 2017 г. 

На фигура 7 е показан приносът на различните групи изследвания в колективната доза. 

Очаква се в бъдеще, с нарастването на броя на ПЕТ уредбите и осигуряването на 

клинични циклотрони за производство на краткоживеещи позитронни емитери, 

приносът на ПЕТ в честотата на НМ изследвания и в колективната доза да нарасне. 

 

Фигура 7. Принос на различните НМ изследвания в колективната доза. 
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7. Осигуряване на качеството 

В НЦРРЗ функционира единствената в България лаборатория, която осигурява 

проследимост на измерванията на йонизиращи лъчения и поддържа вторични 

дозиметрични еталони (SSDL). Тя е част от мрежата на SSDL на МААЕ и СЗО и 

отговаря за метрологичното осигуряване на средствата за измерване, използвани в 

медицината чрез: метрологична проверка на клинични и индивидуални дозиметри за 

рентгеново и гама-лъчение и на радиометрични и дозиметрични средства за измерване; 

дозиметрично калибриране на лъчетерапевтичните апарати, на апарати за 

телегаматерапия и на рентгеновите уредби за дълбока и повърхностна терапия към 

многопрофилните и специализираните лечебни заведения за оказване на болнична 

помощ и диспансерите по кожно-венерологични заболявания. 

Периодично се проверяват и параметрите на еталонните измерителни средства. 

През 2018 г. съгласно плана за метрологично осигуряване бе извършена калибровка на 

измерваната апаратура за калибриране на дозиметрични системи, измерващи в единици 

погълната доза във вода- йонизационни камери PTW- 30012, електромер PTW UNIDOS 

Webline. Aпаратура за калибриране във въздушна керма за различни качества на 

рентгеново лъчение и от гама-източник 
137

Cs- йонизационни камери PTW-30012, PTW-

32002, Exradin A3, W- 23342 и електромер PTW UNIDOS Webline. 

Лабораторията единствена в страната разполага с метрологична рентгенова 

апаратура, поради което само тук могат да се калибрират апарати, използвани за 

измерване на рентгеново лъчение. Освен това само тази лаборатория разполага с 

необходимото допълнително оборудване за калибриране в единици погълната доза 

във вода и единствено тук могат да се калибрират клинични дозиметрични 

системи, широко използвани в медицината. 

Общия борй на калибрираните дозиметрични системи е 241бр. При 

калибрирането се правят по три измервания с еталонната измервателна апаратура и от 

три до пет измервания с калибрирания апарат за всяка точка на калибриране. 

Направени са над 1800 измервания. 

 

Лаборатория „Дозиметричен контрол (SSDL)“ е единствената в страната, която 

разработва и прилага методи за дозиметрия на високите дози. Погълнатата доза е 

основният параметър при радиационните технологии, с който се гарантира качеството 

на облъчването, т.е. постигането на целите, за които то се извършва; осигурява се 

безопасността на облъчените храни и запазването на потребителските им качества; 

ефективно се използва йонизиращото лъчение и се подобряват икономическите 

показатели на тези технологии. Доколкото съгласно българското законодателство 

официалният държавен контрол трябва да гарантира правилното прилагане на 

радиационните технологии, то точното измерване на погълнатата доза е основен обект 

на проверка при производството на облъчени храни. В документите на комитет SANCO 

за провеждане на проверки в облъчвателните съоръжения, облъчващи храни, се изисква 

проверка на методите и средствата за измерване на погълнатата доза в облъчваната 

продукция. 
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През 2018 г. лабораторията поддържа в добро състояние единствената 

лабораторна гама- облъчвателна уредба в България-НИГУ-7. Тя освен за еталонен 

източник за високи дози се използва и за обработка на малки партиди изделия с цел 

деконтаминация и стерилизация. Лабораторията облъчва и различни изделия и проби за 

определяне на параметрите на радиационни технологии, прилагани на промишлените 

облъчватели. През годината са облъчвани серия от проби за козметичната 

промишленост и деконтаминация на проби от растителен произход. 

 

Основни клиенти са СБАЛ-АГ-София, Институт по катализа - БАН, Институт по 

криобиология и хранителни технологии и УМБАЛ СМ Пирогов. За СБАЛ-АГ-София се 

стерилизират медицински изделия за „инвитро” процедури, за Институт по 

криобиология и хранителни технологии - лиофилизирана храна (мляко и извара),  а за 

УМБАЛ СМ Пирогов-костни импланти и опаковки. Общия брой облъчвания за 2018 

г. е 50. 

 

Лаборатория SSDL регулярно участва в междулабораторни сравнения 

организирани от МААЕ.  
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РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА В СИТУАЦИИ НА АВАРИЙНО ОБЛЪЧВАНЕ 

НЦРРЗ е част от националната система за аварийна готовност и аварийно  реагиране 

при радиационни аварии и тероризъм. Той е единственото здравно заведение в 

България с компетентност за оценка тежестта на радиационното увреждане на 

пострадалите и определяне дозата на облъчване чрез биологична дозиметрия. Според 

Националния план за защита при бедствия, част III „Външен авариен план за АЕЦ 

Козлодуй” и Плана на Министерство на здравеопазването за усилване на мерките за 

противодействие на терористични заплахи, свързани с химически, биологични, 

радиоактивни и ядрени (ХБРЯ) материали, 2012 г, НЦРРЗ:  

 пряко подпомага оперативната дейност на МЗ за ефективност на системите за 

организиране на отговор и реагиране в случаите на възникване на радиационна 

обстановка;  

 осигурява консултативна и експертна помощ на РЗИ, лечебните и здравни 

заведения по предотвратяването, възникването и ликвидирането на радиационната 

обстановка в страната и цялостна организационно-методична дейност по 

проблемите на профилактиката, контрола и диагностиката на радиационно-

индуцирани здравни ефекти;  

 поддържа постоянно екип от специалисти на 24-часово разположение;  

 представлява България в мрежата на СЗО по медицинска готовност и подпомагане 

при радиационни аварии (REMPAN)  

НЦРРЗ поддържа постоянна аварийна готовност, чрез дежурни екипи от 

експерти с апаратура и транспортно осигуряване. През отчетния период няма 

регистрирани аварийни ситуации. 

Сектор “Дозиметрия на външното облъчване” поддържа постоянна готовност за 

предоставяне и обработване на дозиметри в случай на радиационна авария или 

инцидент. 

НЦРРЗ участва в Европейската мрежа RENEB на ЕК по наука, за уеднаквяване 

методите за биодозиметрия на йонизиращи лъчения и изграждането на мрежа от 

лабораториите, провеждащи биодозиметрия в Европа. Изграждането на мрежата се 

базира на координиране работата на лабораториите, провеждащи биодозиметрия и 

съгласувано прилагане на съществуващите методи за оценка на погълната доза 

йонизиращо лъчение при човека.  
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През отчетния период, като партньор на RENEB, отдел „Радиобиология“ на 

НЦРРЗ участва в международни упражнения за биологична оценка на получената доза 

с изработка и отчитане на слепи  проби, облъчени в Европа пo три различни методи: 

хромозомни аберации, микронуклеус тест и гама Н2АХ. Целта на упражненията е 

сравнение на методите и резултатите на различни лаборатории от Европа и други 

страни, както и съгласуване на протоколите за работа. 

Експерти на Центъра участваха в учение на Гранично- пропускателен пункт 

„Илинден“ и в гр. Пазарджик. Целта на ученията беше изготвяне и отработване на  

процедура за „Аварийно реагиране при разкриване на незаконен пренос на 

радиоактивни материали в зоните на контролно-пропусквателни пунктове на 

Република България“ 

Продължи постоянното наблюдение на пострадалите при аварията в промишлен 

гама-облъчвател – гр. Стамболийски през 2011 г., по специално разработена схема. 

Резултатите показват възстановяване при всички пострадали, като състоянието на 

хемопоетичната система е в рамките на референтни нива. Проведен е и контролен 

цитогенетичен анализ. Резултатите от обследването бяха използвани при периодичните 

освидетелствания от ТЕЛК на засегнатите лица.  

Експерти от НЦРРЗ участват в Национален център за данни към Министерство 

на външните работи по Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити. Ежедневно 

се проследяват резултатите от мониторинга за радиоактивност на въздуха в световен 

мащаб (осигурен е специален софтуер и достъп до световната мрежа СТБТО) и се 

оценява достоверността на представените резултати. 
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РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА В СИТУАЦИИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЛЪЧВАНЕ 

Цялостната дейност на НЦРРЗ по защита на населението от въздействието на 

йонизиращите лъчения, включително оценка на риска и ограничаване на дозите, може 

да бъде третирана като ситуация на съществуващо облъчване. Съвременната 

радиационна защита се фокусира в идентифициране на "оптимални" решения за 

защита, отчитайки ползите и вредите на мерките. Поставя се сериозен акцент 

върху облъчването от естествени източници на йонизиращо лъчение, като то 

трябва да бъде напълно интегрирано в цялостните изисквания за радиационна 

защита. 

1.Оценка на риска за населението от ИЙЛ в жизнената среда 

За населението, живеещо около бившите обекти (общ брой 78) за добив и преработка 

на уранова руда, НЦРРЗ следи за целия процес на възстановяване на околната среда 

около тези обекти чрез: 

 текущ контрол – обследване и изготвяне на експертизи за състоянието на 

обектите 

 

През изминалата година служители от ЛРЕМР са проведени съвместни 

обследвания, по искане на отдел ДЗРК в 14 обекта и са подготвени експертни оценки 

(Снимки 2 и 3). На база на извършените обследвания са изготвени радиационни 

становища за всеки отделен обект с анализ на получените резултати, констатирани 

несъответствия и препоръки. 

 

 
Снимка 2. Обследване на бивш рудник 

„Дружба 1 и 2“с.Елешница 

Снимка 3. Обследване на обект „Пета 

шахта“с. Сеславци 

 

 

В Таблица 4 са представени обследваните на място обекти и броят извършени 

директни измервания по параметър мощност на дозата гама лъчение и взетите проби 

води, дънни утайки и материали. 
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Таблица 4: Брой обследвани обекти и проби 

Обект 

БРОЙ ИЗМЕРВАНИЯ, ПРОБИ 

мощност на 

дозата гама 

лъчение 

вода 

почва/ дънни 

утайки/ 

материал 

брой 

измервания 
брой проби брой проби 

Обект „Дружба 1 и 2“ с.Елешница 280 14 - 

Обект „Хвостохранилище Елешница“ 130 4 - 

Обект „Бялата вода“ 200 5 - 

Обект „Смоляновци“ 70 3 - 

Обект „5
та

 шахта“Сеславци 180 5 - 

Обект „Разлив Яна“ 160 2 1 

Обект „Хвостохранилище Бухово“  90 3 - 

Обект „Чора“ 260 5 - 

Обект „Искра“ с. Кътина 110 5 - 

Участък „Габра“ 110 4 - 

Участък „Пробойница“ 130 7 - 

ПХП Металург 200 - - 

ЛРОЙС Елешница 230 1 1 

Общо 2150 58 2 

Пробите вода се анализират по три радиологични показатели: концентрация на 

естествен уран, обща алфа и обща бета активности. В лабораторията се извършват: 

анализ на концентрацията на уран-естествен във води; радиохимичния анализ на проби 

води за обща алфа и обща бета активности и предварителната подготовка на проби – 

почви и дънни утайки за гама-спектрометричен анализ. В ЛРЕМР са анализирани 58 

броя проби вода по Международен стандарт ISO 10704:2009(Е) “Определяне на 

радиологичните показатели обща алфа и обща бета активност на проби вода”, който е в 

процес на разработване и не е валидиран и верифициран. За изминалата година са 

направени два анализа на почви и дънни утайки от районите около бившите 

уранодобивни и преработвателни обекти. Измерена е концентрацията на радий-226 в 6 

проби вода по нов за ЛРЕМР метод „Определяне на концентрацията на радий във вода 

с ЕПЕРМ система". 

През 2018 г. са обследвани на място 100 % от обектите с висок радиационен 

риск, 23 % от обектите със среден радиационен риск и само един от обектите с 

нисък радиационен риск, поради факта че, тези обекти се обследват на две години 

и през 2017 г. са обследвани над 50% от тях. По време на проверките на място са 
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изследвани общо 87 пункта на бившите обекти за добив и прераработка на уранова 

суровина. 

Съгласно Наредба № 1 от 1999 г. за норми за целите на радиационна защита и 

безопасност при ликвидиране на последствията от урановата промишленост в 

Република България, нормата за радиационна защита и безопасност за показателя 

обемна активност на естествен уран е 7500 Bq/m
3
, представена на фигура 8. На Фигура 

1 са представени резултатите от направените през 2018 г. анализи на пробите вода за 

определяне на обемна активност на естествен уран. 

 

 

Фигура 8. Резултати на изработените през 2018 г. проби вода за обемната активност на 

естествен уран. 
 

На фигура 9 и 10 са представени процентното разпределение на резултатите от анализа 

на обща алфа и бета активност на проби вода измерени през 2018 г. 

 

 
Фигура 9. Процентно разпределение на 

резултатите през 2018 г. за обща алфа 

активност 

Фигура 10. Процентно разпределение на 

резултатите през 2018 г. за обща бета 

активност 

Съгласно приложение № 5 към чл. 12 от Наредба № 1 от 1999 г., нормата за 

радиационна защита и безопасност за показател обща алфа активност е 500 Bq/m
3
, а за 

обща бета активност 2000 Bq/m
3
. От фигура 2 се вижда, че 60% от анализираните проби 

са със стойности на обща алфа активност над нормативно установената или това са 35 

пункта от обследваните през 2018 г. Със стойности на обща бета активност над 
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нормативно установената граница (2000 Bq/m
3
) са 11 броя или 19 % от измерените 

проби вода. 

2. Мониторинг на питейните води 

По предварително съгласувана с НЦРРЗ програма, РЗИ: София град, София 

област, Благоевград, Кюстендил и Перник извършват пробовземане на питейни води на 

своята територия, които предоставят за радиологичен анализ в НЦРРЗ. 

Анализът на резултатите от мониторинга на питейните води в Югозападна България 

през 2018 г показа, че по показател естествен уран  и показател обща бета-активност 

(контролно ниво )всички изследвани води, отговарят на изискванията на Наредба № 9 

от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. 

По радиологичен показател обща алфа-активност (контролно ниво) редица от 

изследваните проби не отговарят на изискванията на Наредба 9. За част от водите, може 

да се счита, че превишеното контролно ниво по обща алфа-активност се обяснява с 

регистрираната достатъчно висока, но в нормативно-установените граници 

концентрация на естествен уран, предполагаща извода, че общата алфа-активност се 

дължи предимно на този радионуклид и общата индикативна доза съответства на 

изискванията на наредбата. Конкретните водоизточници са подробно описани в отчета 

на лаборатория „МОН“. На фигура 11 е представено съотношение на стандартни и 

нестандартни проби питейна вода по отношение на контролно ниво на обща алфа 

активност.  

 
Фиг. 11. Съотношение на стандартни и нестандартни проби питейна вода по отношение на контролно 

ниво на обща алфа активност в Югозападна България 

През 2018 г. са изготвени 418 експертни оценки на индикативна доза от 

поглъщане на радионуклиди с питейна и минерална вода, която съответства на 

изискванията, с изключение на 1 проба вода. На таблица 5 са представени проби, за 

които са необходими допълнителни анализи.  

Таблица 5: Брой проби питейна вода с надвишена обща индикативна доза по области. 

Област Брой проби  

Област Перник 1 

София област 7 

Област Благоевград 27 

Област Кюстендил 4 

Област София град 4 
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РАДИОБИОЛОГИЧEН МОНИТОРИНГ ЗА СТОХАСТИЧНИ И НАСЛЕДСТВЕНИ 

ЕФЕКТИ 

Провежда от отдел „Радиобиология“. Използваните методи се препоръчват от 

Международната Комисия по Радиационна Защита за оценка на радиационно 

въздействие при човека и са утвърдени като световна практика. Рутинно се прилагат 

хромозомни аберации и микронуклеус тест, флуоресцентна in situ хибридизация и 

микронуклеуси с центромер. За изследване промените в молекулните компоненти на 

клетката, се използват: гел електрофореза на единични клетки за ДНК поражения (dsb и 

ssb); ензимен комет тест за определяне на модифицирани ДНК бази; спонтанен 

репаративен синтез за оценка на потенциално-летални поражения; индуциран 

репаративен синтез (след допълнително in vitro гама-облъчване) за оценка наличието на 

адаптивен отговор; протеинов синтез в левкоцити – за специфично-индуцирани 

репаративни ензими и/или цитотоксичен ефект на ЙЛ, в зависимост от дозата; 

поражения предизвикани от радиационно-индуцирания оксидантен стрес – апоптични 

промени като част от клетъчния отговор; клетъчна антиоксидантна активност – за 

охарактеризиране на индивидуалния отговор към облъчването. 

Двойноверижните повреди в ДНК са силно токсични лезии, специфични за 

радиационното въздействие, които нерепарирани или погрешно репарирани могат да 

предизвикат канцерогенна трансформация на клетките или клетъчна смърт. 

Струпването на фосфорилирани хистонови молекули на местата с двойноверижни 

повреди, известни като хистонови фокуси (γH2AX), е подходящ биомаркер, който 

позволява детекция на лезиите, изследване на дозовата зависимост на радиационно-

индуцираните двойноверижни повреди в ДНК, кинетиката на репарацията им, както и 

анализ на цитотоксичното действие на ЙЛ на молекулно и клетъчно ниво. Подходящ е 

за биодозиметрия и може да се прилага до 24 часа след остро облъчване.  

През 2018 г. беше завършен 3-годишен проект по проучване и изграждане на 

зависимости доза-ефект за нарастване честотата на γ-H2AX фокуси, индуцирана от 

протонно лъчение (фигура 12). 

 

Фигура 12: γ-H2AX фокуси в човешки лимфоцити, наблюдавани на 4
ти

 часа след облъчване с 0,5Gy 

лъчение с протони. 

 

През 2018 г. са изградени  криви доза-ефект на 4 и 24 час след облъчване с 

протонно лъчение за два дозови диапазона: 0-0.75 Gy и 0-3 Gy (фигури 13-16). 
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Фигура 13. Крива доза-ефект в дозов диапазон 0-0,75 Gy, 4ч 

 

 

Фигура 14 . Крива доза-ефект в дозов диапазон 0-3 Gy, 4ч 

 

 

Фигура 15. Крива доза-ефект в дозов диапазон 0-0,75 Gy, 24ч 

 

 

Фигура 16 . Крива доза-ефект в дозов диапазон 0-3 Gy, 34ч 
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През 2018 г. бе проведена голямо количество аналитична работа по изграждане 

на крива за ретроспективна биодозиметрия чрез оценка на стабилни хромозомни 

аномалии с FISH (снимка 4). Предстои валидиране на калибрационна крива, която ще 

осигури възможността за диагностика на пострадали при аварийни ситуации.  

 

Снимка 4: Метафазна пластинка с дицентрик между хромозома #1(зелена) и неоцветена хромозома, 

включващ инсерция на част от хромозома # 11(червена) плюс реципрочна транслокация на # 11 с 

неоцветена и транслоциран фрагмент. 

Епидемиологични изследвания върху радиационните ефекти, проведени през 

последните години показват, че йонизиращите лъчения освен ракови, могат да 

индуцират и други, неракови заболявания, между които централно място заемат 

сърдечно-съдовите и невро-дегенеративните болести.  

Проучването на тези ефекти и търсенето на подходящи маркери за оценка на 

риска през 2018 г. беше изследван репаративният капацитет на микроглиални SIM-A9 

клетки чрез гел електрофореза на единични клетки (Комет тест – снимка 5). 

Междинните резултати от тригодишния научен проект показват, че репарацията на 

двойно-верижните повредите е напълно завършила 2 часа след облъчването с 1 Gy, 

независимо от качеството на лъчението. Наблюдава се обаче значителна разлика между 

облъчването с по-висока доза - 2 Gy при двата различни типа на облъчване 
60

Co и 

линеен ускорител.  

Нивата на непоправените повреди остават високи в клетките облъчени с 
60

Co, 

за разлика от клетките облъчени с фотонен линеен ускорител. 

 

Снимка 5: Типове комети, според степента на 

увреждане на клетката: А. клас ), В. клас 1, C. 

клас 2; D. клас 3; Е. клас 4, максимално 

увреждане; F. Апоптична клетка. 
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Независимо от това, че ефектите от облъчване с ниски радиационни дози, които 

са характерни предимно за професионалното и медицинското диагностично облъчване 

(<50 mSv), са обект на силен научен интерес и интензивни изследвания, световната 

научна общност все още не е единна по въпроса за „ползата“ или „вредата“ от 

облъчване с ниски дози. Въпросът остава открит, а мненията за здравния риск са 

дискусионни и противоречиви. В опит за анализ на ефектите при медицинско 

облъчване отделът разработи съвместен проект с УМБАЛ „Иван Рилски“.  

В търсене на най-подходящата комбинация от биомаркери в отдел 

„Радиобиология“ се проведоха  изследвания за: 

 установяване на мутацията -94 ins/del ATTG в промоторния регион на NF-κB1 

гена rs28362491; 

 ефектите на молекулния шаперон  Hps90 и на протеазома върху количеството 

и активността на транскрипционния фактор NF-κB – с ключова роля в 

репарацията на повреди в молекулата на ДНК и възпалителния отговор на 

клетката; 

 

През 2018 г., със съдействието на екипа на проф. Алексей Савов от 

Националната генетична лаборатория в „Майчин дом“, в отдела беше въведен нов 

метод - Полимеразна верижна реакция в реално време (Real-Time PCR) и последващ 

анализ на топене чрез висока резолюция (High Resolution Melting Analysis, HRM).    
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ПРЕПОДАВАТЕЛСКА И УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 

 Основните дейности са определени от Закона за здравето (чл. 178, ал. 1 и чл. 180, ал. 

1), Наредба за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, Закона за 

безопасно използване на ядрената енергия (чл. 16, т. 13 и чл. 64-71) и Правилника за 

устройството и дейността на НЦРРЗ (чл. 1, ал.3, т. 7 и 8, чл. 27): 

 обучението по специалностите радиобиология, радиационна хигиена и 

медицинска радиологична физика;  

 повишаване теоретичната и практическата подготовка в областта на 

радиационната защита (тематични курсове по посочените по-горе специалности, 

както и индивидуално обучение);  

 система за обучение и развитие на академичния състав (конкурси за прием на 

докторанти, процедури за образователната и научна степен “доктор” и научната 

степен “доктор на науките” и за заемане на академични длъжности). 

През 2018г. са проведени 6 тематични СДО курса, посетени от 56 

специализанти. Проведени са 16 колоквиума по трите специалности и три държавни 

изпита (майска и декемврийска сесия) по специалностите радиационна хигиена, 

радиобиология и медицинска радиологична физика. 

По заявка на НЦОЗА се организира и проведен курс по „Радиохимия“, модул от 

учебната програма на специалността „Санитарна химия“. 

През 2018 г. продължи обучението на докторанти по трите медицински 

специалности: радиобиология, радиационна хигиена и медицинска радиологична 

физика. Проведени са и 5 изпита - докторантски минимум. 

През отчетния период е защитена една дисертация за придобиване на ОНС 

„Доктор“ по медицинска радиологична физика и е проведена една конкурсна процедура 

за получаване на академична длъжност „доцент” по радиационна хигиена. 

С гордост трябва да отбележим, че независимо от голямата си натовареност и 

намаления щатен състав, НЦРРЗ получи институционална акредитация от НАОА за 

специалностите радиобиология, радиационна хигиена (с оценки над 9 от 10 възможни 

и за максималния срок от 6 години) – снимка 6. През 2019 г. се очаква акредитация и по 

медицинска радиологична физика. 

ЛИЦЕНЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА  

НЦРРЗ притежава лицензия .(серия СО, рег. № 5253/06.07.2017). за провежда 

специализирано обучение по радиационна защита за придобиване на правоспособност 

за работа с източници на йонизиращи лъчения. 

През 2018 г.  бяха планирани общо 28 курса (първоначално и поддържащо 

специализирано обучение ): 13 за медицински персонал, в чиито функции влиза работа с 

рентгенова апаратура за образна диагностика, нуклеарна медицина и 15 за персонал в 

науката и техниката, в чиито функции влиза работа с апарати за рентгеноструктурен 

и рентгенофлуоресцентен анализ, както и уреди за технологичен и качествен контрол. 

Първоначално специализирано обучение преминаха 296 специалисти (204–I
ва

 

група и 92–II
ра

);  поддържащо - 118 специалисти.  
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Снимка 6: акредитация от НАОА за обучение на ОНС „Доктор“ по радиобиология и радиационна 

хигиена 

МЕТОДИЧНА ПОМОЩ НА РЗИ И ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

 Целогодишно бяха осъществявани справки и консултации по телефон и електронна 

поща със служители от отдели „Радиационен контрол“ на РЗИ Бургас, Варна, 

Враца, Пловдив и Русе при проверка на лъчезащитни проекти, изготвяне на 

протоколи и издаване на здравни заключения за съгласуване на издаването на 

лицензии; 

 С помощта на МЗ бе организиран работен семинар на тема „Нови нормативни 

актове в областта на радиационна защита“, гр. Велинград, 27-28.06.2018 г.; 

 Организиран бе работен семинар по ДЗК, 20-22.02.2018г. София (съвместно с МЗ) 

за прилагане на изискванията на Наредба 9 за качеството на водата, предназначена 

за питейно-битови цели; 

  Организиран бе работен семинар по Национален план „Радон“ в гр. Велинград, 28-

29.06.2018 г.; 

 Методична помощ на отделите „Радиационен контрол” към РЗИ Бургас, Варна, 

Враца, Русе и Пловдив във връзка с измененията на Наредба 9 за качеството на 

водата за питейно-битови цели, за докладването на резултатите от радиологичния 

мониторинг пред ЕК, както и с осигуряването на качеството на анализите, 

провеждани в лабораториите към отделите на РЗИ  

 Оказана бе консултативно-медицинска помощ на медицинската служба на АЕЦ 

“Козлодуй” по въпросите на медицинската радиологична защита на персонала; 

 Оказана бе методична помощ на РЗИ-Пловдив, във връзка с анализ на уран във 

води.  
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СТАНОВИЩА И КОНСУЛТАЦИИ 

 Подготвени са 5 становища относно скринигови програми за медицински 

изследвания. 

 Подготвени предложения и препоръки в част радиационна защита, относно 

разглежданите проекти за ликвидиране на последствията от добива и преработка на 

уранова суровина в различни обекти (Консултативен съвет, създаден по реда на 

ПМС №74 от 1998 г.). 

 Експертни становища както следва: 

 за състоянието на бившите обектите от уранодобинтата и 

уранопреработвателната промишленост в България. 

 по материали за измерените фактори на работната среда за 2017 г. предоставени 

от „Екоинженеринг-РМ“ЕООД с Вх.№РЕМР-04-15/11.04.2018 за обекти „Чора“, 

„Искра“, „Бялата вода“ и „Хвостохранилище Бухово“.  

 относно информация за извършени проверки и мониторинг на хвостохранилище 

„Ерма река“ и района около него; 

 по заявление на частно лице за предоставяне до обществена информация за 

района на гр. Кюстендил (изх.№РЕМР-04-40/19.12.2018 г ). 

 Подготовка на информация за Годишен доклад за състоянието на здравето на 

гражданите в Република България и изпълнение на Националната здравна стратегия 

за 2017 г.; 

 Радиологични анализи на минерални води от територията на цялата страна за 

издаване на държавни сертификати за балнеологична оценка и за бутилиране. 

 Съставяне и предаване за публикуване на частта „Дозово натоварване на 

населението“ в раздел „Радиационни характеристики на околната среда“ в 

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2016 г., 

по Заповед на министъра на околната среда и водите. 

 Становище относно План на Министерство на здравеопазването за медицинско 

осигуряване и защита при бедствия; 

 Подготовка на справки, информация за МЗ и междуведомствена работна група, 

прокуратора, окръжен съд и др. във връзка с регистрираните наднормени 

концентрации на естествен уран във води, както и надвишени контролни нива на 

обща алфа- и бета-активности във вода. 

 Консултации на физически и юридически лица по въпроси на радиационната 

защита. 

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ 

 Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон през 

2018 г. 

С решение на министерски съвет № 55 от 1 февруари 2018 г. е приета Стратегия за 

намаляване на риска от облъчване от радон 2018 - 2027 г и Национален план за 

действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018 – 2022 г. Стратегията 

има за цел да очертае съгласувана рамка за определяне на приоритети за действие за 

намаляване на риска от облъчване от радон. 
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През отчетния период НЦРРЗ, чрез лаборатория „Радиационни експертизи и 

мониторинг на радон“ съгласно Заповед № РД-01-139/28.05.2018 г. на МЗ, е 

извършвало дейности по изпълнение на следните оперативни цели: създаване на рамка 

за управление и изпълнение на националния план за действие с ясна структура, 

отговорности, и последователни стъпки, за дългосрочно намаляване на облъчването от 

радон, събиране и систематизиране на информация за облъчване от радон в жилищни 

и обществени сгради и работни места, чрез систематизирани измервания, 

организиране и провеждане на проучвания в сгради на които са проведени коригиращи 

мерки за редуциране на обемната активност на радон (ОАР) и подобряване на 

обществената осведоменост за здравния риск от радон и възможностите за 

редуцирането му. ОТЧЕТА E ИЗПРАТЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ  

СЪОБРАЗНО ЗАПОВЕД № РД-01-139/28.05.2018 Г. НА МЗ. 

 Проект на тема „Оценка на въздействието на изтичащи руднични води от бивши 

уранодобивни обекти върху околната среда“, финансиран от БАН в рамките на 

Програма за подпомагане на млади учени и докторанти. 

В процеса на разработване на научен труд за ОНС „Доктор“ беше предоставена 

информация и подопомогнат анализа на резултатите на младия учен инж. Сава Колев 

от БАН, относно минни изработки (щолни и сондажи на самоизлив) в района на 

бившите уранодобивни обекти. Изготвено е научно съобщение на тема „Изтичащи 

руднични води в района на бивши уранодобивни обекти в Южна България“ с автори 

Сава Колев, Владимир Христов, Кремена Иванова и Бистра Куновска, което е 

представено на БАН. 

 „Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-

2020 г. 

  Програма „Подобряване на устойчивостта на националната програма по 

туберкулоза“ между глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и 

малария и Република България. 

ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ МААЕ 

 Национален проект BUL9025 „Изработване на национална стратегия за 

рекултивация на бившите уранодобивни обекти в България“. 

 Национален проект BUL6014 “Establishing a National Dosimetry Quality Audit 

(DQA) System and Dosimetry Quality Audit Program in Radiation Therapy“. 

 RER 9147 „Enhancing Member States' Capabilities for Ensuring Radiation Protection 

of Individuals Undergoing Medical Exposure“, координатор за РБ – А. Димов. 

 RER6038 "Applying Best Practices for Quality and Safety in Diagnostic Radiology", 

координатор за РБ – А. Димов. 

ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

 „CONCERT - European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection 

Research“, 
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1. Сътрудници на отдели „РБМО“, „РБ“ и „Научно-учебен“ изнесоха  обучение на 

тема "Медицинско осигуряване при радиационни, ядрени аварии и тероризъм. 

Аварийна готовност", февруари 2018г. 

2. Сътрудници на отдели „МОН“ и „РЕМР“ изнесоха  обучение на тема „Monitoring 

and dose assessment for internal exposures”, март 2018 г. 

 проект  ENEN+„Аttract, Retain and Develop New Nuclear Talents Beyond Academic 

Curricula“ по програма Euratom Research and Training programme H2020. 

ПРОГРАМИ НА СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

 Програма REMPAN: Основна цел – предоставяне на спешна медицинска и 

здравна помощ на хората, които са изложени на радиация при ядрен или 

радиационен инцидент. От 2009 г НЦРРЗ е асоцииран член, чрез Лаборатория 

„Медицинска радиология“  

 Програма BioDoseNet: Основна цел – създаване на глобална мрежа, 

хармонизация в методологията и качествено осигуряване на биологичната 

дозиметрия. Участва отдел “РБ”. 

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ 

Участие в Национален център за данни към Министерство на външните 

работи по Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити. Ежедневно се 

проследяват резултатите от мониторинга за радиоактивност на въздуха в световен 

мащаб, както и оценка на достоверността на представените резултати;  

Международен проект  „Сензорна мрежа за локализиране и откриване на 

радиоактивни източници“ (SENERA) към програма „Наука за мир и сигурност“ на 

НАТО – изпълняван от отдел „РЕМР“ 

Експертно участие в работна група „E35-36WG” по изпълнение на чл. 35 и чл. 

36 от договора Евратом и в работна група към ЕК по радиационна и ядрена 

безопасност по чл. 31. 

Европейската асоциация на ръководителите на компетентните държавни органи 

по радиационна защита (HERCA) – участие в борда и в работните групи по:  

 Медицински приложения на ИЙЛ  

 Радиационни аварии (WGE)  

 Европейски радиационен паспорт & свободно движение на персонал (WG1)  

Експертно участие в  междуведомствената работна група за ЦЕРН. 

През 2018 г. експерти на НЦРРЗ участваха в 2 проверки на ЕК по прилагане на 

законодателството по радиационна защита: ARTEMIS – касаеща РАО и проверка на 

мониторинга на жизнената среда и оценката на облъчване на населението (по чл. 35 и 

36 на Евратом). Резултатите са повече от добри. 

НАУЧНИ ПРОЕКТИ 

1. Национални проекти към Фонд „Научни изследвания” на Министерство на 

образованието: 

 „Изграждане на модели за оценка на здравния риск от радон в сгради с 

обществен достъп за дългосрочни социални ползи“ 2018-2020г. 
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 „ Оценка влиянието на куркумин върху радиационно индуциран клетъчен 

отговор“ 2018-2020г . 

2. Проекти по договор с Института за ядрени изследвания (ОИЯИ), Дубна: 

 “Dose response and repair kinetics of gamma-H2AX ionizing radiation-induced foci 

and complex chromosome anomalies in human lymphocytes exposed to protons 

and/or other heavy ion beams and gamma-rays”2016 - 2018 г. (завършил) 

 “Induced neuroinflammation after treatment of microglial cells with IR with different 

quality” 2018-2020. 

 "Assessment of Radiation induced bystander effect in G0 and G2 human 

lymphocytes"- подготвен и одобрен; дейностите тартират през 2019 г. 

3. Договор с АЕЦ „Козлодуй“ на тема: „Извършване на цитогенетични и 

имунохимични изследвания на лица от персонала на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД, 

работещи в контролирана зона за оценка на ефекта на ниски дози облъчване 

върху здравето“. 

Предоставянето на качествена здравна помощ за населението е една от 

основните цели в управлението на здравната системата и наша първостепенна 

задача. Една от гаранциите за постигането на тази цел са акредитациите и лицензите за 

различните дейности на центъра: 

АКРЕДИТАЦИЯ ПО БДС EN ISO/IEC 17020:2012 

В центъра функционира Орган за контрол от вида А, акредитиран от 

Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация” и е внедрена система по 

качество съобразно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 (снимка 7). 

Прилаганите процедури за контрол се основават на международни стандарти или 

вътрешноведомствени валидирани методики. Качеството на измервания се контролира 

с ежегодни вътрешни и външни одити.  

 
Снимка 7: Сертификат за акредитация на ОК А при НЦРРЗ 

Оценката на място от ИА БСА не показа отклонения от прилагането на 

системата по качество и завърши с разширяване обхвата на акредитацията с: 
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 разработената от лаборатория „РЕМР“ "Процедура за контрол на  повърхностно 

радинуклидно замърсяване чрез  непреки измервания”, която е включена в 

акредитираните параметри на Сектор 3 от ОК от юни 2018 г. 

 определяне съдържанието на радон във води – методиката е акредитирана от 

лаборатория „МОН“ 

През 2018 г. са анализирани 241 проби води; 81 измервания на мощност на 

дозата гама лъчение, 163 анализа на повърхностно замърсяване и други. 

За отчетният период са извършени измервания на радиационни параметри на 12 

бр. партиди, включващи 225 310 тона метали (Снимка 8). с цел проверка при 

определяне съответствието на освободения материал с нивата и критериите за 

освобождаване от регулиране. 

 

 

Снимка 8. Измерване на метални елементи 

 по договора с ДП РАО на площадката на 1-4 блок 

 

 

Издадени са 3812 протоколи и 1039 сертификата за съответствие 

ПРОВЕРКА НА КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЯВАНИТЕ ДЕЙНОСТИ 

Доказателство за високото качество на провежданите от НЦРРЗ изследвания са 

резултатите от междулабораторните сравнения, в които участваме (фигури 17-18): 

Лаборатория „Радиационни експертизи и мониторинг на радон“ 

 
Фигура 17. Резултати от междулабораторини 

сравнения, проведени през 2018 г. в BfS, Германия 

при високи обемни активности на радон 

Фигура 18. Резултати от междулабораторини 

сравнения, проведени през 2018 г. в BfS, Германия 

при ниски обемни активности на радон 
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Лаборатория „Мониторинг на облъчване на населението“ 

През 2018г. участва в междулабораторно сравнение за определяне съдържанието 

на радон във води, организирано от JRC-„Health, Consumers & Reference Materials“, 

Белгия, като предварителните резултати доказват, че качеството на провежданите от 

лабораторията анализи на радон във вода е отлично. 

Лаборатория „Дозиметричен контрол (SSDL)“ 

 
Фигура 19: Междулабораторни сравнения организирани от МААЕ (Со-60 и фотони с висока енергия) 

 
Фигура 20: Междулабораторни сравнения организирани от МААЕ (въздушна Керма, Cs-137) 
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АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 

През 2018 г. беше въведена е нова деловодна програма Eventis, която позволява 

достъп до информация по вътрешния и външен документооборот на Центъра от 

завеждащите на всички звена, както и осигурява проследимост на преписките, свързани 

с дейността на НЦРРЗ. 

Разработена е и е въведена система по качество, съгласно ISO 9000. В планов 

порядък се актуализират: Наръчник по качество и процедурите към него, както и 

вътрешни документи на Центъра, в съответствие с настъпилите административни 

промени. 

Проведени са 2 обществени поръчки с предмет: 

 „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите 

на Национален център по радиобиология и радиационна защита, имащи право на 

безплатна храна съгласно чл. 285, ал. 1 и 2 КТ във връзка с Наредба № 11 от 

21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна 

и/или добавки към нея“; 

 "Периодични доставки на химикали, реактиви и химически консумативи, 

необходими за дейността на НЦРРЗ, съгласно Техническата спецификация - по две 

обособени позиции"; 

Осъществени са всички изискуеми от законодателството дейности по БЗР, 

оценка на риска, изготвени са нови програми за начален и периодичен инструктаж. 

Актуализиран е Плана за защита при бедствия и аварии, противопожарния план 

и е разработен нов План за сигурност, съгласно новата Наредба за осигуряване на 

физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните 

вещества. 

Изготвена е Инструкция за работа с лични данни, съгласно новия регламент № 1 

на ЕС за защита на личните данни и промените в закона за защита на личните данни, 

както и изискванията на КЗЛД. 

През отчетния период са изпълнявани в срок всички  дейности по поддръжка на 

сградата и административно обслужване на отделите и лабораториите. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Като обобщение може да се каже, че нивото на радиационната защита в страната 

е добро и съответства на общоприетите международни стандарти и критерии в тази 

област. И през 2019 г. ще продължим работата по изграждането на един модерен, 

стабилен и конкурентноспособен Национален център, съответстващ на европейските 

изисквания по радиационна защита.  

При запазване непроменени параметрите на бюджета през последните 10 

години, ръководството на НЦРРЗ, с активното участие на всички ръководители на 

структурни звена, търси работещи управленски решения, за да не се наруши работата 

по здравния контрол в областта на радиационната защита.  

Изпълнението на дейностите беше възможно само чрез предявяване на по-

високи изисквания към персонала на Центъра, спазване на строга бюджетна 

дисциплина и допълнително натоварване на служителите поради липсата на персонал. 

В резултат на предприетите действия, въпреки критичното ниската издръжката, 

постигнахме собствени приходи в размер на 1 006 000 лв. Тази сума покрива не само 

разходите за издръжка, която е в размер на 571 000 лв., но и сериозна част от заплатите 

на служителите.  

СЧИТАМЕ, ЧЕ РАБОТАТА НА ЦЕЛИЯ СЪСТАВ НА НЦРРЗ, ПО 

ПОСТИГНЕТО НА ДОБРИ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ, ЗАСЛУЖАВА ДА БЪДЕ 

ОЦЕНЕНА ПОДОБАВАЩО ЧРЕЗ ПОВИШАВАНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА 

СЛУЖИТЕЛИТЕ, КОЕТО Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НИСКО.  

МАГИСТРИ (ФИЗИЦИ, ХИМИЦИ, ЛЕКАРИ) С ЕДНА ИЛИ ДВЕ 

СПЕЦИАЛНОСТИ ПРИДОБИТИ В СИСТЕМАТА НА СДО СА С ОСНОВНА 

ЗАПЛАТА 640-700 ЛЕВА СЛЕД УВЕЛИЧЕНИЕТО ПРЕЗ 2019Г.  

ТОВА Е И ПРИЧИНАТА ЗА ТРАЙНО НЕЗАЕТИ ЩАТНИ БРОЙКИ. 

ПРЕДВИД УНИКАЛНОСТТА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ В 

ЦЕНТЪРА, ЗАГУБАТА НА КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ ПОСТАВЯ ПОД 

ЗАПЛАХА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА ПО РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА, 

КОЯТО Е ПРЕДМЕТ НА ПОСТОЯННИ ПРОВЕРКИ ОТ СТРАНА НА ЕК И МААЕ! 

 

 


