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1. УВОД.
Национален център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ, Центъра) е
здравно заведение по проблемите на общественото здраве в структурата на националната
система за здравеопазване с предмет на дейност научна, научно-приложна, контролна,
профилактична, диагностична, учебна и информационна дейност. Радиационната защита е
комплексна област, изискваща познания в различни сфери като физика, химия, биофизика,
радиобиология, радиационна медицина, епидемиология и др., поради това дейността на
Центъра, свързана с радиационната защита е резултат от взаимодействието на всички
звена обособени в структурата му.
Важна част от дейността на НЦРРЗ е качественото и навременно изпълнение на
заявените услуги и възложени задачи. През изтеклата година НЦРРЗ продължи
подготовка за акредитация по БДС ISO 9001. Въвеждането на система за управление на
качеството гарантира непрекъснат контрол на качеството на дейността във всички
структури на Центъра.
Паралелно с това продължи изработването на документите от СК на сектор
„Мониторинг и превенция на радон“ към Инспекция за контрол в ядрената енергетика за
акредитация на лабораторната дейност по БДС/EN ISO 17025.
Продължи работата по усъвършенстване на СК на органът за контрол тип А при
НЦРРЗ, акредитиран от Българската служба за акредитация според БДС ЕN ISO/IEC
17020:2012,
Успешно премина промяната в лицензията на НЦРРЗ във връзка с новите
изисквания в наредбата за условията и реда за придобиване на професионална
квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на
удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.
През 2015 г. НЦРРЗ продължи дейността си по изпълнение на препоръките на
IRRS мисията на МААЕ от 2013г. По отношение партньорската проверка НЦРРЗ отговаря
изцяло по модул „Медицинско облъчване“.
Непрекъснатото развитие на радиационната защита налага провеждането на
съществени промени в законодателството както и в методите на работа. Концепциите на
МКРЗ отразени в публикация № 103 (2007), както и в основния стандарт на МААЕ GSR
Part 3 “Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic Safety
Standarts”, Genaral Safety Requirements, трябва да бъдат въплътени в българското
законодателство. Не по-малко съществен документ е Директива 2013/59/Евратом на
Съвета от 5 декември 2013 година за определяне на основни норми на безопасност за
защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение и за отмяна
на директиви 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/Евратом, 97/43/Евратом и
2003/122/Евратом влязла в сила на 6 февруари 2014 г. Директивата предвижда
законодателно да се въведат съответните промени в срок до 6 февруари 2018 г. През
миналата година със заповед на Министъра на здравеопазването беше възложена промяна
на 4 наредби от работни групи чиито ръководители и преобладаващ състав са служители
на НЦРРЗ, които да транспонират Директива 2013/59/Евратом в българското
законодателство.
Съгласно изискванията и сроковете заложени в Директива 2013/51/Евратом на
Съвета от 22 октомври 2013 година за определяне на изисквания за защита на здравето на
населението по отношение на радиоактивни вещества във водата, предназначена за
консумация от човека, допълваща изискванията на рамковата Директива 98/83/ЕО на
Съвета от 3 ноември 1998 година, в края на 2014 г. беше променена Наредба № 9 от
16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Поради
направените промени, дейността на НЦРРЗ по определяне на някои от радиационните
параметри на питейните води се увеличи многократно, без да е осигурена необходимата
апартура и кадрови потенциал за извършване на необходимите анализи.
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През 2015 година в НЦРРЗ се проведоха редица проверки от различни контролни
органи - Инспекторат на Министерство на здравеопазването (МЗ), Инспекция по труда и
др. В резултат на проверките бяха дадени конкретни указания за последващи действия от
страна на ръководството и служителите на НЦРРЗ.
Следвайки дадените препоръки след проведената проверка от инспектората на
МЗ, ръководството на НЦРРЗ прекрати трудовите правоотношения на всички
пенсионирани колеги, като едновременно с това се прекратяват трудовите
правоотношения и с колегите, които са достигнали необходимата възраст и трудов стаж за
пенсиониране. През 2015 г. дългогодишният директор проф. Радостина Георгиева се
пенсионира, малко след това се пенсионираха и двамата заместник директори доц. И.
Рупова и гл. ас. В. Бадулин, поради навършване на възраст за пенсиониране и натрупване
на необходимия трудов стаж.
Това доведе до лишаване от компетентността и уменията на доказани експерти в
областта на дейност на НЦРРЗ. Проведоха се множество конкурси за назначаване на нови
служители, но поради липса на финансови стимули желаещите да започнат работа в
НЦРРЗ са много малко. Все пак за отбелязване е, че на работа в различните звена
постъпват млади хора с желание за работа, основно поради широкия спектър от знания и
умения, които могат да усвоят, както и поради наличието на разнообразна и отчасти
съвременна апаратура. Голяма част от тези хора след усвояването на определени умения
напускат НЦРРЗ и се преместват на по-добре платена работа. В резултат на това през 2015
г. се регистрира високо текучество на служителите - над 10 %, както следва: 7 бр. физици,
2 бр. химици, 1 бр. биолог и 1 бр. юрист-консулт.
Изработен и предложен за утвърждаване пред МЗ е проект на нов правилник за
устройството и дейността на НЦРРЗ, както и нова структура.
Част от усилията на НЦРРЗ през изминалата година бяха насочени към участие в
проекти по национални и европейски програми, както и различни форми на
международно сътрудничество. Участието в проекти за момента е един от малкото начини
за получаване на допълнителни средства от колективите, които работят за изпълнение на
съответните задачи.

2. НЦРРЗ Е СПЕЦИАЛИЗИРАН ОРГАН НА МИНИСТЕРСТВОТО НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПО
ОТНОШЕНИЕ
НА
НЕГОВАТА
ПОЛИТИКА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И/ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА
НЕБЛАГОПРИЯТНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА
ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ (ИЙЛ) ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА
НАСЕЛЕНИЕТО.
2.1. МЕДИЦИНСКО ОБЛЪЧВАНЕ
Във връзка с тази основна функция НЦРРЗ проведе оценка на честотата на
рентгеновите изследвания и колективните дози от рентгеновата диагностика през
2014. (данните се отнасят за 2014 г. поради спецификата при събирането и обработването
им в НЦРРЗ). Според обобщените данни за годината, общият годишен брой на
рентгеновите изследвания е 4 276 996 (приблизително 4 300 000), или средно 589
изследвания на 1000 души от населението. Пет са основните групи рентгенови
изследвания
–
рентгенография,
рентгеноскопия,
компютърна
томография,
интервенционална рентгенология (вкл. инвазивни диагностични процедури) и дентална
рентгенология.
Продължава положителната тенденция за намаляване на флуорографиите с повече
от 10 пъти за седем години – от 8,6 през 2007 година на 0,8 на 1000 души през 2014 г.
Затова пък броят на компютър-томографските изследвания е нараснал от 27,7 на 50 на
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1000 души за същия период. Броят на ангиографските и интервенционалните процедури
също е нараснал – от 3,9 на 13,9 на 1000 души, или от 0,7 % на 2,4 % от общия брой
рентгенови изследвания. Тенденцията при ангиографските процедури е за драстично
увеличаване на честотата на провеждането им през последните три години.
При рентгеновата дизгностика оценената колективна ефективна доза за 2014
г. е 4357 man Sv, или 600 mSv на 1000 души от населението, спрямо 3191 man Sv през
2007 г. В периода 2007 – 2014 годишната колективна ефективна доза плавно нараства,
следвайки динамиката на честотата на рентгеновите изследвания.
Относителният принос по основни групи изследвания в колективната доза е както
следва:
- компютърна томография с 47,1 % през 2014 г. В същото време, тези изследвания
са само 8,6 % в от общия брой на рентгеновите изследвания.
- интервенционални процедури - приносът им в колективната доза е нараснал
значително за последните три години от 13,8 % през 2012 г. до 23,7 % през 2014 г. с
тенденция за увеличаване на честотата на провеждането им.
- рентгеновата графия запазва своя най-голям дял в честотата (около 73 %) и
заема трето място по принос в колективната доза (17,9 %).
- конвенционалната скопия, която през 2007 г. е основен фактор в колективната
доза, през 2014 г. има принос само 11,1 %.
- денталните рентгенови изследвания въпреки сравнитено голямата честота от
12 %, имат нищожен принос в колективната доза.
Очаква се в бъдеще да нараства приносът в колективните дози от
интервенционалните и компютър-томографските изследвания, а да намалява този на
конвенционалната скопия и рентгенографията.
Средната годишна индивидуална ефективна доза у нас за 2014 г. от
рентгеновата диагностика е 0,6 mSv, което е два пъти по-малко от средната годишна
индивидуална ефективна доза за Европа.
Оценка на честотата и колективната доз при нуклеарно-медицинските
изследвания през 2014 г.
През 2014 г. диагностичните изследвания in vivo са провеждани в 17 отделения, с
използване на общо 17 гама-камери - 15 СПЕКТ, от които четири са хибридни системи
СПЕКТ-КТ, 2 планарни гама-камери и 2 ПЕТ-КТ.
Честотата на НМ изследвания (възрастни и деца) на милион население в България
през 2014 г. е 5116, която все още е една от най-ниските в Европа, но е увеличена спрямо
2013 г., когато е била 4395.
Като цяло колективната ефективна доза от нуклеарно медицински
изследвания през годината е 111 man Sv, а средната индивидуална годишна доза е
0,021 mSv, около 1,7 пъти по-ниска стойност от средната за Европа от 0,036 mSv.
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.
През 2014 г. медицинското облъчване с диагностична цел формира сумарна
колективна ефективна доза 4468 man Sv/a. Основен е приносът на рентгеновата
диагностика, формираща 4357 man Sv/a и около 39 пъти по-малък – на
радионуклидната диагностика със 111 man Sv/a.
Средногодишната индивидуална ефективна доза се оценява съответно на
0,60 mSv/a за рентгеновата диагностика, 0,02 mSv/a за радионуклидната диагностика
или общо 0,62 mSv/a.
Съгласно изискванията на Наредба № 30 от 31.10.2005 г. на Министерство на
здравеопазването (МЗ) за условията и реда за осигуряване защита на лицата при
медицинско облъчване, НЦРРЗ е длъжен да провежда периодични национални
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проучвания на дозите на пациентите при рентгенови процедури в България и след анализ
на резултатите, да изработва национални диагностични референтни нива (ДРН).
През 2015 г. продължиха тестовете на разработения през 2013 г. програмен
продукт за събиране и анализ на данните от изследванията с рентгеново лъчение, като в
системата бяха въвеждани големи обеми от данни, събрани при предишните национални
проучвания, за да може да се тества тя при реални условия на работа. Отстранени са някои
все още съществуващи проблеми. Доуточнен е списъкът на изследванията, които да бъдат
включени в проучването, съвместно с водещи рентгенолози в страната.
През 2015 г. бяха подновени договорите за контрол на качеството на рентгеновата
апаратура с три лечебни заведения: УМБАЛ „Александровска”, ВМА, УМБАЛ „Света
Екатерина” и множество малки медицински центрове. Проведени бяха общо 95 пълни или
частични изпитвания на рентгеновите уредби. Резултатите от всички измервания са
оформени в протоколи, които са предадени на лечебните заведения. Работата по тези
договори има съществен принос по отновение повишаване квалификацията на персонала
на НЦРРЗ.
2.2. ОБЛЪЧВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО.
Резултатите от провеждания през 2015 г. мониторинг сочат, че естественият гамафон 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 ИЙЛ 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.
Чрез радиохимични анализи е определено съдържанието на цезий-137, стронций90, радий-226, радон-222, уран-естествен, обща бета и обща алфа активност в различни
среди, както и чрез гама-спектрометричен анализ е определяно съдържанието на гамаизлъчващи нуклиди.
През отчетния период са извършени изследвания на 688 броя проби – хранителни
продукти, питейни, повърхностни и минерални води, почви, дънни утайки, растителност,
атмосферни отлагания, атмосферен въздух, строителни материали и други. Направени са
1133 броя радиохимични, 348 броя гама-спектрометрични анализи и 939 броя
радиометрични определяния.
Регистрираното съдържание на техногенните радионуклиди цезий-137 и стронций90 от извършения мониторинг около АЕЦ Козлодуй е многократно по-ниско от
допустимото за питейна вода и е пренебрежимо малко по отношение на радиационната
защита.
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 до момента резултати от
радиационния мониторинг в тези райони. Това показва, че не са необходими
допълнителни мерки за оптимизиране на радиационната защита на населението.
Само за две проби питейни води от Югозападна България резултатите от
мониторинга показват несъответствие с максималната концентрация за съдържание на
естествен уран, съгласно изискванията на Наредба №9 от 2001 г. за качеството на водата,
предназначена за питейно-битови цели.
Две проби води на същата територия не съответстват по радиологичен показател
обща бета-активност (контролно ниво).
По радиологичен показател обща алфа активност (контролно ниво) несъответствие
са показали 39 от изследваните проби води от ЮЗ България.
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На фигурата е показано съотношение на стандартни и нестандартни проби вода по
отношение на контролното ниво за обща алфа активност
Дадени са препоръки на директорите на РЗИ, на чиято територия се намират
посочените питейни води, за които са надвишени контролни нива да се проведе здравнорадиационен мониторинг и през 2016 г.
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 годишна ефективна доза от поглъщане на цезий-137
и стронций-90 с храна за лица от населението е по-ниска от 1 µ Sv.
2.3. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБЛЪЧВАНЕ.
Оценка на професионалното облъчване по резултати от проведения индивидуален
дозиметричен контрол на лицата работещи в среда с ИЙЛ.
София Пловдив Бургас Варна Враца Русе Общо
Брой контролирани
1698
947
579
323
472
321
4340
лица
В таблицата е представено разпределението на контролираните лица
разпределени по райони в страната през 2015 година. Районирането е направено
съобразно районите обхващани от РЗИ с отдели по Радиационен контрол и района в който
провежда радиационен контрол НЦРРЗ.
През 2015 г. е проведен непрекъснат дозиметричен контрол на външното облъчване
на 4340 лица, от които 426 на 10 кратен контрол на професионалното облъчване и 3914
лица на 4 кратен контрол.
Броят на контролираните лица спрямо предходната година е леко увеличен (с 44
лица) основно поради широкото навлизане на модерна и високотехнологична апаратура в
медицината.
През 2015 г. е оценен 1 индивидуален дозиметър с доза над контролното ниво от 6
mSv за единичен контролен период. Дозата е 7,20 mSv получена е от лице работещо в
МБАЛ "Иван Скендеров" ЕООД гр. Гоце Делчев. Случаят е докладван на органите на
държавния здравен контрол за провеждане на разследване.
Общ брой на проведените измервания за 2015 година - 20516.
Оценената колективна доза за контролирания персонал през 2015 г. е 86,85
man.mSv
Средната годишна ефективна доза на лице от контролирания персонал е 0,02
mSv/а.
Най-много на брой, 4178 са годишните дози под нивото за регистрация, т.е дози не
са отчитани и регистрирани, 137 от получените и регистрирани дози са в интервала от 0,1
до 1 mSv, 19 дози са в интервала от 1 до 6 mSv, една доза е регистрирана в интервала от 6
до 20 mSv.
Най-високата колективна и средна годишна индивидуална ефективна доза,
съответно 30 man.mSv и 0,1 mSv са оценени при работата с радиационни
дефектоскопи, като предполагме, че те са получени при дейности с преносими такива,
поради спецификата на работа.
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Следваща по големина е средната ефективна индивидуална доза при инвазивни
медицински процедури - 0,05 mSv, като считаме, че тя е далеч по-ниска от
действителната, поради факта, че екипите в една болница имат дози, а в друга болница
нямат никакви дози при използване на едни и същи стандартни процедури.
В останалите направления средните индивидуални ефективни дози са
незначителни.

3. НЦРРЗ Е КОНТРОЛЕН ОРГАН ЗА СПАЗВАНЕ НА:
ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ОТ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
НА ЙОНИЗИРАЩИТЕ ЛЪЧЕНИЯ, ИЗИСКВАНИЯТА В ЯДРЕНИ
ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ,
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ
ЯДРЕНИ
ИНСТАЛАЦИИ,
СЪОРЪЖЕНИЯ
ЗА
УПРАВЛЕНИЕ
НА
РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ И ДРУГИ ОБЕКТИ С ИЗТОЧНИЦИ
НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ; РАДИАЦИОННИТЕ ФАКТОРИ НА
ЖИЗНЕНАТА СРЕДА - ВОДИ, ХРАНИ И СТОКИ СЪС ЗНАЧЕНИЕ ЗА
ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО.
НЦРРЗ провежда държавен здравно-радиационен контрол систематично и
насочено, чрез провеждане на текущи инспекции и тематични проверки. При постъпили
сигнали от граждани, държавни и общински органи и организации или при наличие на
данни за възникнали инциденти с риск за здравето на гражданите със заповед на
Директора на НЦРРЗ се провежда насочен здравно-радиационен контрол.
НЦРРЗ осъществява дейности по държавен здравен контрол за ограничаване на
облъчването от:
- Обекти в страната от първа степен на сложност, всички обекти, работещи с
радиоактивни вещества и други източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) в гр. София,
Софийска, Пернишка, Кюстендилска и Благоевградска област - основно от медицински
приложения;
- различни обекти от жизнената (хранителни продукти, питейни води, строителни
материали и др.) и околната среда;
- естествени източници, включително контрол на концентрацията на радон на
работни места, в жилищни и обществени сгради и други;
- всички обекти от ядреногоривния цикъл - АЕЦ "Козлодуй ЕАД", ИЯИЯЕ - БАН,
бившите уранодобивни обекти, ядрени съоръжения – хранилища на ядрено гориво и
хранилища за радиоактивни отпадъци;
3.1. ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ НА ОБЕКТИ В СТРАНАТА ОТ ПЪРВА
СТЕПЕН НА СЛОЖНОСТ, ВСИЧКИ ОБЕКТИ, РАБОТЕЩИ С РАДИОАКТИВНИ
ВЕЩЕСТВА И ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ В ГР. СОФИЯ,
СОФИЙСКА, ПЕРНИШКА, КЮСТЕНДИЛСКА И БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ ОСНОВНО ОТ МЕДИЦИНСКИ ПРИЛОЖЕНИЯ;
В следващата таблица е представен броя на планираните за извършване проверки,
както и броя на действително извършените такива.
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ЗДРАВНОПЛАНИРАНО ИЗПЪЛНЕНО
РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ
Проверки по време на строителство на
новостроящи се и реконструирани обекти.
не приложимо
145
Участие в приемателни комисии за въвеждане в
29
експлоатация
29
 Въведени в експлоатация обекти
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Невъведени в експлоатация обекти
СИСТЕМАТИЧЕН ЗДРАВНОРАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ
Проверка на обекти първа степен на сложност
32
20
Проверка на обекти втора степен на сложност
40
60
(Проверка, изпитване и приемане на голям брой
високо технологично радиологично оборудване по
европейски фондове)
Проверка на обекти от трета степен на сложност
1191
1150
немедицински приложения
361
307
използване на ИЙЛ в медицината
830
843
Проверка на състоянието на радиационна
907
1230
безопастност на обекти (Общо)
Проверка на документация и издаване на здравни
278
заключения по реда на чл. 60 от ЗБИЯЕ за
служебно съгласуване за издаване на лицензии на
обекти, използващи ИЙЛ за медицински цели
Изготвени предписания
5
НАСОЧЕН ЗДРАВНО-РАДИАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
Участие в аварийни ситуации
1
Общия брой на измерванията при извършване на държавния здравно- радиационен
контрол на обектите в страната от първа степен на сложност, всички обекти, работещи с
радиоактивни вещества и други източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) в гр. София,
Софийска, Пернишка, Кюстендилска и Благоевградска област е 5119.
Всички обекти от първа степен на сложност са проверени поне по веднъж през
годината. В никой от проверените обекти от първа и втора степен на сложност не са
конрстатирани нарушения на нормите и изискванията по радиационна защита. В обектите
от трета степен са установени 5 несъответствия, за което са издадени предписания, които
са изпълнени в необходимия обем и срок.
Причини за неизвършване на планираните провеки на обектите от 1 степен на
сложност:
- Извършени са планирани съвместни проверки с АЯР, според препоръките от
IRRS мисията;
- Поради въвеждане в експлоатация на сложно високотехнологично оборудване ускорители за лъчелечение, както и други неапробирани в страната практики с използване
на ИЙЛ.
- Намаляване на броя на сътрудниците в ИОРК до 4-ма реално действащи
инспектори.
- Значително увеличаване на дозиметричните измервания в обекти от втора и трета
степен на сложност.
- Увеличение броя на издадените здравни заключения по реда на чл. 60 от ЗБИЯЕ
за служебно съгласуване за издаване на лицензии на обекти, използващи ИЙЛ за
медицински цели.
Държавен здравен контрол на съоръжения, регистрирани за облъчване на храни.
През 2015 г. бяха извършени регулярните инспекции на регистрираните в България
облъчвателни съоръжения с възможност да обработват храни: гама- уредба „Булгама“
собственост на Софарма и гама-уредба „Калина“ собственост на „ГИТАВА“ ООД.
Съоръженията отговарят на изискванията на Наредба № 6 от 28.03.2002 г. за видовете
храни, които могат да се обработват с йонизиращи лъчения, и условията и реда за
обработването им. През 2015 г. на регистрираните облъчватели не са обработвани храни.
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През изминалата година в лабораторията не са анализирани проби с цел откриване
на облъчени храни.
3.2. ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ОБЛЪЧВАНЕТО ПРОВЕДЕН НА РАЗЛИЧНИ ОБЕКТИ ОТ ЖИЗНЕНАТА (ХРАНИТЕЛНИ
ПРОДУКТИ, ПИТЕЙНИ ВОДИ, СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.) И ОКОЛНАТА
СРЕДА, ВКЛ. ЕСТЕСТВЕНИ ИЗТОЧНИЦИ, КОНТРОЛ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА
РАДОН НА РАБОТНИ МЕСТА, В ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ И ДРУГИ.
През годината системно е провеждан общ и специализиран здравно-радиационен
контрол на фактори на жизнената среда в изпълнение на Заповед № РД-28-193 от
03.06.2011 г. на министъра на здравеопазването чрез:
- Изследване на хранителни продукти от търговската мрежа. Анализирани са
41 бр. проби чрез 73 бр. радиохимични анализи, 114 бр. радиометрични и гамаспектрометрични анализи;
- Изследване на смесена диета, чрез изследване на 4 бр. проби посредством 12 бр.
анализи
- Изследване на аерозоли в приземен атмосферен въздух, атмосферни отлагания,
почва, растителност, питейни води в района на гр. София, района на НЦРРЗ. В тази връзка
са обработени 21 бр. проби чрез 50 бр. радиохимични анализи, 59 бр. радиометрични и
гамаспектрометрични анализи;
- Провеждане на специализиран радиационен контрол върху фактори на
жизнената среда в района на АЕЦ Козлодуй, Специализираното поделение „ПХРАО –
Нови хан” към ДП „РАО” и Ядрената научно-експериментална база към ИЯИЯЕ – БАН,
като 2 пъти годишно са вземани и анализирани проби води, дънни утайки, почви,
растителност, атмосферни отлагания и риба. Общият брой проби е 122, а броя на
проведените радиохимични, радиометрични и гама-спектрометрични анализи е 475 броя.
Оценената годишна ефективна доза от надфоново облъчване на лица от
населението, живеещо около АЕЦ “Козлодуй”, ПХРАО-Нови хан и Ядрената научноекспериментална база към ИЯИЯЕ – БАН продължава да е под 10 μSv по оценка,
направена въз основа на получените до момента резултати от радиационния мониторинг в
тези райони. Това показва, че не са необходими допълнителни мерки за оптимизиране на
радиационната защита на населението.
Провеждани са изследвания на питейни води, съгласно изискванията на
Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели от
областите София област, Перник, Благоевград и Кюстендил като са обработени и
анализирани 162 бр. проби, чрез 481 бр. радиохимични анализи и 323 бр. радиометрични
анализа. Проведени са измервания на специфичното съдържание на радон-222 на 7 броя
източници на питейни и минерални води.
Насочен контрол е провеждан по заповед на Директора на НЦРРЗ след
уведомяване на НЦРРЗ за потенциални проблеми. Официално са постъпили 2 сигнала. В
тази връзка са проведени 5 проверки:
Единият от сигналите е за повишена радиоактивност на материала, с който се
реновира Републикански път II-16. Издадени са протоколи за насочен контрол и
предписание за извършване на радиационно-хигиенни мероприятия на фирмата
извършваща ремонтните дейности на пътя. Извършена е последваща проверка за
изпълнение на предписаните мерки. В резултат на инспекцията е издадено предписание за
извършване на радиационно-хигиенни мероприятия на фирмата доставила строителният
материал за изграждане на пътя. Проведена е последваща проверка за изпълнение на
предписанието на фирмата доставчик на инертните материали. Обшият брой измервания
от 4-те проверки е 210, като е проведен и анализ за съдържание на радионуклиди в 13
проби.
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Във връзка със сигнал за наличието на радон на територията на Национално
музикално училище „Любомир Пипков”(НМУ) се направи проверка с измервания на
концентрацията на радон в помещенията на подземния и приземния етаж обитавани от
учениците. Не са констатирани стойности над референтните нива за концентрация на
радон във въздуха.
През изминалата 2015 г. са извършени две инспекции по прилагане на Наредбата
за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени
радионуклиди:
В участъци Долни Дъбник и Тюленово на „Проучване и добив на нефт и газ” АД.
По време на инспекцията са взети 8 бр. водни проби и 11 бр. дънни утайки и почва за
изследване съдържание на радионуклиди. Извършени са 280 броя директни измервания на
радиационен показател мощност на дозата гама-лъчение на открито и в работни
помещения. Препоръчани са мерки за защита на населението, с цел ограничаване на
възможни вредни въздействия. Информирана е басейнова дирекция „Черноморски район“,
че в участък Тюленово са констатирани, повишени стойности на радионуклиди в
заустваните отпадните води в Черно море. В резултат на тази информация басейновата
дирекция е променила обхвата на разрешителното.
Извършена е проверка на Българска петролна рафинерия (БПР), гр. Плевен.
Извършени са 70 броя директни измервания на мощност на дозата гама-лъчение на
открито и в работни помещения и са взети четири броя проби почва и материал от
неработещи съоръжения на БПР. Издаден е констативен протокол с препоръки за
предприемане на мерки за защита на персонала и населението.
3.3. ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ В ОБЕКТИТЕ ОТ ЯДРЕНОГОРИВНИЯ
ЦИКЪЛ - АЕЦ "КОЗЛОДУЙ ЕАД", ИЯИЯЕ - БАН, БИВШИТЕ УРАНОДОБИВНИ
ОБЕКТИ, ЯДРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ – ХРАНИЛИЩА НА ЯДРЕНО ГОРИВО И
ХРАНИЛИЩА ЗА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ;КОНТРОЛ В ОБЕКТИТЕ ОТ
ЯДРЕНОГОРИВНИЯ ЦИКЪЛ - "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, ИЯИЯЕ - БАН, БИВШИТЕ
УРАНОДОБИВНИ ОБЕКТИ, ЯДРЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ – ХРАНИЛИЩА НА ЯДРЕНО
ГОРИВО И ХРАНИЛИЩА ЗА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ;
Редовно през годината е провеждан систематичен контрол в АЕЦ Козлодуй и ДП
РАО. През изтеклата година са извършени 415 проверки, включващи 10379 измервания,
основно на мощност на дозата гама лъчение – 8694, повърхностно замърсяване – 1289 и
обемна активност на аерозоли 396.
Систематичен контрол е извършван чрез предварителни проверки по отношение:
Съгласуване на технически проект за Национално хранилище за погребване на
ниско и средноактивни отпадъци на площадка Радиана, гр.Козлодуй.
Даване на становище относно констатациите на междуведомствена комисия
извършила оглед на отворени минни изработки в бившите уранодобивни обекти: рудник
„Смоляновци“ и обект „Балкан“.
Даване на становище за проект на Решение на Министерски съвет за предоставяне
на концесия за добив на подземни богатства - андезити, от находище „Чешмата“,
разположено в землището на с.Въгларово, община Хасково.
Даване на становище относно радиационна безопасност на меден концентрат от
обогатителна фабрика „Елаците-Мед“ АД, с.Мирково, обл.София.
Даване на становище за проекти с цел подобряване на социално-икономическата
и жизнената среда в с.Елешница, община Разлог. Намиращите се в района бивши обекти
за добив и преработка на урановата суровина са с висок радиационен риск и е
разбираемо, защо населението е подело тази инициатива. НЦРРЗ многократно е
уведомявало административните органи за конкретни проблеми свързани с обекти от
бившата уранодобиваща и преработваща промишленост в района.
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Даване на становище за издаване на разрешение за заустване на дренажни води от
хвостохранилище Бухово, община София в р.Буховска.
Даване на становище за одобряване на Програма за мониторинг на водите в
закритите уранодобивни обекти за периода 2016-2019г., поддържана и експлоатирана от
"Екоинженеринг -РМ" ЕООД.
Проведени са 20 текущи инспекции на бившите обекти за добив и преработка на
уранова руда. Проведени са основно измервания на мощността на дозата гама лъчение –
310 измервания. Изследвани са 89 проби от води почви, дънни утайки и други материали.
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.
Установени са отворени или разбити щолни. Отворените входове на минните
изработки са предпоставка за облъчване и за пропадане на хора и животни в тях.
Констатирани са набези и изнасяне на материал (метални опорни греди) от мините
изработки.
Въз основа на констативни протоколи, уведомителни писма и доклади на
Инспекцията до „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД и Министерство на Икономиката е
създадена междуведомствена комисия за обследване на състоянието на отворени минни
изработки във всички обекти от бившия уранодобив. На база на изготвените протоколи от
комисията е запланувано изготвяне на технически задания и работни проекти за затваряне
на тези минни изработки.

4. ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ.
НЦРРЗ провежда радиологични измервания, анализи и оценки, които се включват
в Националния доклад за здравето на нацията и в Националния доклад „Околна среда“
Голяма част от проведените анализи се докладват в ЕК.
Много от служителите на НЦРРЗ участват в работни групи за изготвяне на
нормативни актове, с които да се приведе в съответсвие с действащата в страната
нормативнна уредба с приетата в ЕС.
През 2015 г. служители на Центъра са участвали в работни групи на МЗ за
изготвяне на стандарт Радиобиология.
НЦРРЗ има участие в различни 4 консултативни съвета, 2 технически експертни
съвета, 7 работни групи към различни ведомства, 5 междуведомствени комисии.
Изработени са повече от 50 становища по различни документи.
Секция „Радиационен контрол“
Проведени са анализи за определяне съдържанието на естествени и техногенни
радионуклиди в проби от населени места около национални обекти от Ядрената
енергетика и работещи с източници на ЙЛ и отработено ядрено гориво, като: АЕЦ
„Козлодуй“, ПХРАО „Нови Хан“, ИЯИЯЕ БАН и НЦРРЗ. Проведен е мониторинг на води
от източници използвани за питейно –битови цели за установяване на възможно наличие
на радионуклиди, което би представлявало потенциален риск за здравето на населението.
Експерти на НЦРРЗ участват в Национален център за данни към МВнР по Договора за
всеобхватна забрана на ядрените опити, както и в Работна група „Е35-36“ по договора
ЕВРАТОМ за мониторинг и верификация на радиоактивност в околната среда.
Създадена е организация и започна провеждане на представително национално
проучване за нивата на радон в жилищни сгради. Резултатите от това проучване показаха
териториалното разпределение на концентрациите на радон по области в Република
България. Те ще послужат за оценка на облъчването на населението на страната от
естествения източник на йонизиращо лъчение радон. Паралелно е проведено проучване
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на концентрацията на радон в детски градини в страната. Резултатите от тези изследвания
са представени в МЗ.
Участие в пусковите изпитвания на високотехнологично радиологично
оборудване за целите на лечелечението (проверка на изпълнението проекти,
финанасирани по европейските програми за изграждане на линейни ускорители - Бургас,
Враца, Стара Загора, Варна, Плевен и Панагюрище).
Участие в обследване на аварийни ситуации и инциденти с ИЙЛ, и осигуряване
на дозиметричен контрол по време на отстраняване на последиците от радиационна
авария или инцидент.
Подготвени са първи варианти на стандартни оперативни процедури за
провеждане на инспекции и контрол, които следва да се изчистят до практически полезни
работни процедури.
Секция "Радиационна защита"
Чрез непрекъсната система от калибрирания и контрол на качеството е осигурена
проследимост на измерванията на йонизиращи лъчения в медицината и радиационната
защита. По график за извършвани необходимите на ОК от вида А при НЦРРЗ
калибрирания, междинни проверки и контрол на условията на съхранение на еталони,
СРМ и СИ.
Извършени са множество проверки на средства за измерване.
Изследвано е професионалното облъчване при работа с източници на йонизиращи
лъчения за разнообразни обекти от цялата страна.
През 2015 г. Секция „Радиационна защита при медицинско облъчване“
продължи да набира и обобщава информацията за броя и честотата на диагностичните
рентгенови и нуклеарно-медицински изследвания в България. В секцията се поддържа
архив в хартиен и електронен вид по години. Поддържа се база данни за лъчевото
натоварване на българското население. Сътрудниците в секцията правят ежегодно оценка
на лъчевото натоварване на българското население от медицинско облъчване. Правят се
анализи и сравнения на индивидуалната ефективна доза от медицинско облъчване, и се
оценяват на колективните ефективни дози.
Секция „Радиационна безопасност и медицинско осигуряване“ е
единственото диагностично, консултативно и организационно-методично звено, което
извършва експертна оценка по превантивна радиационна медицина и проблемите на
радиационната патология в България. В секцията се поддържа регистър на диспансерно
наблюдаваните лица работещи в среда на йонизиращи лъчения, на лицата участвали в
радиационни инциденти, на трайно и временно противопоказаните за работа, както и на
лъчевоувредени пациенти.
Специализираното медицинско наблюдение на лица работещи в среда на
йонизиращи лъчения включва: медицински прегледи, хематологични и биохимични
изследвания и издаване на експертни заключения относно годността за работа с
източници на йонизиращи лъчения. През 2015 г. в секцията са обслужени 6343 лица. През
2015г се регистрира увеличение на броя на пациенти в размер на 10,63%. Увеличен е и
броят на проведени прегледи в неврологичен, гинекологичен, хирургичен и очен кабинет.
Издадени са 5729 експертни заключения за пригодност за работа в среда на йонизиращи
лъчения за гр. София и Софийска област. Експертни заключения за пригодност за работа в
среда на йонизиращи лъчения се издават от радиобиолозите в секцията за цялата страна.
За изпълнение на тази задача бяха проведени командировки и издадени общо 4815
документа. Наблюдава се увеличение на издадените експертни заключения спрямо
предходната година с 5.8%.
Извършват се хематологични и биохимични изследвания и анализ на клетъчния и
хуморалния имунитет на лица с по-високо дозово натоварване и на често боледуващи
пациенти. Разработен е разширен панел за ранна оценка на въздействието на
йонизиращата радиация върху имунната система.
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На отчет се водят 18 лица с професионални лъчеви увреждания, регистрирани
през 2015 година.
В секцията функционира медицинска експертна комисия, за разглеждане на
сложни от експертна гледна точка случаи. През 2015 г са разгледани 13 случая с различна
патология, повечето от които са служители на АЕЦ „Козлодуй“.
През 2015 г продължи постоянното наблюдение на пострадалите при аварията с
промишлен облъчвател в гр. Стамболийски. Резултатите от изследванията бяха
използвани за периодичното освидетелстване от ТЕЛК на засегнатите лица.
Специалистите по радиационна медицина отчитат необходимостта за обучение и
информираност на лекарите в здравната мрежа, особено в системата на бърза помощ
относно ефектите от йонизиращи лъчения върху здравето на човека.
Цитогенетичен анализ и биодозиметрия са проведени в секция Радиобиология на
8 лица. През 2015 г за пореден път е проведен контролен цитогенетичен анализ и
биодозиметрия на лицата претърпели радиационната авария с източник Со-60 в гр.
Стамболийски през 2011 година. Проследяването на пострадалите служители се
осъществява на 6 месеца от първоначално проведените изследвания. За оценка на късни
биологични ефекти, освен конвенционалните методи се прилага и отчитане на стабилни
транслокации чрез FISH. Наблюдаван е спад на нестабилните и поддържане нивото на
стабилни хромозомни аберации в лимфоцити от периферна кръв на пострадалите лица.
В НЦРРЗ съществува комисия за експертна преценка за необходимост от
прекъсване на бременност поради наличие на радиационно въздействие. През отчетния
период за становище са постъпили 2 случая.
В НЦРРЗ се поддържат 3 електронни регистъра:

Регистър на диспансерно наблюдаваните лица работещи в среда на
йонизиращи лъчения, на лицата участвали в радиационни инциденти, на трайно и
временно противопоказните за работа, както и на лъчевоувредени пациенти.

Регистър за извършване на дейност за изпитване на качеството на
медицинска радиологична апаратура

Публичен национален регистър на лаборатории и експерти с призната
компетентност за измерване на радон в жилищни сгради.

5. УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ И
ПРОГРАМИ.
През 2015 г. НЦРРЗ приключи успешно 6 международни и 1 национален научен
прект.

“RENEB” на 7 РП на ЕС за изграждане на европийска мрежа от
лаборатории провеждащи биодозиметрия при радиационни аварии.

“Gamma- H2AX as protein biomarker for radiation exposure” - съвместен
проект с лаборатория Радиобиология на ОИЯИ – Дубна, Русия

МААЕ Doctoral contract No 17837 на тема: “Обективна оценка и
оптимизация на СТ изследвания проведени с мултидетекторни скенери (над 64 среза).

МААЕ проект GRPD 62009 на тема: „Разработване на радиационни
технологии за облъчени храни, предназначени за имуноподтиснати пациенти и други
потенциални целеви групи“

МААЕ RER 9/132 - на тема:“Укрепване на техническите възможности на
страните членки при радиационна защита в медицината“.

CheRRIE project „Химичен и радиологичен риск в затворена среда“ по
програма за Европейско сътрудничество

Национален проект БУЛ 6011, осъществен съвместно с МААЕ за техническо
оборудване.
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НЦРРЗ е инициатор и водеща институция в Национална програма за намаляване
въздействието на радон в сгради върху здравето на населението. Разработена е интернет
страница на програмата. Изработен е регистър за данните от измерванията за оценка на
лъчевото натоварване на българското население и изработване на радонова карта на
страната.
НЦРРЗ организира и провежда национални проучвания на дозите на пациентите
при диагностични рентгенови и нуклеарно-медицински изследвания. НЦРРЗ определя и
периодично актуализира националните диагностични референтни нива на дозата за
пациенти при рентгенови изследвани и на прилаганите активности при нуклеарномедицинските процедури.
НЦРРЗ е компетентната институция в страната за колаборация в общата
европейска програма за научни изследвания в областта на радиационната защита на
ЕВРАТОМ – СONCERT. НЦРРЗ е утвърдена като база за провеждане на международен
курс на тема „Медицинско осигуряване при радиационни аварии“.
За да отговори на високите европейски изисквания, стратегията за развитие на
НЦРРЗ включва участие в различни европейски програми, двустранно и регионално
сътрудничество, и други форми на международно и национално сътрудничество. Това
допринася за израстване на научно-кадровия потенциал на Центъра и му осигурява достъп
до съвременна инфраструктура за научни и научно-приложни изследвания.
Участие в програми на МААЕ и СЗО

REMPAN – медицинско осигуряване при радиационни аварии

RENEB – биологична дозиметрия при радиационни аварии

BioDoseNet – световна мрежа за биодозиметрия на ЙЛ
Участие в работни групи в областта на радиационната защита

Работна група по радиационна и ядрена безопасност към ЕН

Работни групи към Съвета на ЕС

Международна асоциация за ефекти от ниски дози ЙЛ

Национални консултативни и експертни съвети

HERCA

Национален координационен съвет по програма радон

6. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ НА НЦРРЗ ПРЕЗ 2015 Г.
Научната дейност на НЦРРЗ е свързана с разработване на изследователски
проекти касаещи:
 Оценка на влиянието на радиоактивното замърсяване на околната и жизнена
среда на човека;
 Оценка на облъчването и риска за населението живеещо около обекти на
уранодобив и уранопреработване;
 Научна и експерта дейност в областта на измерване на йонизиращи лъчения;
 Разработване на радиохромни дозиметрични системи;
 Биодозиметрията на йонизиращите лъчения при мащабни радиационни аварии.
 Изследване на биологични ефекти от различни видове лъчения – гама- и
рентгеново лъчение, протони, тежки натоварени частици.
 Изследване на дозовото натоварване от медицински процедури с използване на
ИЙЛ;
 Оценка на референтни нива;
 Въвеждане на съвременни методи и подходи за оценка на радиационното
въздействие на човека.
НЦРРЗ участва в 2 програми на европейският проект CONCERT за обучение и
инфраструктура. НЦРРЗ предложи провеждане на курс за обучение на тема: Медицнско
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осигураване при радиационни аварии , който бе одобрен за финансиране от Комисията.
НЦРРЗ е разпознат партньор за участие в аналитична платформа на Европейския проект
за генотоксични епидемиологични изследвания.
Проект на НАТО „Сензорна мрежа за локализиране и откриване на радиоактивни
източници“ (SENERA) към програма „Наука за мир и сегурност“.
Общият брой на публикациите в списания и монографии на академичния състав
на НЦРРЗ през 2015 г. е 37. Броят на изнесените доклади и постери на различни научни
форуми у нас и в чужбина е 43. В реномирани чуждестранни списания са публикувани 25
статии, което говори за високото им научно ниво. Общият импакт фактор за 2015 година
е 47.
През 2015 г са защитени 2 докторантури и е присъдено 1 научно звание.
Секция Радиационна защита при медицинско облъчване - 1 на тема :
„Оптимизация на рентгеновите изследвания в педиатрията“
Секция Радиационен контрол – 1 на тема „Оценка на риска от облъчване на
населението от питейни и минерални води в България“
Секция „Радиационен контрол“
Голяма част от резултатите на провеждания здравно-радиационен мониторинг се
докладват в ЕК. През изтеклата беше успешно разработен и представен дисертационен
труд на тема „Оценка на риска от облъчване на населението от питейни и минерални води
в България“.
Специалисти от секцията участваха в международно сравнение организирано от
ЕК за определяне на специфичната активност на цезий-137 в аерозоли. Предварителните
резултати показват отличното ниво на провеждане на анализите в лабораторията.
Резултатите ни са съпоставими с тези, получени от най-добрите европейски лаборатории.
НЦРРЗ инициира и активно участва в национална програма за намаляване
въздействието на радон в сгради върху здравето на населението.
Успешно е апробиран проект за дисертационен труд на тема: „Уранодобивната
промишленост в България-съществуващо облъчване и риск за населението“ за
присъждане на научна степен „доктор“.
Продължава работата по проект на НАТО: „Сензорна мрежа за локализиране и
откриване на радиоактивни източници“ към програма „Наука за мир и сигурност“.
Участието на НЦРРЗ в проекта намери практическо приложение за локализиране и
идентифициране на източници в бившия терен на НЦРРЗ.
През изминалата година взехме участие и в междулабораторно сравнение за
измерване на концентрацията на радон с интегрални детектори както и по директно
кратковременно измерване на концентрацията на радон във въздуха.
Секция „Радиационна защита“
Участва в сравнение организирано от МААЕ с термолуминесцентни дозиметри за
погълната доза за дълбока терапия.
Продължават изследванията на радиационната устойчивост на различни апарати и
елементи, както и по радиационната обработка на оптични стъкла с цел подобряване на
оптичните им параметри.
Провежда научна дейност в областта на дозиметрията на високите дози
йонизиращи лъчения. Провежда лабораторни изследвания с цел откриване на облъчени
храни. Изследва се безопасността на облъчени храни и се прилагат методи за откриване на
облъчени храни. Изследват се възможностите за радиационна стерилизация на
медицински изделия и други материали и изделия.
Публикации:
Статии в български списания - 2
Статии в чуждестранни списания – 1 в J. Radiol.Protection, - IF – 1,7
Участия с доклади и постери - 11
Секция „Радиационна защита при медицинско облъчване“
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Успешно е защитен дисертационен труд на тема: „Оптимизация на рентгеновите
изследвания в педиатрията“
Продължи работата по разработване на дисертационен труд: „Оптимизация на
многодетекторната компютърна томография“ обезпечен чрез докторска изследователска
програма на МААЕ. Е2.40.19. „Новости в технологиите на образната диагностика“.
През 2015 г продължи работата по редовната докторантура „Автоматизирана
система за национални проучвания на дозите на пациенти“ с непосредствено приложение
при определяне на референтни нива.
През 2015 г. Секцията планира и организира провеждането на третото национално
проучване на дозите на пациентите при диагностични рентгенови и нуклеарномедицински изследвания. Поддържа се електронен регистър на данните.
Публикации:
Статии в български списания - 2
Статии в чуждестранни списания – 16
Всички статии са отпечатани в Radiation Protection Dosimetry IF – 0,9
IF – 14,4
Участие с доклади и постери - 13
Секция „Радиационна безопасност и медицинско осигуряване“
Секцията поддържа база данни за здравния статус и лабораторни изследвания на
лица работещи в среда на йонизиращи лъчения. Подготвят се анализи на периодично
натрупваните данни и тяхното публикуване. През 2015 г продължи наблюдението на
лицата пострадали в радиационната авария през 2011 в гр. Стамболийски. Резултатите от
изследванията бяха публикувани.
Лекарите с клинични специалности поддържат квалификация и вземат участие в
националните конгреси и срещи организирани от съответните медицински дружества,
националния конгрес по акушерство и гинекология, по онкогинекология, националния
конгрес на българското дружество по офталмология със свои проучвания и разработки.
Секцията поддържа електронен регистър на лицата работещи в среда на
йонизиращи лъчения. Регистрират се лицата
претърпели радиационни аварии и
инциденти, както и тези с противопоказания за работа с йонизиращи лъчения.
Секцията поддържа готовност за анализиране на 17 показателя за преценка
състоянието и функциите на човешкия организъм, както и готовност за провеждане на
клинична дозиметрия при лица пострадали в радиационни инциденти.
Публикации:
Статии в български списания - 2
Статии в чуждестранни списания – 3

Dose response J., IF - 1,2

IAEA, Vienna, Book of synopses

Dose response J., IF - 1,2
IF – 2,4
Участие с доклади и постери - 9
Секция "Радиобиология"
През 2015 г. специалисти от секцията се включиха в трето международно
сравнително проучване за оценка на погълната доза за човека при различни сценарии на
радиационна авария. В проучването участват 29 европейски лаборатории по
биодозиметрия на радиационно въздействие на човека. През 2015г. завърши успешно
проекта RENEB за стандартизиране на методите за биодозиметрия на йонизиращи
лъчения, финансиран по 7 РП на ЕС. В резултат на проекта в Европа е изградена мрежа от
лаборатории провеждащи биодозиметрия, въз основа на координирано прилогане на
подходящите методи за оценка на погълната доза за човека. Предстоят публикации.
Участието на лабораторията в проекта спомогна за въвеждане на нови методи за оценка на
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радиационно въздействие на човека и за поддържане и подобряване на квалификацията на
персонала.
Проведоха се цитогенетични и молекулярно-цитогенетични изследвания на
различни видове лъчения в колаборация с Обединения Институт за Ядрени Изследвания
(ОИЯИ) – Дубна, Русия. През предходната година бе приет отчета на двустранния договор
по анализа на гама Н2АХ локуси в човешки периферни лимфоцити индуцирани от гама
лъчи и протони. Изготвен бе и приет нов договор с ОИЯИ –Дубна. Проекта е насочен към
изследване формирането на хромозомни аберации и гама Н2АХ локуси от лъчения с
високо линейно предаване на енергия. Проектът е одобрен и финансово обезпечен за 2016
година.
През 2015 г. продължи анализа на измененията в цитогенетичните показатели на
лицата пострадали в радиационната авария през 2011 в гр. Стамболийски. Резултатите от
проследяването показват значително елиминиране на дицентричните хромозоми и
тенденция към намаление честотата на стабелните транслокации.
Поддържа се постоянна готовност за провеждане на биодозиметрия в случай на
радиационни аварии и инциденти. НЦРРЗ представя България в световната мрежа за
биодизиметрия на йонизиращи лъчения – BioDosеNet.
Продължават изследванията и анализи на радиационно-индуцирани биологични
ефекти за охарактеризиране на радиационния клетъчен отговор на молекулно ниво.
Въвеждат се и апробират молекулярно – биологични методи, тестове и молекулни
маркери за изследване на здравния риск при лица, подложени на ниски дози йонизиращи
лъчения от професионално или медицинско облъчване.
Научно-изследователската работа през изминалата година бе насочена към
изследване на радиационно-индуцирания възпалителен отговор. Въведени са бързи и
надеждни методи за доказване на радиационно индуцирани възпалителни процеси, чрез
търсене на промени в екстрацелуларните нива на секретирани от човешки лимфоцити
цитокини и хемокини, чието действие е свързано с клетъчната сигнализация на
възпалителния отговор. В експеримент in vitro, са установени протеиновите нива на
цитокините IL6, TNF alpha, IL8, IL10 след облъчване с дози 0,5 и 1 Gy. Проучена е
възможността за прилагане на тези биоиндикатори при in vivo изследвания при
професионално облъчване на работници от АЕЦ Козлодуй.
През 2015 г бяха публикувани резултати от изследвания върху молекулни ефекти
от радиопротектори и модификатори на радиационния отговор в лимфоцити от човешка
периферна кръв.
Провеждат се системни изследвания върху потенциални радиопротектори,
сензибилизатори и модификатори на радиационния отговор. Като модификатори на
радиационни отговор през 2015 г бяха изследвани четири нискомолекулни вещества –
инхибитори на радиационния отговор: Гелданамицин (GA), молекулният шаперон Hsp90,
и инхибиторите на клетъчния протеазом MG132 – лактацистрол и целастрол. И четирите
изследвани съединения показват потенциален инхибиторен ефект върху нивата на
цитокините секретирани в кръвна плазма от облъчена човешка периферна кръв.
През 2015 г. бяхме одобрени за финансиране от фонда за научни изследвания по
двустранно сътрудничество с ОИЯИ-Дубна с проект на тема: „Активиране на
микроглиални клетки индуцирано от радиация с различно качество, като моделна система
за изследвание на радиационно-индуцирани възпалителни процеси в централната нервна
система“. Научният проект е фокусиран върху възпалителният отговор в микроглиални
клетки, като главни участници в патофизиологичните механизми на радиационно
индуцираните увреждания на мозъка. Проекта ще се изпълнява съвместно с лаб.
Радиационна биология на ОИЯИ, Русия.
Публикации:
Статии в български списания - 5
Статии в чуждестранни списания – 5
20


Radiation Protection Dosimetry, IF – 0,9

Dose response J., IF - 1,2

Int. J. Radiat. Biology, IF – 1,7

Lancet, IF – 24,7
IF – 28,5
Участие с доклади и постери - 7
Резултати от научната дейност през 2015г.
Секция/
отдел
Радиобиол
огия
РЗМО
РБМО
Радиацион
ен контрол
Научноучебен
Общо

Публикаци
в български
списания
5

Публикаци
и в чужди
списания
5

Импакт
фактор

Доклади
и постери

28,5

7
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7. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ.
НЦРРЗ е водещата институция в България за обучение и подготовка на кадри
квалифицирани в областта на радиационната защита. НЦРРЗ е основна база за обучение в
специалностите на следдипломно обучение на висши медицински и немедицински кадри
по „Радиобиология“, „Радиационна хигиена“ и „Медицинска радиологична физика“. През
изминалата 2015 г. центърът запази своята водеща роля в обучението за правоспособност
за работа в среда с ИЙЛ.
Във връзка с изпълнение на плановете по учебната дейност, усилията на
преподавателите в НЦРРЗ бяха насочени в следните направления:
 Организиране и провеждане на тематични курсове за следдипломно обучение.
 Участие в курсове на Медицински университет - София и Софийски
университет.
 Организиране и провеждане на международни курсове, семинари за обучение
в НЦРРЗ.
 Провеждане на лекционни курсове за придобиване на правоспособност за
работа в среда на йонизиращи лъчения.
 Индивидуално обучение на специалисти
 Провеждане на колоквиуми на специализанти и докторанти
 Провеждане на държавни и конкурсни изпити
 В края на 2015 г. НЦРРЗ има 6 действащи докторанта, един редовен и 5 на
самостоятелна подготовка.
Секция „Радиационен контрол“
През изтеклата година бе проведено едномесечно обучение на двама
чуждестранни специалисти по програма съгласувана от МААЕ. Във връзка с провеждане
на националното проучване за нивата на радон в жилищни сгради бяха изготвени
информационни брошури за въздействието на концентрацията на радон върху здравето на
хората. През изтеклата година пет служители са провели двустепенно обучение за работа
със софтуера на Национална база данни и Публичен национален регистър на лаборатории
и експерти с призната компетентност за измерване на радон в жилищни сгради.
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В НЦРРЗ бе организиран и проведен международен курс по програма "Радон" за
специалисти от РЗИ с отдели по Радиационна защита.
През 2015 г. Секция „Радиационна защита при медицинско облъчване“
проведе три едноседмични курса на обучение за специализанти по „Медицинска
радиологична физика“ по модули „Нуклеарна медицина“ и „Образна диагностика“. Бяха
зачислени по същата специалност 8 кандидати. Преподавателите в секцията акцентират на
практическото обучение, като включват сътрудници от други секции и лаборатории.
Изнесена е лекция на тема: “Радиационна защита в диагностичната и интервенционална
рентгенология“ в курс на МААЕ, проведен в Санкт Петербург, Русия.
Секция „Радиационна безопасност и медицинско осигуряване"
Лекарите в секцията притежават по две медицински специалности – една
клинична и радиобиология като необходимо изискване за експертната дейност.
Провеждани са лекции основно по СДО, посветени на медицинското осигуряване при
радиационни аварии по специалностите Радиобиология и Медицинска радиологична
физика. Секцията участва в работно съвещание посветено на стратегия в областта на
контрола на въздействието на радиоактивния газ радон върху населението, както и в
семинар посветен на проблема комуникация на риска проведен в Люксембург.
Секция "Радиобиология"
През изминалата 2015г в секцията са зачислени и се обучават 2 докторанти и 3
специализанти по специалността Радиобиология.
Разработва се една докторантура на тема: "Цитогенетичен анализ при медицинско
облъчване на човека“. В края на 2015 г. след успешно представен материал на тема:
„Радиационно-индуциран възналителен отговор“ беше открита още една процедура за
докторантура на самостоятелна подготовка.
Създаде се организация и се проведе тематичен курс за обучение на тема:
„Цитогенетични методи за оценка на погълнатата доза на човека при радиационна
авария“. Курсът бе посетен от 15 участника от РЗИ, служба трудова медицина на АЕЦ
Козлодуй, и специализанти по радиобиология и медицинска радиологична физика.
Двама от сътрудниците в секцията проведоха обучение в чужбина, което е важно
за придобиване на квалифискация на младите кадри.
Продължава научно-изследователската работа на сътрудник от секцията в
Института по Радиобиология и Медицина към Университета в Хирошима, Япония,
финансирана от стипендия.
Секция ”Радиационна защита
През годината се обучаваха 8 специализанти. Според плана на НЦРРЗ бяха
проведени 2 тематични курса за обучение по специалност медицинска радиологична
физика. В курсовете с продължителност 5 дни взеха участие 23 души.
Колеги от всички секции редовно участват като лектори и изпитващи в курсовете
за правоспособност.
През 2015 г. бе променена лицензията за специализирано обучение и сътрудници
от различни секции в НЦРРЗ разработиха нови учебни програми във връзка с промяна в
наредбата и изменение на лицензията. Редовно са провеждани вътрешни одити на
действащата система за обучение.
Видовете обучение по часове и брой участници са представени в следващата
таблица.
Вид обучение
Брой участници
Брой часове
Докторанти
6
760
Специализанти
25
1200
Правоспособност
707
886
Брой специализанти по специалности:
Радиобиология -7 , от които 4 зачислени през 2015г
Медицинска радиологична физика – 15, от които 4 зачислени през 2015г.
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Радиацонна хигиена – 3, от които зачислен 1 през 2015
В началото на всяка година на сайта на НЦРРЗ се публикува План-график за
тематичните курсове и индивидуалните обучения, като се отбелязват темите, групата
специализанти, за които са предназначени, лекторите, начало и времетраене на курса.
В началото на всяко тримесечие се публикува План-графика на курсовете за
специализирано обучение и правоспособност.

8. ВНЕДРИТЕЛСКА И МЕТОДИЧНА ДЕЙНОСТ
Във връзка с провеждането на националното проучване за нивата на радон в
жилищни сгради се проведе информационна кампания сред обществеността, изработено
бе методично ръководство на отделите по радиационна защита на РЗИ. Резултатите от
тези изследвания на концентрациите на радон в сгради са обсъдени с РЗИ и са
представени в МЗ.
Валидирани са стандартна работна процедура за определяне на съдържанието на
естествен уран и за едновременно определяне на обща алфа и обща бета активност
Направена е актуализация на процедурите за контрол за определяне съдържанието на
радий-226, естествен уран, обща бета-активност и обща алфа-активност
Непрекъснато беше осигурявано методично, техническо и метрологично
осигуряване на поста за денонощно измерване на радиационния гама-фон. Направени са
повече от 10 индивидуални консултации на колеги при измервания изискващи
специфична апаратура и нестандартни решения. Проучени са повече от 20 системи за
дозиметрични, радиометрични измервания за изготвяне на апликационни форми за
закупуване на съвременна апаратура.
Редовно са провеждани калибрирания и проверки на собствените и чужди
средствата за измерване на радиационни параметри.
Специалисти от всички секции в НЦРРЗ редовно оказват методична помощ на
отделите по Радиационен контрол към РЗИ. Не са редки случаите, при които колеги
оказват методична помощ на свои колеги от други звена в НЦРРЗ.
През годината са разработени и тествани нови методи за контрол на качеството
при многодетекторната компютърна томография.
Разработен бе нов протокол за контрол на качеството при МДКТ в MSExcel с
кратко методично указание за начина на измерване.
През изтеклата година за първи път у нас бяха проучени и тествани методите за
изпитване системата за автоматичен контрол на експонацията при дигитална
рентгенография.
Проучени и апробирани са за първи път в България методите за контрол на
качеството при нов тип рентгенова апаратура – т нар томосинтез. Прилагат се два
софтуерни продукта – Imagel и IQWork в рутинният контрол на качеството при дигитална
рентгенография и компютърна томография.
Получено е и се въвежда в експлоатация оборудване по национален проект БУЛ
6011, осъществен съвместно с МААЕ за техническо оборудване на вторичната
дозиметрична лаборатория с гама-линия за радиационна защита.
Оказвана е консултативно - методична помощ на медицинската служба на АЕЦ
„Козлодуй“ по въпросите на медицинската радиологична защита на персонала.
За целите на биодозиметрията в случаи на радиационна авария са изградени
криви доза-ефект за оценка на погълната доза гама и протонно лъчение, чрез метода на
гама Н2АХ. Тази калибровъчна крива е подходяща за оценка на погълната доза при
мащабни аварии с голям брой пострадали лица. В процес на въвеждане е още един метод с
доказано място в биодозиметрията на радиационни въздействия на човека - прематурна
хромозомна кондензация (РСС). През следващата година ще продължи неговото
апробиране за целите на биодозиметрия.
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Въведени са нови молекулни маркери и специфични биохимични тестове за
оценка на радиационно-индуциран възпалителен отговор. В лабораторията се въвежда и
усъвършенства ELISA метода за количествено определяне на цитокини в кръвна плазма

9. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ:
Информационно-издателска дейност
Веднъж годишно на сайта на НЦРРЗ се отпечатва Програма за продължителна
квалификация на медицински и немедицински кадри в областта на радиационната защита.
В нея се отразяват курсовете за СДО с теми, лектори, дата на курса, брой курсисти и
кратка анотация на курса.
Библиотечна дейност
НЦРРЗ
поддържа библиотечен фонд
от медицинска и специализирана
литература. НЦРРЗ има абонамент за 2 западни списания и 10 български периодични
издания. НЦРРЗ е включен в автоматизираните системи за оценка на публикации и
цитирания: SCOPUS, PUB MED, OPEN ACCESS.
Списък на списанията получавани в библиотеката през последните години:
1. International Journal of Low Radiation 2014
2. Journal Radiation Protection Dosimetry 2014
3. Radiation Research 2014
4. Медицинская радиология и радиационная безопасность 2014
5. Хранително-вкусова промишленост 2014
6. Рентгенология и Радиология 2014 и 2015.
Деловодство
През 2015 г. в Деловодството на НЦРРЗ са заведени 4807 входящи документа, 546
молби за отпуск, 1 документ за обществени поръчки и над 2000 изходящи документа.
Обработени са над 1000 колета и 8000 писма.

10. ФИНАНСОВО ИЗРАЖЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА НЦРРЗ.
НЦРРЗ е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към МЗ. Всички свои
разходи за осъществяване на дейността си, а именно за издръжка и заплати се покриват от
собствени средства и субсидия от МЗ.
Утвърденият бюджет на НЦРРЗ за 2015 година е в размер на 1 816 693 лева,
допълнително са отпуснати 100 000 лв. по НП Радон и 937 лв. по дейност 282 ОМП.
Важно постижение е преизпълнението на собствените приходи, както следва:
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ: План за услуги: 1000000 лв, изпълнение: 1052537 лв.

11. ИЗВОДИ:
1. Персоналът на НЦРРЗ е работил съгласно изискванията на нормативните
документи и съгласно длъжностните си характеристики.
2. Дейностите са извършван с висок професионализъм и контролирано качество.
3. Налице е доверието на редица водещи международни организации в областта
на радиобиологията, радиационната защита и др.
4. Значителен актив е участието на колектива в европейското сътрудничество.
5. НЦРРЗ има тясно сътрудничество с множество органи на изпълнителната власт,
правителствени, неправителствени организации, ведомства, лечебни, здравни заведения и
други.
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6. Значителен е броя на клиентите на платени услуги, което е добър индикатор за
качеството на извършваните услуги, професионализма на персонала и изградените във
времето стабилни отношения и взаимно доверие.
7. През годината са решени значителен обем задачи, свързани с внедрителска,
методична и административна дейност.
8. Персоналът системно повишава квалификацията си.

12. ПОДРОБЕН ОТЧЕТ ПО ЗВЕНА В НЦРРЗ.
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СЕКЦИЯ

“РАДИАЦИОНЕН

КОНТРОЛ”

ИНСПЕКЦИЯ “ОБЩ РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ
ОСНОВНА ЦЕЛ: ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ НА
ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (контрол по спазване на здравните
изисквания при проектиране, строителство, реконструкция, разширение и въвеждане в
експлоатация на обекти с обществено предназначение, използващи източници на
йонизиращо лъчение (ИЙЛ)):
- Съгласуване при необходимост на устройствени схеми и планове и извършване
оценка на съответствието на инвестиционните проекти със задължителните здравни
норми и изисквания, по искане на физически или юридически лица. Оценката за
съответствие със здравните норми и изисквания на инвестиционни проекти включвачаст
“Лъчезащита”.
- Честотата на проверките по време на строителство се определят от вида на
обектите, и степента на сложност. Проверките по време на строителството се извършват
не по-малко 1 път годишно.
- Участие в държавните приемателни комисии за строежите от І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та
категория.
- Издаването на становища във връзка с приемането и разрешаване ползването на
строежите става след извършени измервания на радиационните фактори на работната
среда и/или околната среда.
1. Систематичен здравен контрол
Систематичен здравен контрол за защита от въздействието на йонизиращи
лъчения се извършва за установяване на съответствие със здравните изисквания към
обектите, подлежащи на радиационен контрол. Контролът бe насочен основно към обекти,
при които в хода на провеждания здравен контрол се констатират системни нарушения;
1.1. Текущи инспекции
Честотата на текущите инспекции в обектите, подлежащи на радиационен
контрол е планиран на база оценката на риска на обектите, както следва:
а) два пъти годишно за обекти от първа степен на сложност;
б) един път годишно за обекти от втора степен на сложност. Към тази група
обекти се включват:
- рентгенови уредби с медицинско предназначение - ангиографи, С-рамена,
уредби използвани за радиологични изследвания при деца;
- прибори за технологичен контрол - нивомери, нивосигнализатори, везни.
В обектите по буква „б” , т.1 се извършват и измервания на доза/мощност на доза
всяка година.
в) един път годишно за обекти от трета степен на сложност.
В обектите по буква „в” се извършват и измервания на доза/мощност на доза
веднъж на две години.
При рентгенови уредби с медицинско предназначение – дентални рентгенови
уредби се извършват инспекции един път годишно и измервания на доза/мощност на доза
един път на три години.
С Постановление № 229 на Министерския Съвет за приемане на нови нормативни
актове по прилагането на Закона за безопасно използване на ядрената енергия
(публикувано в Държавен вестник, брой 76 от 5 октомври 2012 година), е приета Наредба
за основните норми за радиационна защита. Направени са изменения и допълнения в:
Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на
ядрената енергия и Наредба за радиационна защита при дейности с източници на
йонизиращи лъчения.
За дейностите с незначителен радиационен риск се прилагат съответните
изисквания по Закона за здравето и свързаните с него подзаконови нормативни актове.
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1. използване на дентални рентгенови уредби за секторни графии;
2. използване на остеоденситометри за определяне на костна плътност на
крайници;
3. използване на рентгенови анализатори за химичен анализ, апарати за
рентгенофлуоросцентен и рентгеноструктурен анализ;
4. използване на рентгенови апарати за контрол на ръчен багаж и колетни пратки;
5. използване на газхроматографи и електронни микроскопи;
6. използване на закрити източници от категория 5.
1.2. Тематични проверки
- Тематична проверка в обекти с източници на йонизиращи лъчения в медицината
за 2015 г.
Цел на проверката:
- характеристика и състояние на средствата за обща и индивидуална защита на
персонала и пациента при медицинско приложение на ИЙЛ от II-ра степен на сложност;
- обем и периодичност на вътрешноведомствения дозиметричен контрол;
- проверка на програмата за осигуряване на КК на радиологичните уредби за
медицински цели да се установи наличие на програма за контрол на качеството.
Обекти на проверката: Отделения по образна диагностика в университетски и
многопрофилни болници за активно лечение, с акцент върху апаратурата, произведена
преди 2000 год. В резултат на извършените проверки са издадени 5 бр. предписания за
осиуряване на договор с медицински физик-експерт, оценка на типичните дози и
регистрация на дозите на пациентите.
2. Насочен здравен контрол. Извършва се при постъпили сигнали от граждани,
юридически лица, държавни и общински органи и организации или при наличие на данни
за възникнали инциденти с риск за здравето на гражданите. През 2015 г. са извършени 2
проверки.

Изпълнение на основната цел:
Основните задачи и насоки в дейността на Инспекция за общ радиационен контрол
(ИРК) произтичат от Закона за здравето и са определени от “Правилник за устройството и
дейността на Националния център по радиобиология и радиационна защита ” (ДВ
бр.35/2005г), а именно провеждане на предварителен и текущ здравно-радиационен
контрол в обекти, работещи с радиоактивни вещества и други източници на йонизиращи
лъчения (ИЙЛ) в гр. София, Софийска, Пернишка, Кюстендилска и Благоевградска
област.
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Инспекция
“Общ радиационен
контрол”
Благоевград
ска област

Софийска
област
София
град

Пернишка
област

1. Подобряване на ефективността, качеството и компетентността на държавния
здравно-радиационен контрол
2. Оптимизация на работата в Инспекция за общ радиационен контрол и поефективното използване на квалификацията на персонала и техническите средства
3. Повишаване на квалификацията на кадрите в ИОРК чрез СДО и участие в
тематични курсове.
4. Запазване и задълбочаване на сътрудничеството на НЦРРЗ – ИОРК с
регионалните здравни и други структури при изпълнение на дейностите по държавния
здравно – радиационен контрол.
КАДРИ
В Инспекция за общ радиационен контрол през 2015 г. са работили следните
служители:
Мими Павлова - инж. физик, висше образование, магистър, зав. ИОРК
Димитрана Ангелова – инж. физик, висше образование, магистър
Ирина Динева– физик, висше образование, магистър (напуснал)
Яна Кирилова Сиджимова– физик, висше образование, магистър
Сиана Цанова - физик, висше образование, магистър (трудоустроена не изпълнява
задачи по контрол на обекти с йонизиращи лъчения)
Натали Николова - физик, висше образование, магистър
Д-р Светослав Савчев – лекар
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Служителите в Инспекцията са определени, за здравни инспектори със заповед №
РД-02-13-11/02.10.2013 г. на Директора на НЦРРЗ (На основание чл.15, ал.2 от Закон за
здравето, ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г.)
Контролирани обекти

Видове обекти

Брой обекти

1-ва степен на сложност

16

Брой
извършени
проверки
20

2-ра степен на сложност
(от тях 12 –медицински)

40

60

3-та степен на сложност
-без медицински рентгенови уредби
и апарати
-медицински рентгенови уредби и
апарати

1191

1150

361

307

830

843

Общо

1247

1230

Дейности, извършвани само от НЦРРЗ, възложени по ЗЗ на Инспекция “Общ
радиационен контрол”:
1. Съгласуване издаването на лицензия от АЯР за използване на ИЙЛ за
медицински цели;
2. Оказване на методична и консултативна помощ на отдели “Радиационен
контрол” – гр. Бургас, гр. Варна, гр. Враца, гр. Пловдив и гр. Русе
ИОРК е оказала методична помощ на отделите по ДЗРК на РЗИ Бургас, Варна,
Враца и Пловдив при проверка на лъчезащитата на бункери за монтаж на линейни
ускорители (Енергия на фотонното лъчение - 6 MV, 10 MV, 18 MV), използвани за
лъчетерапия.
НЦРРЗ разполага с единственото в системата на ДЗК техническо средство за
измерване на доза и мощност на доза от неутрони.
Обучение:
Персонал на ИОРК е участвал раедовно в специализираното обучение за
правоспособност като лектори и членове на КИК за получаване на удостоверения за
дейности с ИЙЛ;
Експертна дейност:
Участие в пусковите изпитвания на високотехнологично радиологично
оборудване за целите на лечелечението (проверка на изпълнението проекти,
финанасирани по европейските програми за изграждане на линейни ускорители - Бургас,
Враца, Стара Загора, Варна, Плевен и Панагюрище). На проверените обекти са изготвени
протоколи и са издадени здравни заключения за съгласуване издаването на лицензии.
Участие в обследване на аварийни ситуации и инциденти с ИЙЛ, и осигуряване
на дозиметричен контрол по време на отстраняване на последиците от радиационна
авария или инцидент.
Приключена е дейността по отстраняването на последиците от инцидент в
„Стомана-Индъстри“ ЕАД, гр. Перник. По заявка на клиента е проведено обследване на
терена и е издадено здравно заключение за използване на терена за промишлени цели.
Проведен е радиационен контрол на изграденото временно хранилище за събраните
следствие инцидента РАО. Резултатът от контрола е, че временното хранилище отговаря
на изискванията за радиационна защита.
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Проведено е разследване на 3 случая с получени повишени индивидуални дози от
персонал в обекти с ИЙЛ. Лицата с повишено облъчване са заети в обекти с медицинско
приложение на ИЙЛ.
Подготвени са първи варианти на стандартни оперативни процедури за
провеждане на инспекции и контрол, които следва да се изчистят до практически полезни
работни процедури.
ЗДРАВНО-РАДИАЦИОНЕН
ПЛАНИРАНО ИЗПЪЛНЕНО
КОНТРОЛ
145
- Проверка по време на
строителство
на
новостроящи
се
и
реконструирани обекти
61
- Изготвяне на санитарно
заключение за визи за
проектиране
84
- Изготвяне
на
здравни
заключения за проектни
документации
СИСТЕМАТИЧЕН
ЗДРАВНОРАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ
32
20
- Проверка на обекти първа
степен на сложност
20
60
- Проверка на обекти втора
степен на сложност

-

-

Проверка на обекти от трета
степен на сложност

Проверка на състоянието на
радиационна безопастност на
обекти
- Проверка на документация и
издаване
на
здравни
заключения по реда на чл. 60
от ЗБИЯЕ за служебно
съгласуване за издаване на
лицензии
на
обекти,
използващи
ИЙЛ
за
медицински цели
ДЕЙНОСТ
Участие в приемателни комисии
за въвеждане в експлоатация
- Въведени в експлоатация
обекти

ЗАБЕЛЕЖКИ
-

-

-

Проверени по
един път
Значителна част
от проведените
проверки са на
оборудване
закупено по
европейски
програми

855

1150

190

307

665
907

843
1230

-

278

-

-

29

-

30

- Невъведени в експлоатация
обекти
-

-

Изготвяне на предписания
Изготвяне на актове за
санитарни нарушения
Изготвяне на заповеди за
спиране от експлоатация
Изготвяне на заповеди за
възстановяване
на
експлоатацията
Участие
в
аварийни
ситуации
Дежурства
в
авирийна
готовност, брой дни
Дозиметрични протоколи по
искане на физически и
юридически
лица,
брой
точки
Участие в договорни задачи
Брой договори
Брой дни
Изготвени
дозиметрични
протоколи
Брой измерени точки
Съвещания, комисии, лекции
и др., брой дни

29

-

5
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

365

-

6

120

-

5
10
80

5
10
215

1290

5119
450

Контрол на факторите на работната и жизнената среда чрез измерване на
радиационните параметри:
Плана заложен за изпълнение през 2015 г. е с по-ниски показатели поради липсата
на кадри.
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Реализираните от ИОРК приходи за 2015 г. са в размер на 130655 лв. от
услуги.
ИОРК, като част от сектор 5 на Орган за контрол от вида “А”, успешно премина
одит за преакредитиране от ИА “БСА” .
Причини за неизпълнение на извършване на планираните провеки на обектите от
1 степен на сложност:
- Увеличаване броя на обектите от първа степен на сложност - в различен етап на
въвеждане са множество ускорители за лъчелечение, както и други неапробирани в
страната практики с използване на ИЙЛ.
- Намаляване на броя на сътрудниците в ИОРК (честа) до 4-ма реално действащи
инспектори.
- Значително увеличаване на дозиметричните измервания в обекти от втора и
трета степен на сложност.
- Увеличение на броя на издадените здравни заключения здравни заключения по
реда на чл. 60 от ЗБИЯЕ за служебно съгласуване за издаване на лицензии на обекти,
използващи ИЙЛ за медицински цели.
Изводи:
1. Сътрудниците на ИОРК са работили съгласно изискванията на нормативните
документи и съгласно длъжностните си характеристики.
2. Наблюдават се проблеми при осигуряването на квалифицирани специалисти,
поради ниското трудово възнаграждение. Налице е голямо текучество на персонала.
Постъпват млади и неопитни кадри, които след преминаване на обучение напускат НЦРРЗ
и отиват на по-платена работа. Липсва оптимистична перспектива по отношение
доходите.
3. Дейностите по систематичния здравно-радиационен са силно утежнени във
връзка с прилагането на изискванията на Наредба № 30, което налага засилване на
обучението на инспекторите по специфичните особености на нововъвеждащата се в
страната медицинската апаратура. Недостатъчност на апаратурата за КК и трудностите
при снабдяване със съвременна дозиметрична апаратура.
4. Дейността по издаване на здравнизаключения, освен при издаването на нова
лицезия от АЯР, и при подновяване и изменение на лицензии за медицински цели,
позволява да се изготви реална оценка за състоянието на радиологичната апаратура в
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страната. Необходимо е създаване на връзка с електронната база данни и регистъра
на обектите за които АЯР издава лицензии.
5. Необходима е стимулация на инспекторите, като след атестация техният принос
да придобива и финансов израз.
6. За подобряване работата на ИОРК ще допринесе осигуряването със съвременна
дозиметрична и радиометрична апаратура, позволяваща повишаване броя на
контролираните радиационни параметри, както и едновременна работа на повече екипи от
инспектори.
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ИНСПЕКЦИЯ ЗА КОНТРОЛ В ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА
І. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ НА ЛАБОРАТОРИЯТА
1. Основни задачи на лабораторията
Инспекция за контрол в ядрената енергетика (ИКЯЕ) извършва Държавен
здравно-радиационен контрол на факторите на работната и жизнената среда за определяне
и намаляване на облъчването на лица от източници на йонизиращи лъчения в обекти от
ядреногоривния цикъл - АЕЦ "Козлодуй ЕАД", бившите уранодобивни обекти и ядрени
съоръжения – хранилища на ядрено гориво и радиоактивни отпадъци. Съгласно наредба
№ 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол,
той бива:

Систематичен контрол – изпълнява се съгласно годишния план на НЦРРЗ
и се извършва чрез:
Предварителна проверка – съгласуване на проектни документации.
Текуща инспекция – контрол на радиационните параметри на работната и
жизнената среда.
Тематична проверка - предварително подготвена и утвърдена от Директора
на НЦРРЗ по програма.

Насочен контрол – извършва се при постъпили сигнали от граждани,
държавни и общински органи и организации или при наличие на данни за възникнали
инциденти с риск за здравето на гражданите.
Инспекцията осъществява дейности за ограничаване на облъчването, дължащо се
на естествени източници, включително контрол на концентрацията на радон на работни
места, в жилищни и обществени сгради и други. По изпълнение на прилагането на
Наредба за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на
естествени радионуклиди, ИКЯЕ извършва проверки на радиационни параметри и
пробовземане на територията на страната.
Другата основна задача на лабораторията е да извършва контрол по договор или
заявка на радиационната защита и радиационните параметри на работната и жизнената
среда.
Инспекцията за контрол в ядрената енергетика е сектор 3 от Органа за Контрол,
който е акредитиран от българската служба за акредитация, според БДС EN ISO/IEC
17020:2012, съгласно сертификат за акредитация – БСА рег. № 251 ОКА.
2. Дейности, извършвани от Инспекцията във връзка с изпълнение на
основните задачи.
2.1. Дейности по държавен здравен контрол
Проверка на състоянието на документацията по радиационната защита
Проверка на индивидуалното лъчево натоварване на персонала.
Проверка на спазването на изискванията на нормативните документи.
Измерване на радиационните параметри на работната среда:
- мощност на дозата гама лъчение във въздух
- повърхностно радиоактивно замърсяване
- обемна активност на аерозоли
Измерване на радиационните параметри на жизнената среда:
- измерване на мощност на дозата гама лъчение
- измерване на концентрацията на Rn-222
- пробонабиране на води, почви, дънни утайки, растителност, храни
- анализ на съдържанието на естествени радионуклиди в проби вода, почва и
растителност
- оценка на допълнителното надфоново облъчване на населението
Оценка на съответствията на контролираните параметри с нормативната база.
Изготвяне на протокол и/или предписание за отстраняване на несъответствията.
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Съставяне на актове при установяване на административни нарушения.
2.2. Дейности по опазване и укрепване здравето на гражданите
Провеждане на проучвания, оценки, експертизи, анализи и прогнози в областта на
опазване на общественото здраве.
Оценка на риска и неблагоприятното влияние на радиационните фактори на
жизнената среда върху индивидуалното и общественото здраве.
Експертна и консултативна помощ на отделите “Радиационен контрол” към РЗИ.
Планиране и провеждане на научна и научно-приложна дейност.
Учебна дейност.
Дейности по изпълнение и прилагане на Наредба за радиационна защита при
дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди
Проверка на спазването на изискванията на Наредбата.
Измерване на радиационните параметри на работната среда:
- мощност на дозата гама лъчение във въздух;
- повърхностно радиоактивно замърсяване;
- обемна активност на аерозоли;
Измерване на радиационните параметри на жизнената среда:
- измерване на мощност на дозата гама лъчение;
- измерване на концентрацията на Rn-222;
- пробонабиране на води, почви, дънни утайки, растителност, храни;
- анализ на съдържанието на естествени радионуклиди в проби вода, почва и
растителност;
- оценка на допълнителното надфоново облъчване на населението;
Оценка на съответствията на контролираните параметри с нормативната база.
Изготвяне на протокол и/или предписание за отстраняване на несъответствията.
ІІ. ЩАТЕН СЪСТАВ НА ЛАБОРАТОРИЯТА
Лабораторията се състои от 9 специалисти, трима от които извършват
систематичен контрол на територията на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, с работно място АЕЦ.
 Главен асистент – 1
 Специалисти с образователна степен „Магистър” – 5
 Специалисти със средно специално образование (техници) – 3.
ІІІ. ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ОТ ЛАБОРАТОРИЯТА ПРЕЗ 2015 г.
1. Държавен здравен контрол
1.1. Контрол в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и СП „РАО – Козлодуй” и СП
„Извеждане от експлоатация”.
Систематичен контрол
 Текуща инспекция
Извършва се от Сектор “Контрол в АЕЦ” към Националния център по
радиобиология и радиационна защита с работно място в “АЕЦ Козлодуй”. През изтеклата
2015 година са извършени 415 проверки, включващи 10379 измервания представени в
таблица №1.
Брой измервания
Мощност
Обемна
Контролиран обект
на дозата Повърхностно активност
гама
замърсяване
на аерозоли
лъчение
Пром. площадка на ЕП - 1
1344
Пром. площадка на ЕП - 2
1200
Контролирана зона – 1 І – ІV блок
808
240
128
Контролирана зона – 2 V – VІ блок
1098
270
144
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Брой измервания
Контролиран обект
Контролирана зона – СП “РАО- Козлодуй”
Контролирана зона – ХОГ и СХОГ
МЗ 1-2 на СП „ИЕ-Козлодуй”
Инсталация "Дунав"
МЗ 3-4 на СП „ИЕ-Козлодуй”
Пом. на ПП извън КЗ
Лаборатории и кабинети, използващи ИЙЛ
Лаборатории, кабинети и работилници
Чисти съблекални – СБК 1
Чисти съблекални – СБК 3
Чисти съблекални – ХОГ
Чисти съблекални – СП “РАО – Козлодуй”
Чисти перални- СБК 1
Чисти перални- СБК 3
Столова ЕП -1
Столова ЕП -2
МЗ І – ІІ блок
МЗ ІІІ – ІV блок
МЗ V блок
МЗ VІ блок
Външни стени – ГК - 1
Външни стени – ГК - 2
Външни стени – ГК - 5
Външни стени – ГК - 6
Външни стени – СК - 1
Външни стени – СК - 2
Външни стени – СК - 3
Външни стени- врем.склад за РАО –
Варово стопанство
Външни стени – ХОГ
Външни стени- СП-РАО
Територии пред ТК-1
Територии пред ТК-2
Територии пред ТК-5
Територии пред ТК-6
Територии пред ТК- Контролирана зона -2
БМР
Територии пред СК-3
Територия на площадка за врем.съхр. на
контейнери с РАО на открито – ББ куб
Територия на площадка за врем.съхр. на
контейнери с РАО на открито – жп
контейнери
Складове на СП „ИЕ 1-4”
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Мощност
на дозата
гама
лъчение
312
268
770
40
168
232
54
51
48
48
48
48
48
48
40
40
72
72
48
48
54
34
42
42
14
12
74

Повърхностно
замърсяване

Обемна
активност
на аерозоли

152
116

72
24

20

2

165
42
28
9
9
9
9
4
4

26

12
16
36
72
72
154
154
154
48
16

10
725

212

ОБЩО:

Брой измервания
Мощност
Обемна
Контролиран обект
на дозата Повърхностно активност
гама
замърсяване
на аерозоли
лъчение
8694
1289
396
Таблица № 1. Брой измервания

1.2. Контрол в обекти от бившата уранодобивна и уранопреработвателна
промишленост
Систематичен контрол
Предварителна проверка
Предварителната проверка се извършва чрез:
Текущи инспекции
Извършват се чрез проверки на фактори от жизнената среда, имащи значение за
населението, живеещо около бившите обекти за добив и преработка на уранова руда.
Съгласно годишният план на Инспекцията през 2015 г. са проверени следните обекти
представени в Таблица № 2. Поради неотпускане на средства за проверки, не са проверени
всички запланувани обекти за 2015 г.от бившият уранодобив.
БРОЙ ИЗМЕРВАНИЯ, ПРОБИ
почва/ дънни
утайки/
материал

растителност/
храни

брой проби

брой проби

4
2
1

5
-

-

1

-

8

1

1

-

Обект „5-та шахта“ Сеславци

24

-

-

-

Обект „Борче“

6

1

-

-

Обект “Планинец“

6

-

1

-

Обект „Дружба 1 и 2“

32

-

-

-

Обект „Наречен“

34

-

-

-

Участък „Сборище“

16

-

-

-

Обект „Сливен“

28

-

-

-

Участък „Сугарево“

12

-

-

-

мощност на
дозата гама
лъчение
брой
измервания
2
6
8

брой
проби
3
1

Обект „Мелник“

8

Обект „Сенокос“

Обект

1
Участък „Игралище“
Обект „Искра“
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вода

БРОЙ ИЗМЕРВАНИЯ, ПРОБИ
мощност на
дозата гама
лъчение
брой
измервания

вода

почва/ дънни
утайки/
материал

растителност/
храни

брой
проби

брой проби

брой проби

Обект “Сърница“ Хасковско

6

-

1

-

Обект “Кирилова поляна“

6

3

3

-

Обект “Смолян“

20

2

2

-

Обект “Брежани“

8

4

3

-

Участък „Бели Искър“

12

-

-

-

Обект “Рибарица“

30

13

12

-

Обект “Пробойница“

32

8

14

-

Обект “Свидня‘“

8

4

5

-

310

37

52

-

Обект

Общо

Таблица № 2. Обекти и брой измервания
Пробите вода се анализират за 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 и
растителност за обща алфа/бета активност и предварителната подготовка на проби –
почви за гама-спектрометричен анализ. Радиометрирането на пробите вода, растителност
и гама-спектрометричния анализ на пробите почва се извършва от лаборатория “Контрол
на облъчване на населението”.
През април 2015 г. във връзка с провеждане на държавен здравно-радиационнен
контрол на терена на ПХП ”Металург” по време на рекултивацията му, ИКЯЕ е
извършено измерване на мощност на дозата гама лъчение и концентрацията на радон във
въздух с пасивни детектори в пет точки от парцела на обекта.
На фигури 1, 2, 3 са представени резултатите от анализа на пробите вода за
концентрацията на уран, обща алфа и обща бета активност. При проверките са
констатирани несъответствия с Наредба № 1 от 1999 г. за норми за целите на радиационна
защита и безопасност при ликвидиране на последствията от урановата промишленост в
Република България.
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Граница, съгласно Наредба № 1 – 7500 Bq/m3

Фигура 1. Логаритмично трансформирани резултати на концентрацията на уран
в изследваните проби за 2015 г.

Граница, съгласно Наредба № 1 – 2.0 Bq/l

Фигура 2. Резултати на обща бета активност в изследваните проби за 2015 г.
Общият брой на обектите от уранодобивната и уранопреработвателната
промишленост е 78 и съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-28193/03.06.2011 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
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Граница, съгласно Наредба № 1 –
0.5 Bq/l

Фигура 3. Резултати на обща алфа активност в изследваните проби за 2015 г.
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.
През изтеклата година са
Специализиран радиационен контрол на фактори на
проверени три от общо 8 от обектите с
жизнената среда в районите през 2015 г. Изпълнение на
Заповед на Министъра на Здравеопазването в проценти.
висок радиационен риск. Също така 9
от общо 22 от обектите със среден
риск и 7 обекта с нисък радиационен
риск от общо 48. (фигура 4)
Установени са отворени или
15
38
обекти с висок радиационен риск
разбити щолни. Отворените входове на
41
обекти със среден радиационен риск
минните изработки са предпоставка за
облъчване и за пропадане на хора и
обекти с нисък радиационен риск
животни в тях. Констатирани са набези
Фигура 4.
и изнасяне на материал (метални
опорни греди) от мините изработки
(снимки № 1 и № 2).

Снимка №1. Отворена минна изработка

Снимка №2. Вещи на хората, изнасящи
материали от отворените минни
изработки
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Въз основа на констативни протоколи, уведомителни писма и доклади на
Инспекцията до „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД и Министерство на Икономиката е
създадена междуведомствена комисия за обследване на състоянието на отворени
минни изработки във всички обекти от бившия уранодобив. На база на изготвените
протоколи от комисията е запланувано изготвяне на технически задания и работни
проекти за затваряне на тези минни изработки. Задачата е планувана да бъде извършена
през 2016 г.
1.3. Контрол за прилагане на Наредба за радиационна защита при дейности с
материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди
През изминалата 2015 г. ИКЯЕ е извършила две инспекции по прилагане на
Наредбата, а именно:
- Участъци Долни Дъбник и Тюленово на „Проучване и добив на нефт и газ” АД
през юни и юли 2015 г. По време на инспекцията са взети 8 бр. водни проби и 11 бр.
дънни утайки/материал/почва. Същите са обработени в химическата лаборатория на
ИКЯЕ и са издадени протоколи за съдържание на радионуклиди в пробите. Извършени са
160 броя директни измервания на радиационен показател- мощност на дозата гама
лъчение на открито и в работни помещения в обекти на участък „Долни Дъбник“, а
именно Селановци, Долни Луковит, Бърдарски геран, Маринов геран, Староселци, Бутан,
Долни и Горни Дъбник. Инспектирани са обекти: Тюленово, Дуранкулак и Българево,
като са направени 120 броя измервания на радиационен показател- мощност на дозата
гама лъчение на открито и в работни помещения. Издадени са 7 броя протоколи от
проверките с препоръки в програмата им за мониторинг на петролните находища да бъдат
включени и измервания на радиационните показатели на водите. Препоръчани са мерки за
защита на населението, с цел ограничаване на възможни вредни въздействия.
Информирана е басейнова дирекция „Черноморски район“, че в участък Тюленово е
констатирани, повишени стойности на радионуклиди в заустваните отпадните води в
Черно море. Басейнова дирекция е променила обхвата на разрешителното.
- Българска петролна рафинерия (БПР), гр. Плевен през юли 2015 г. Извършени
са 70 броя директни измервания на мощност на дозата гама лъчение на открито и в
работни помещения и са взети четири броя проби почва и материал от неработещи
съоръжения на БПР. Издаден е констативен протокол с препоръки за предприемане на
мерки за защита на персонала и населението.
Информирана е с писмо Агенцията по ядрено регулиране (АЯР) за констатирани
материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди, които не могат да бъдат
освободени от регулиране.
1.4. Насочен контрол
В НЦРРЗ е постъпил сигнал за повишена радиоактивност на материала, с който се
реновира Републикански път II-16. Извършена е проверка по този сигнал на 22.06.2015 г.,
в района на с. Церово, гара Бов и гара Лакатник от ИКЯЕ. Издадени са протоколи за
насочен контрол и предписание за извършване на радиационно-хигиенни мероприятия на
фирмата извършваща ремонтните дейности на пътя. През месец август е извършена
проверка за изпълнение на предписаните мерки и е осъществена среща с представители на
Общински съвет-Своге. В резултат на инспекцията е издадено предписание за извършване
на радиационно-хигиенни мероприятия на фирмата доставила строителният материал за
изграждане на пътя. По време на проверката е извършен оглед и са измерени радиационни
параметри на околната среда на табан в обект „Пробойница“ През месец декември е
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проведена последваща проверка за изпълнение на предписанието на фирмата доставчик на
инертните материали (Снимки №3 и №4).

Снимка № 3. Проверка през м. август

Снимка № 4. Проверка през м. декември

По време на тези четири проверки са измерени радиационни параметри на
околната среда и са взети проби, представени в Таблица № 3.
Проверка по насочен
контрол

Брой измервания на
Брой проби почва/
мощност на дозата гама
материал
лъчение
Проверка през м. юни
16
3
Проверка през м. август
68
5
Проверка през м. септември
90
3
Проверка през м. декември
36
1
Общо
210
13
Таблица № 3. Проверки и брой измервания и проби
Във връзка със сигнал за наличието на радон на територията на Национално
музикално училище „Любомир Пипков”(НМУ) Лаборатория „Мониторинг и превенция на
радон“ през месец април 2015 г. проведе измервания на концентрацията на радон в
помещенията на подземния и приземния етаж обитавани от учениците. Проведени са
директни, краткосрочни и дългосрочни пасивни измервания на този параметър (Снимки
№5 и №6).

Снимка № 5. Пасивни измервания на радон
в учебно помещение на НМУ

Снимка №6. Директни измервания на радон
в класна стая на НМУ
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Резултатите от измерванията са представени в протоколи, с които са запознати
родителите на децата от НМУ на специално организирана среща от Директорката на
училището. На тази среща завеждащ Инспекцията изнесе лекция за въздействието на
радон върху здравето на хората.
3. Дейности по опазване и укрепване здравето на гражданите
3.1. Провеждане на проучвания, анализи и прогнози в областта на опазване
на общественото здраве
3.1.1. Национална програма за намаляване на въздействието на радон в сгради
върху здравето на населението.
Инспекция за контрол в ядрената енергетика организира провеждане на
представително Национално проучване за нивата на радон в жилищни сгради на
територията на страната. Националното проучване на нивата на радон в сгради има за цел
да се оцени скринингово териториалното разпределение на концентрацията на радон по
области в Република България и да се определи разпределението на средните годишни
концентрации на радон в жилища, които могат да се считат за представителни за
облъчването на населението от естествения източник на йонизиращо лъчение радон. През
месец януари са разпределени и изпратени детектори за 28-те РЗИ-та в страната, съгласно
подготвената от ИКЯЕ процедура за проучването. Изготвените карти и таблици с кодове
на областта и общините и броя на предвидените детектори по населени места са
изпратени до РЗИ, придружени със съответния брой информационни брошури и първични
протоколи. Приложен е и файл database.xls, който се изпраща по електронната поща за
попълване на данни от въпросника към първичния протокол. Поради закъснялото
финансиране по Програмата детекторите за провеждане на втората фаза на Националното
проучване на нивата на радон в жилища са доставени през месец декември. Лаборатория
„Мониторинг и превенция на радон“ към ИКЯЕ осъществи организацията по
разпределението на детекторите и тяхното изпращане до 28-те РЗИ-та, междувременно и
получаването на детекторите от първата фаза на проучването. През изминалата година
Инспекцията е провела кампании за информираност на населението в три области
относно въздействието на концентрацията на радон върху здравето на хората. Поради
недостатъчно отпуснати средства по Националната програма през 2015 г. не са
отпечатани рекламни материали и не са проведени повече мероприятия свързани с
информираността на населението. През 2015 г. не са проведени заплануваните проучвания
на три произволно избрани спа комплекси с минерални извори и три произволно избрани
пещери на територията на страната, в съответствие с чл. 23 от Директива на ЕС
2013/59/ЕВРАТОМ. Тези проучвания са важни за идентифициране на класовете или
видовете практика, свързани с използването на естествени радиоактивни материали и
водещи до облъчване, което не може да се пренебрегне от гледна точка на радиационната
защита.
3.1.2. Проучвания в обществени сгради
Инспекцията е извършила съвместно с РЗИ проучване на концентрацията на радон
в детски градини в общини Смолян, Силистра и Разград за периода януари – май 2015 г.
Лабораратория «Мониторинг и превенция на радон» към ИКЯЕ създаде организацията на
проучванията, подготви пакети с детектори, първични протоколи и рекламни материали и
указания.Участва в срещи за раздаване на пакетите и направи обучение за повишаване на
информираността на директорките на детски градини за фактора радон (Снимки №7 и
№8). За контрол на качеството на измерванията бяха поставени дублиращи детектори във
всички общини, участващи в проучването. По време на обследването на детските градини
са проведени срещи с журналисти на областно ниво за предостоставяне на актуална
информация за здравно-социалните и икономически вреди от фактора радон. Измерването
и анализирането на резултати е извършено от лаборатория „Мониторинг и превенция на
радон“. В община Смолян са измерени 90 детски градини и са поставени 224 детектори. В
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община Силистра са измерени 57 детски заведения със 183 детектора за концентрацията на
радон. В община Разград са поставени 215 детектора в 90 детски градини. Инспекцията е
изготвила писмо до МЗ, с копие до РЗИ с обобщена информация от резултатите за насоки
за детските градини с концентрации на радон над референтните нива.

Снимки № 7 и № 8. Раздаване на детектори на представители на детските градини
3.2. Внедрителска и методична дейност

През изминалата година служителите от лабораторията на Инспекция за
контрол в ядрената енергетика работиха по внедряване на система по качеството за
лаборатория „Мониторинг и превенция на радон” по подготовката на документите за
акредитация на лаборатирята по ISO 17025.

Лаборатория „Мониторинг и превенция на радон” в междулабораторни
сравнения на детектори за измерване на концентрацията на радон в Public Health England ,
Англия.

Междулабораторни сравнения за директни измерване на концентрацията на
радон във въздух SURO, Прага, Чешка Република.
3.3. Повишаване квалификацията на служителите
През изтеклата година пет от служителите на Инспекцията са участвали в курс и
положил изпит за подновяване на удостоверенията за правоспособност за работа с
източници на йонизиращи лъчения. Един служител е провел първоначално обучение и е
положил изпит за удостоверение за правоспособност за работа в сфера на йонизиращи
лъчения.
Кремена Иванова и Бистра Куновска участваха в курсове на теми:”Въведение в
АЕЦ” Козлодуй” и „Радиационна защита” в обучителния център на атомната централа и
успешно положиха изпити по двете теми, с цел подновяване на допуск до „АЕЦ
Козлодуй” ЕАД.
През изтеклата година пет от служителите са провели двустепенно обучение за
работа със софтуера на Национална база данни и публичен Национален регистър на
лаборатории и експерти с призната компетентност за измерване на радон в жилищни
сгради
Завеждащ Инспекцията е участвала от 16.03 до 18.03.2015 г. в регионален
семинар на МААЕ на тема „Комуникационни стратегии при контрол на облъчване на
населението от радон“ в Талин, Естония (Снимка №9). Програмата на курсът е
разработена с цел да се проведе интерактивно практическо обучение, за да се придобият
знания и умения за разработване на подходяща.
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Кремена Иванова е участвала в регионален семинар на МААЕ на тема „Мерки за
контрол на нивата на радон в сгради с калибриране на активни детектори на радон ”,
Прага, Чешка република, от 29 юни до 2 юли 2015 г. По време на семинара са проведени и
Бистра Куновска е участвала в международен , част от европейски проект
„IMAGES“, в Атина, Гърция от 12.11.2015 г. до 13.11.2015 г. По време на семинарът е
участвала в упражнения и дискусии относно въпроси свързани с аварийната готовност и
използваните софтуерни продукти.
През ноември 2015 г. на Научен колегиум Кремена Иванова успешно защити
проект за дисертация на тема „Уранодобивна промишленост в България – съществуващо
облъчване и риск за населението“за присъждане на научна степен доктор.
3.4. Експертна дейност
Участие в комисии и експертни съвети.
Служители от Инспекция за контрол в ядрената енергетика са участвали в
следните комисии:

Консултативен съвет за ликвидиране на последствията от добива и
преработка на уранова суровина към МИЕ по ПМС 74 от 1998 г.

Междуведомствена комисия за обследване състоянието на отворени минни
изработки в бивши обекти от уранодобива. През изминалата година сме обследвали
следните 16 обекта: "5-та шахта"-Сеславци, участък "Борче", бивш рудник"Дружба 1 и 2",
участък "Мелник", бивш рудник "Смолян", обект "Наречен", участък "Партизанска
поляна"-Рилски манастир, бивша кариера "Сенокос", участъци: "Сборище", „Игралище“ и
"Сугарево", бивш рудник "Сливен" , обекти: Планинец" и "Сърница"-Хасковско, участъци
"Бели Искър" и "Рибарица" за периода от април до ноември 2015 г. След проведените
огледи са съставени протоколи и са представени на Консултативния съвет (КС) , създаден
по реда на ПМС №74/1998., назначен със заповед № РД-16-40/24.01.2015г. на Министъра
на икономиката.

Технически експертен съвет през януари 2015 г. при следния дневен
ред:"Методическо осигуряване на дозиметричен контрол на обекти с източници на
йонизиращи лъчения ИСОЗУРВ "Чора", ИСОЗУРВ "Бялата вода", ИСОЗУРВ "Искра" и
"Хвостохранилища Бухово" , анализ на информацията от извършените измервания през
2014г. и разглеждане на Технологичната инструкция за работата на ЛРОЙС към обект
"Елешница".

Технически експертен съвет през, м. октомври 2015 г., към „ЕкоинженерингРМ“ЕООД със задача да даде заключение по Програма за комплексен мониторинг на
околната среда в закритите уранодобивни обекти в Република България за периода 20162019 г.
Участие на служители в работни групи, като представители на министерството на
здравеопазването, относно защита на лица от въздействие на йонизиращото лъчение:
Работна група към Министерство на енергетиката за разработване на проект
на Стратегия за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивните отпадъци до
2030 г. – Заповед № Е-РД-16-109/24.03.2015 г. на Министъра на енергетиката.
Междуведомствена работна група към фонд „Извеждане от експлоатация на
ядрени съоръжения“ в съответствие с ЗБИЯЕ.
3.5. Международно сътрудничество и контакти
Проект на НАТО
През октомври 2015 г. Кремена Иванова и Бистра Куновска са взели участие в
първата работна среща на проект на НАТО „Сензорна мрежа за локализирана и откриване
на радиоактивни източници“(SENERA) към програма „Наука за мир и сигурност“
проведена в Атина, Гърция. Целта на проекта е разработване на технологии на сензорни
мрежи “direction devices” за локализация и идентифициране на радиоактивни източници,
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приложим при различни условия (н-р екраниран източник или в повече от един
радионуклид).
Участието на НЦРРЗ в проекта е практическо приложение на разработените
детектори, тестване на изградената мрежа за локализиране и идентифициране на
източници, верифициране на резултатите при полеви измервания на бившият терен на
НЦРРЗ. По време на срещата Кремена Иванова представи презентация относно участието
ни в този проект (Снимка №10).

Снимка № 9. Семинар на МААЕ, Талин,
Естония

Снимка № 10. Среща по проект на НАТО

3.6. Участие в международни и български форуми
През 2015 г. служители от Инспекция за контрол в ядрената енергетика са
участвали в следните международни и български форуми:
Взехме участие, като външна организация в стратегически проект: „Химичен и
радиологичен риск в затворена среда“ (Chemical and Radiological Risk in the Indoor
Environment”, CheRRIE) по програма за Европейско териториално сътрудничество„Гърция
– България 2007-2013“ . По този проект са измерени концентрации на радон във въздух в
административни сгради в три общини на България, а именно Благоевград, Смолян и
Хасково. На 29.11.2015 г. Кремена Иванова и Бистра Куновска участваха в
заключителният семинар на проекта, проведен от БАН. На този форум завеждащият
ИКЯЕ изнесе презентация за анализа на резултатите от измерванията на радон по този
проект.
През месец ноември Бистра Куновска и Антоанета Ангелова взеха участие в
Световния Ден на Географските Информационни Системи (ГИС). На форумът
присъстваха директорът на ООН за намаляване риска от бедствия Педро Басабе,
Вицепремиерът Меглена Кунева и близо 500 души от различни организации (Снимка
№11). Там бяха представени новостите в геопространствените технологии и тяхното
приложение.
Завеждащ Инспекцията е взел участие в заключителното съвещание на
международен проект за управление на риска при извеждане от експлоатация (DRiMA)
във Виена, Австрия през октомври 2015 г. Продължителността на проекта е от2012 до
2015 г. и работата му ще приключи с издаване на технически доклад на МААЕ през 2016
г. Кремена Иванова е представила постер на тема: „Примери за попълване на регистъра на
рисковите предположения от стратегията за управление на радиоактивни отпадъци и
отработено ядрено гориво на България“
Кремена Иванова е участвала в проект на ЕК за изготвяне на атлас на Европа за
естествена радиоактивност във Вербания, Италия. Целта на проекта е събиране на данни
от страните за изготвяне на атлас на Европа. На форумът е изнесла презентация на
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тема:„Опит на България при намаляване на облъчването на радон в сгради” и е
представила данните от пилотното проучване на концентрацията на радон в четири
области на България. Благодарение на което нашата страна вече фигурира в европейската
карта на концентрацията на радон (Снимка № 12).

Снимка № 11. Световен ГИС ден 2015 г.

Снимка № 12. Европейски атлас на
концентрацията на радон на закрито

4. Договори и заявки
Инспекцията за контрол в ядрената енергетика изпълнява задачи по поръчка на
клиенти с договори и заявки. По два параметъра – измерване на мощност на дозата гама
лъчение във въздух на открито и в помещения и директо измерване на повърхностно
замърсяване на повърхност, инспекцията е акредитирана от Българската служба по
акредитация. Към нея е формиран Сектор № 3 на Органа по контрол към НЦРРЗ.
През 2015 г. лабораторията е работила по два договора на приблизителна
стойност 3939 лева, които са изпълнени по Органа за контрол, представени са в таблица №
4.
БРОЙ ИЗМЕРВАНИЯ И ПРОБИ
ОБЕКТ

Община „Рудозем“
Румен Пехливанов
„Проучване
и
добив на нефт и
газ“АД
Участъци
в
Северна България
и
участък
Тюленово
Пламен Николов

Вода

Почва/
дънни
утайки

Концентрацията
на радон
във
въздух/
почвен
газ

Раст
ител
ност

Измервания
на мощност
на дозата
гама
лъчение

Повърхностно
замърсяване

Обемна
концентра
-ция на
радионукл
иди във
въздуха

80

-

-

-

5

-

-

200

-

-

-

16

-

-
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БРОЙ ИЗМЕРВАНИЯ И ПРОБИ
ОБЕКТ

Общо

Измервания
на мощност
на дозата
гама
лъчение
280

Повърхностно
замърсяване

Обемна
концентра
-ция на
радионукл
иди във
въздуха

Вода

Таблица № 4. Договорни задачи по ОК

Почва/
дънни
утайки

Концентрацията
на радон
във
въздух/
почвен
газ

Раст
ител
ност

21

През изминалата година Инспекция за контрол в ядрената енергетика е работила
по пет заявки и договори, извън обхвата наа кредитация, на приблизителнастойност 4504
лв., представени в таблица № 5.
БРОЙ ИЗМЕРВАНИЯ И ПРОБИ
ОБЕКТ

Фирма „БОНДИС“ ООД
(Кресненско дефиле)
Частно лице, гр.София,
кв.“Красна поляна“
Фирма „Аква тера
консулт“ ЕООД
(Благоевград, Смолян и
Хасково)
Фирма „Творчески
колектив“ ООД,
гр.София, жк.“ Младост
3“
Частно лице, гр.София,
жк. „Люлин „
Общо

Почва/
дънни
утайки

Концентрацията
на радон
във
въздух/
почвен
газ

Раст
ител
ност

-

6

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

30

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

1

-

6

35

-

Измерван
ия на
мощност
на дозата
гама
лъчение

Повърхностно
замърсяване

Обемна
концентра
-ция на
радионукл
иди във
въздуха

Вод
а

26

-

-

-

-

-

26
Таблица № 5. Договорни задачи извън ОК

5. Други дейности на звеното, които не са отразени в някои от показателите
Служителите на Инспекция за контрол в ядрената енергетика през 2015 г. са
участвали в следните дейности:
Участие в ръководството на орган за контрол при НЦРРЗ – Кремена Иванова.
Участие в работна комисия за подготовка на документи за IRRS – мисия- Кремена
Иванова.
Участие в Националният координационен съвет към Национална програма за
радон - Кремена Иванова.
Участие в аварийни екипи.
6. Разпределение на работата между служителите
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Работата, извършвана от Инспекция за контрол в ядрената енергетика е
разпределена между три звена, съгласно спецификата на контролната дейност и
квалификацията на персонала:
- Сектор “Контрол в АЕЦ” с ръководител Мариана Пашова. Секторът е с
постоянно работно място в “АЕЦ Козлодуй” и основно провежда текущия контрол в
Централата.
- Сектор “Контрол в обектите от бившата уранодобивна и уранопреработваща
промишленост в Република България”. Секторът извършва пробонабиране, първична
обработка, анализ и систематизиране на данните по обекти и пунктове.
- Лаборатория „Мониторинг и превенция на радон”. Лабораторията извършва
измерване на концентрацията на радон във въздух чрез пасивни измервания.
Наред с това служителите от Инспекцията участват активно в изпълнение на
договорни задачи и всички дейности на НЦРРЗ.
IV. ОЦЕНКА НА РАБОТАТА НА ЛАБОРАТОРИЯТА
През отчетния период “Инспекция за контрол в ядрената енергетика” се справи
много добре с текущата работа. Контролната дейност в “АЕЦ Козлодуй” е изпълнена
съгласно плана на лабораторията в определените срокове. Държавният здравен контрол в
обекти от бившата уранодобивна промишленост е обхванал обектите с висок, среден и
нисък радиационен риск, съгласно Заповедта на Министъра на здравеопазването.
Анализът и обработката на пробите е извършен с високо качество и професионализъм.
Наред с контролната дейност на лабораторията служителите са осъществявали
задачи, свързани с внедрителска, методична и административна дейност. Договорните
задачи на Инспекцията са изпълнени в определените срокове.
Служителите са работили по организиране и провеждане на Национално
проучване на нивата на радон в жилища на територията на цялата страна и в други
дейности свързани с Националната програма за намаляване на възействието на радон в
сгради върху здравето на населението. Персоналът, работил по проучвания на
концентрацията на радон се справи отлично с поставените задачи.
Специалистите с висше образование от Инспекция за контрол в ядрената
енергетика са заети с провеждането на държавно-здравен контрол, договорни задачи,
административни и други дейности, но броят им е недостатъчен за изпълнение на всички
текущи задачи.
За провеждането на основните дейности на лабораторията, респективно на
НЦРРЗ, е необходимо отпускане на повече средства за закупуване на апаратура и
проверки/инспекции.
V. ПУБЛИКАЦИИ
И
ДОКЛАДИ
НА
СЪТРУДНИЦИТЕ
НА
ЛАБОРАТОРИЯТА ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД
1.Ivanova, K., Stojanovska, Z., Badulin, V., Kunovska, B., Yovcheva, M., Radiological
impact of surface water and sediment near uranium mining sites. J. Radiol. Prot. 35, 819, 2015
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ЛАБОРАТОРИЯ “КОНТРОЛ НА ОБЛЪЧВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО”
Завеждащ лаборатория: гл.ас. Росица Тоцева, д.м.
Лаборатория „Контрол на облъчване на населението” е част от секция
„Радиационен контрол” към НЦРРЗ. Дейностите в лабораторията са свързани с оценка на
дозата за населението като цяло, както и на критични групи от него, чрез експертни
оценки на база провеждане на анализи за определяне съдържанието на естествени и
техногенни радионуклиди в проби от:
- землищата на населените места около национални обекти с източници на
йонизиращи лъчения, такива като: АЕЦ „Козлодуй”, ПХРАО „Нови хан” към ДП „РАО”,
ИЯЕА към БАН и НЦРРЗ;
- мониторинг на питейните води и други стоки за бита в областите София-град,
София област, Перник, Кюстендил и Благоевград.
Една от основните задачи е установяване на възможно замърсяване, което би
представлявало потенциален радиационен риск за здравето на населението.

Щатен състав на лаборатория „Контрол на облъчване на населението“
Методичната помощ към радиологичните отдели на РЗИ по отношение на
извършвания здравно-радиационен мониторинг е важна задача, свързана с осигуряване на
качеството на провеждания мониторинг в системата на МЗ. В случаите, когато от
радиологичните отдели към РЗИ Бургас, Варна, Враца, Пловдив и Русе имат
необходимост от експертно мнение или референтен анализ, служителите от лабораторията
изпълняват тази дейност. През 2015 г. се проведе индивидуално едноседмично обучение
на физици и химици от РЗИ Бургас и РЗИ Варна в базата на НЦРРЗ по предварително
съгласувана програма, насочена към практическите аспекти от провеждане на
лабораторните анализи. В оперативен порядък, целогодишно бяха осъществявани справки
и консултации по телефон и електронна поща със служители от отделите на РЗИ Бургас,
Варна, Враца, Пловдив и Русе.

Даване на удостоверения за завършен курс на обучение на служители от
радиологичния отдел на РЗИ Бургас
Съществена част от работата на лаборатория “Контрол на облъчване на
населението”е участието на колектива в европейското сътрудничество. Голяма част от
резултатите на контролната и мониторинговата дейност се докладват на ЕК. Служител от
лабораторията получава, верифицира, обобщава и докладва на ЕК резултатите от здравно50

радиационния мониторинг на радиологичните отдели към РЗИ Бургас, Варна, Враца,
Пловдив и Русе.
Резултатите от провежданите в системата на МЗ радиологични анализи и оценки
се включват в Националния доклад за здравето на нацията и в Националния доклад
„Околна среда“.
През 2015 г. лабораторията участва в междулабораторно сравнение организирано
от ЕК за определяне на специфичната активност на цезий-137 във аерозоли.
Предварителните резултати са отлични и са съпоставими с тези, получени от най-добрите
европейски лаборатории.
Доброто име на лабораторията беше оценено от МААЕ, в резултат на което беше
проведено едномесечно обучение на двама специалисти от Киргизстан по предварително
съгласувана с МААЕ програма.

Даване на удостоверения за проведено обучение на курсисти от Киргизстан
Експерти от лабораторията 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 и във връзка с прилагане на договора за всеобхватната забрана
на ядрените опити Oценява се достоверността на представените резултати.
Експерт от лабораторията участва в дейността на работната група „E35-36WG” за
изпълнение на чл. 35 и чл. 36 от договора Евратом, като представител на България.
България представлява в тази работна група суб групата включваща Гърция, Кипър и
Румъния.
Експерт от лабораторията участва в работна група №14 „Енергетика”,
Управителния съвет на фонд „Радиоактивни отпадъци”, Националния координационен
съвет по Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху
здравето на българското население, Междуведомствена работна група за разработване на
проект на актуализирана Стратегия за управление на отработено ядрено гориво и
радиоактивни отпадъци до 2030 г., работна група за изготвяне на проект на Наредба за
осигурявяне на радиационна защита при работа с източници на йонизиращи лъчения за
медицински цели.
Активно беше и участието на експерт от лабораторията в междуведомствената
работна група за ЦЕРН.
Един служител от лабораторията придоби научната и образователна степен
доктор. Един служител от лабораторията беше зачислен за придобиване на специалност
„Радиационна хигиена.
Резултати от провеждания здравно-радиационен мониторинг
Резултатите от провеждания през 2015 г. мониторинг сочат, че естественият гамафон 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 ИЙЛ и не се отличава от
характерния за съответните региони локален гама-фон. Радиоактивността на въздуха,
51

водата, почвата, флората и фауната варира в нормални граници. Няма отклонения от
нормативните изисквания за радиационна защита. Важно е да се отбележи, че това
заключение се базира на резултатите от анализите от първото пробовземане. Поради
факта, че второто пробовземане се осъществи през ноември 2015 г., както и недостига на
персонал, част от пробите са все още в процес на анализ и средно-годишните резултати
ще бъдат получени по-късно.
На Фиг. 1 и Фиг. 2 са представени средно-годишните обемни активности на
стронций-90 и цезий-137 за последните 5 години (за 2015 г. са за първото полугодие) в
повърхностни води от вътрешни реки, както и от точки на пробоотбор от р. Дунав,
разположени преди и след АЕЦ „Козлодуй“. С червена линия е представена границата,
съгласно ОНРЗ, за съдържание на посочените радионуклиди в питейна вода.

Фиг. 1 Средно годишно съдържание на стронций-90 в повърхностни води от района на
АЕЦ за периода 2010-2015 г. (логаритмична скала)

Фиг.2. Средно годишно съдържание на цезий-137 в повърхностни води от района на АЕЦ
за периода 2010-2015 г. (логаритмична скала)
Видно е, че регистрираното съдържание на техногенните радионуклиди цезий-137
и стронций-90 е многократно по-ниско от допустимото за питейна вода и е пренебрежимо
малко по отношение на радиационната защита. Дадените примери са само част от
провежданите от лабораторията анализи и оценки.
По отношение на резултатите от мониторинга, провеждан в землищата на
населените места около ПХРАО „Нови хан“, може да се отбележи, че максималните
резултати за съдържание на естествен уран във водите от района са получени за чешма
„Търнава“ в с. Нови хан, както и в частен кладенец, разположен в близост до чешмата.
Категорично, наличието на по-високите концентрации не се свързва с дейностите на
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хранилището, а се дължи на богатите на естествен уран руди, налични в района, където в
миналото се е извършвал уранодобив. Общинските власти са информирани за ситуацията.
В 13 % от изследваните питейни и повърхностни води от района на ПХРАО за
периода 2010-2015 г. се регистрират стойности на обща алфа активност по-високи от
бившата нормативно установена от 0,5 Bq/l, като за новата нормативно-установена
стойност от 0,1 Bq/l, процента е по-висок. Всеки конкретен случай е обследван
внимателно, като причините са установени частично. Допускаме, че принос към общата
алфа активност могат да имат и дълго-живеещия дъщерен радионуклид на радона –
полоний-210, но към момента този радионуклид не може да бъде определен, поради липса
на апаратура. Отново сме категорични, че високите стойности не се дължат на дейностите
на хранилището за радиоактивни отпадъци.
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 до момента резултати от
радиационния мониторинг в тези райони. Това показва, че не са необходими
допълнителни мерки за оптимизиране на радиационната защита на населението.
По отношение на резултатите от мониторинга на питейните води в югозападна
България се установи несъответствие максималната концентрация за съдържание на
естествен уран, съгласно изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата,
предназначена за питейно-битови цели в питейната вода само в 2 проби (с. Палатик, обл.
Благоевград и ресторантски комплекс, разположен в Кресненското дефиле). Главния
държавен инспектор, както и директора на РЗИ са информирани, в резултат на което е
предприета процедура за намаляване на съдържанието на естествения уран до
допустимото ниво.
По радиологичен показател обща бета-активност (контролно ниво), всички
изследвани води, с изключение на тези от с. Ковачевци (обл. Перник) и с. Лиляч (обл.
Кюстендил) съответстват на изискванията, посочени в Таблици Б и Г от Приложение № 1
към чл. 3, ал. 2, т. 2 от Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейнобитови цели (обн., ДВ, бр. 30 от 2001 г., изм. и доп., ДВ, бр. 15 от 2012 г., изм. и доп. ДВ.
бр.102 от 2014 г.):
По радиологичен показател обща алфа активност (контролно ниво), всички
изследвани води, с изключение на тези от: сградата на РЗИ София град, водохващане от
язовир Искър (обл. Столична); с. Самуилово, В.В., пункт – „Инфо център – Парк за
танцуващи мечки”, общ. Белица, с. Право бърдо, с. Гостун, с. Поленица, с. Ласкарево,
с. Кузьово, с. Бабяк, с. Черешово, с. Лютово, с. Долно Дряново, с. Бистрица, с. Боголин,
с. Долна Рибница, с. Бучино, с. Мендово, с. Брестово, с. Кулата, с. Мечкул, с. Абланица,
с. Баскалци, с. Палатик (обл. Благоевград), с. Дивотино, с. Стефаново, с. Долни Раковец минерален водоизточник, с. Банкя, минерален водоизточник, с. Ковачевци, с. Конска,
с. Ярджиловци, с. Режанци, гр. Трън, с. Расник, с. Вискяр, с. Видрица, с. Гърло,
с. Богданов дол, с. Сопица (обл. Перник), с. Сушица (обл. Кюстендил) съответстват на
изискването, посочено в наредбата.
По радиологичен параметър обща индикативна доза, всички изследвани води, с
изключение на посочените по-горе, на които контролните нива са надвишени
съответстват на изискването, посочено в Таблици Г от Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2,
т. 2 от Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
–
обща индикативна доза
< 0,1 mSv/year.
Вероятно, предвид измененията в Наредбата, влезли в сила от 28.11.2015 г.,
съгласно които контролното ниво на показателя обща алфа активност беше намален от 0,5
Bq/l на 0,1 Bq/l, както и факта, че общата алфа активност в посочените води, с малки
изключения не надвишава бившето контролно ниво от 0,5 Bq/l , може да се допусне, че
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параметърът обща индикативна доза и посочените води съответства на изискванията, но
се налагат допълнителни проучвания за установяване на причините.
Предложили сме на директорите на РЗИ, на чиято територия се намират
посочените питейни води за които са надвишени контролни нива да се проведе здравнорадиационен мониторинг и през 2016 г.

Фиг. 3. Съотношение на стандартни и нестандартни проби вода по отношение на
контролно ниво на обща алфа активност
Обезпокояващ е обаче факта, че в 28 % от изследваните през 2015 г.,
предоставени за анализи от РЗИ питейни води, общата алфа активност е по-висока от 0,1
Bq/l (Фиг. 3), каквото е новото контролното ниво за обща алфа активност от 28.11.2015 г.,
съгласно измененията в Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата за питейно-битови
цели. На тези води, съгласно Наредбата следва да се проведат допълнителни анализи за
определяне на съдържанието на уран-238, уран-235, полоний-210 и радий-226. Към
момента лабораторията не разполага с необходимата апаратура за определяне на
изотопния състав на естествения уран и на полоний-210. Прилаганият метод за
определяне съдържанието на радий-226 е много бавен и трудоемък.
При проведения гама-спектрометричен анализ за определяне на гама-излъчващи
радионуклиди в пробите от здравно-радиационния мониторинг не се регистрира
несъответствие с нормативната уредба, с изключение на една проба тор суперфосфат по
отношение на уран-238.
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.
Основните задачи на лабораторията са свързани с изпълняване на дейности по две
направления: осъществяване на държавен здравно-радиационен контрол и провеждане на
мониторинг по 5 мониторингови програми, с цел профилактика чрез ограничаване на
незаразни болести.
Независимо, че през 2015 г., поради напускане на един служител (юни), на чието
място се назначи служител (септември) и пенсиониране на един служител (ноември),
който извън дейностите си като зам. директор, провеждаше както гамаспектрометрични анализи, така и оценки на дозата за населението, контролната, както
и мониторинговата дейност са извършвани с висок професионализъм и контролирано
качество.
Намаляването на броя на служителите, извършващи дейности в
лабораторията, доведе до по-голяма от обичайната натовареност на останалите
служители, както и до забавяне на провежданите анализи.
Наред с контролната и мониторинговата дейност, служителите в лабораторията
осъществиха голям брой задачи, свързани с внедрителска, методична и административна
дейност. Основните дейности на служителите от лабораторията са представени на Фиг. 4.
Видно е многообразието на извършваната работа.
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Фиг.4. Схема на основните дейности на служителите от лабораторията
През отчетния период са извършени изследвания на 688 броя проби –
хранителни продукти,питейни, повърхностни и минерални води, почви, дънни
утайки, растителност, атмосферни отлагания,атмосферен въздух, строителни
материали и други обекти; направени са 1133 броя радиохимични, 348 броя гамаспектрометрични анализи и 939 броя радиометрични определяния.
В лабораторията 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 гама-спектрометричен анализ се определя
съдържанието на гама-излъчващи нуклиди.
Сравнителен анализ за натовареността на служителите по отношение на
извършваната работа, индикатор за която е броят анализирани в лабораторията проби,
проведените радиохимични, радиометрични и гама-спектрометрични анализи е
представен графично на Фиг. 5, Фиг. 6, Фиг. 7 и Фиг. 8.

Фиг. 5 Общ брой постъпили в лаб. „КОН” проби в периода 2010-2015 г.
От графиката е видно, че броят постъпили за анализ проби в лаборатория
„Контрол на облъчване на населението” през 2015 г. е с 6% по-нисък от този през 2014 г.,
но това се дължи на по-малкия брой проби, постъпили за анализ от ИКЯЕ, докато
нарастването на пробите за анализ, постъпили директно в лабораторията е 27,6%.
Очевидна е тенденцията за непрекъснатото увеличаване на броя проби, постъпващи за
анализ в лабораторията, което се дължи на разширяване на дейността и укрепване на
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доверието на клиенти на платените услуги за провеждане на радиологични анализи,
предлагани на потребителите.
Броят проведени радиохимични анализи е с 24 % по-висок по сравнение с този от
2014 г., независимо от липсата на нова аналитична апаратура, с която би могло да се
разшири обхвата на провежданите анализи.

Фиг. 6. Брой проведени радиохимични анализа в периода 2010-2015г.

Фиг. 7 Брой проведени радиометрични анализа в периода 2010-2015г.
Броят радиометрични анализи през 2015 г. е по-нисък от този през 2014 г., но това
се дължи на по-малкия брой проби, предоставени за радиометриране от други
лаборатории на НЦРРЗ (от 286 бр. през 2014 г. на 54 бр. през 2015 г.). Ако се анализира
само броят радиометрирани собствени проби през 2015 г., то увеличението е 16 %.

Фиг. 8. Брой проведени гама-спектрометрични анализа в периода 2010-2015 г.
По отношение на броят проведени гама-спектрометрични анализа се регистрира
известно намаление, което се дължи на повреда в гама-спектрометричната система, която
изведе от рутинна експлоатация апарата за 3 месеца.
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Лабораторията функционира като Сектор 4 към Органа за контрол от вида А,
акредитиран от ИА БСА. През 2015 г. беше извършена успешна поредна преакредитация,
съгласно ISO 17020.
Като част от Органа за контрол на НЦРРЗ лабораторията провежда платени
анализи по заявка/молба на физически и юридически лица. Анализирани са 211 бр. проби,
като броя им е съпоставим с този от 2014 г., независимо от конкуренцията на сродни
лаборатории. Този факт се дължи на доброто име, което лабораторията успя да създаде
през изминалите години.
Персоналът системно повишава квалификацията си предимно чрез участие в
семинари, вътрешно-лабораторни обсъждания и др.
Изпълнена е 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, НЦРРЗ), но се регистрира
известно забавяне на резултатите.
Като цяло колективът на лабораторията участва много активно и успешно във
всички дейности на НЦРРЗ и е подложен на голяма натовареност.
1. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ НА ЛАБОРАТОРИЯТА
Определени със Закона за здравето, във връзка с Препоръка на Комисията от
8 юни 2000 г. за приложение на чл. 36 от Договора за Евратом относно мониторинга на
нивата на радиоактивност в околната среда за целите на оценката на облъчване на
населението като цяло (2000/473/Евратом):
Извършване на държавен здравен контрол за спазване и изпълнение на
установените с нормативен акт здравни изисквания за обектите с обществено
предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и
факторите на жизнената среда, който включва:
- Контрол на радиационните фактори на работната и жизнената среда с оглед
оценка на облъчване на населението, оценка на риска и предприемане на мерки за
ограничаване на вредното им въздействие върху здравето на населението.
- Изследване на съдържанието на радиоактивни вещества в обекти на жизнената
среда, преди всичко съдържанието на техногенни радионуклиди и техногенно повишено
съдържание на естествени радионуклиди (изпълнение на Заповед № РД-28-193 от
03.06.2011 г. на министъра на здравеопазването относно контрола на радиационните
фактори на жизнената среда).
Оценка на облъчването и на радиационния риск на населението като цяло или на
групи от него, свързано с използването на източници на йонизиращи лъчения и
функционирането на предприятия на ядрената промишленост.
Дейности във връзка с изпълнението на основната задача
Дейности по Програма “Осъществяване на ефективен здравен контрол”:
- Изготвяне и или съгласуване на мониторингови програми за радиационен
мониторинг на водите, използвани за питейно-битови цели или актуализирането им
(съвместно с ВиК, РЗИ и др.);
- Изготвяне на мониторингови програми или актуализирането им в райони на
действащи, закрити или новоизграждащи се обекти с ИЙЛ;
- Разработване на политика и прилагането и за радиационен контрол на храните,
съгласно изискванията на ОНРЗ;
- Подготовка и осъществяване на докладване пред Европейската комисия на
резултатите от извършвания радиационен мониторинг в Република България;
57

- Създаване на указания за РЗИ за подготовка на докладването пред Комисията,
включително получаване, обработка, верифициране и докладване на резултатите им;
- Контрол на радиационни параметри на питейните води от София, Софийска
област и области Перник, Кюстендил, Благоевград по Наредба № 9 за качеството на
водата, предназначена за питейно-битови цели (обща бета-активност, обща алфаактивност, естествен уран, експертна оценка на обща индикативна доза и при
необходимост анализ за съдържанието на радий-226);
- Контрол на радиационни параметри на храни (обща бета-активност, обща
алфа-активност, цезий-137, стронций-90 и гама-спектрометрични анализи);
- Обучение на:
персонал на РЗИ;
специализанти по линия на СДО;
специалисти за правоспособност за работа с ИЙЛ.
Дейности по Програма “Ограничаване на разпространението на най-често
срещаните незаразни болести”:
- Мониторинг на хранителните продукти от търговската мрежа на София и на
смесена диета храни; оценка на дозовото натоварване на населението.
- Мониторинг на хранителни продукти с местен произход в райони с повишен
радиационен риск:
- Провеждане на радиационен мониторинг в райони на действащи обекти с ИЙЛ:
a. Мониторинг на обекти от жизнената среда в района на АЕЦ Козлодуй –
пробовземане на речни води, дунавска риба, дънни утайки, атмосферни отлагания, почви
и треви в пунктове за специализиран радиационен контрол и лабораторни анализи на
пробите;
b. Мониторинг на жизнената среда около Специализираното поделение
“ПХРАО – Нови хан”към ДП „РАО” – пробовземане на речни води, питейни води, дънни
утайки, почви, треви и селскостопанска продукция в пунктове за специализиран
радиационен контрол и лабораторни анализи на пробите;
c. Мониторинг върху фактори на жизнената среда в района на Ядрената научноекспериментална база към ИЯИЯЕ – БАН – пробовземане и лабораторен анализ на проби
атмосферен въздух и почва;
d. Радиометричен и гама спектрометричен анализ на проби води, растителност,
почви, строителни материали, намазки и храни от жизнената среда от контролни пунктове
в бивши обекти за добив и преработка на уранова руда;
e. Мониторинг на подземните води, почви и растителност в района на НЦРРЗ
(бивш и настоящ адрес);
f. Гамаспектрометричен анализ на проби, предоставени от ИКЯЕ и ИОРК, взети
за анализ от служители на инспекциите при провеждане на мониторинг по ДЗК.
- Контрол на продукти и стоки с повишено съдържание на радионуклиди.
- Контрол на качеството на анализите. Дейности по системата за качество на
акредитираните контролни дейности, извършвани от лабораторията.
2. ЩАТЕН СЪСТАВ НА ЛАБОРАТОРИЯТА (В КРАЯ НА 2015 г.)
главни асистенти – 2;
химик магистър – 1;
химик магистър – 1 (неплатен отпуск);
среден персонал (лаборанти) – 3.
Щатния състав на лабораторията е крайно недостатъчен по брой за
извършване на дейностите. Предвид увеличения брой задачи, необходимостта от
въвеждане на нови методи, осигуряване на контрол на качеството на измерванията
и радиохимичните методи, развитие на научна дейност, нарастващия брой заявки
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от физически и юридически лица за извършване на платени услуги е необходимо
увеличаване на щатния състав с поне 2 служители - един физик и един химик.
Тази констатация е направена и в отчетния доклад за работата на лабораторията
през 2012 г., 2013 г. и 2014 г., но без резултат. Не само, че не бяха назначени,
необходимите за нормалното функциониране на лабораторията служители, но и с
пенсионирането на зам. директор, който извършваше част от дейностите в лабораторията
се наложи преразпределение на работата, допълнително обучение на персонал и още поголяма натовареност на служителите.
3. ИЗВЪРШЕНА РАБОТА
3.1. Контролна дейност
През 2015 г. лабораторията продължи да извършва лабораторни анализи за целите
на радиационния контрол и мониторинг на различни обекти от жизнената (хранителни
продукти, питейни води, строителни материали и др.) и околната среда с цел оценка на
облъчване на населението. Анализите включват определяне на съдържанието на
радионуклиди, както от антропогенен, така и от естествен произход. Получените
резултати се представят в протоколи, придружени с оценка на съответствието на
радиологичните показатели в изследваните обекти с изискванията на националните и
европейските нормативни документи.
3.1.1. Изследване на питейни води, съгласно изискванията на Наредба № 9 от
2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели от областите
София област, Перник, Благоевград и Кюстендил – 162 бр. проби, 481 бр.радиохимични
анализи, 323 бр. радиометрични анализи; изпълнители:
радиохимични анализи – А. Тоцев, Ж. Тенев, Г. Бонева, Р. Тоцева;
радиометриране – Р. Котова, Ж. Тенев, А. Тоцев.
3.1.2. Изследване на хранителни продукти от търговската мрежа в изпълнение
на Заповед № РД-28-193 от 03.06.2011 г. на министъра на здравеопазването – 41 бр. проби,
73 бр. радиохимични анализи, 114 бр. радиометрични и гамаспектрометрични анализи;
изпълнители:
гама-спектрометрични анализи – В. Бадулин;
радиохимични анализи – В. Петрова, Ж. Тенев;
радиометриране – Р. Котова, Ж. Тенев.
3.1.3. Изследване на смесена диета в изпълнение на Заповед № РД-28-193 от
03.06.2011 г.на министъра на здравеопазването – 4 бр. проби, 12 бр. анализи; изпълнители:
организиране и пробовземане – Ж. Тенев, В. Петрова;
гама-спектрометрични анализи – В. Бадулин;
радиохимични анализи – В. Петрова;
радиометриране – Р. Котова, Ж. Тенев.
3.1.4. Изследване на аерозоли в приземен атмосферен въздух, атмосферни
отлагания, почва, растителност, питейни води в района на гр. София, района на НЦРРЗ
в изпълнение на Заповед № РД-28-193 от 03.06.2011 г. на министъра на здравеопазването –
21 бр.
проби,
50 бр.
радиохимични
анализи,
59 бр.
радиометрични
и
гамаспектрометрични анализи; изпълнители:
гама-спектрометрични анализи – В. Бадулин;
радиохимични анализи – З. Илиева, Г. Бонева, Ал. Тоцев;
радиометриране – Р. Котова, Ж. Тенев.
3.1.5. Регулярен специализиран радиационен контрол върху фактори на
жизнената среда в района на АЕЦ Козлодуй в изпълнение на Заповед № РД-28-193 от
03.06.2011 г. на министъра на здравеопазването – съгласно плана на лабораторията за
2015 г., 2 пъти годишно са взети и анализирани проби води, дънни утайки, почви,
растителност, атмосферни отлагания и риба от пунктове, разположени в областите
Монтана, Враца и Плевен – 73 бр. проби, 204 бр. анализи; изпълнители:
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гама-спектрометрични анализи – В. Бадулин, Р. Тоцева;
радиохимични анализи – З. Илиева, В. Петрова, Г.Бонева;
радиометриране – Р. Котова, Ж. Тенев, А. Тоцев.
3.1.6. Специализиран радиационен контрол върху фактори на жизнената среда в
района на Специализираното поделение „ПХРАО – Нови хан” към ДП „РАО” в
изпълнение на Заповед № РД-28-193 от 03.06.2011 г. на министъра на здравеопазването –
съгласно плана на лабораторията, 2 пъти годишно се вземат и анализират проби води,
дънни утайки, почви, растителност от пунктове, разположени в с. Нови хан, с. Крушовица
и с. Габра – 47 бр. проби, 114 бр. радиохимични анализи,27 бр. гама-спектрометрични
анализа, 128 радиометрични анализа; изпълнители:
гама-спектрометрични анализи – В. Бадулин, Р. Тоцева;
радиохимични анализи – Ж. Тенев, З. Илиева, В. Петрова, Г. Бонева, Ал. Тоцев;
радиометриране – Р. Котова, Ж. Тенев, А. Тоцев.
3.1.7. Специализиран радиационен контрол върху фактори на жизнената среда в
района на Ядрената научно-експериментална база към ИЯИЯЕ – БАН в изпълнение на
Заповед № РД-28-193 от 03.06.2011 г. на министъра на здравеопазването – 2 бр. проби,
2 бр. анализи; изпълнители:
гама-спектрометрични анализи – В. Бадулин;
3.1.8. Изследване на проби от околна среда и от райони, повлияни от
уранодобивната и уранопреработващата промишленост във връзка с ликвидиране на
последствията от уранодобивната промишленост, предоставени от Инспекция за контрол
в ядрената енергетика към НЦРРЗ за радиометриране и гама-спектрометричен анализ –
143 бр. проби води за обща бета активност, 143 бр. проби води за обща алфа активност,
131 бр. проби почви, дънни утайки,растителност и намазки за гамаспектрометричен
анализ;
изпълнители:
гама-спектрометрични анализи – В. Бадулин;
радиометриране – Р. Котова, Ж. Тенев.
3.1.9. Измерване на специфичното съдържание на радон-222 в питейни и
минерални води – 7 бр.:
изпълнители – Р. Тоцева, Ж. Тенев, А. Тоцев;
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Пробовземане в района на ПХРАО „Нови хан“
3.2. Договорни теми и задачи
3.2.1. Заявки по поръчка на физически и юридически лица за изследване на
строителни материали, почва, храни, тютюн и др. – 125 бр. гама-спектрометрични
анализи – В. Бадулин, Р. Тоцева.
3.2.3. Заявки за контрол по поръчка на физически и юридически лица за
радиологично изследване на питейни и минерални води (определяне на обща бета и обща
алфа активност, радий-226, радон-222 и естествен уран, оценка на обща индикативна
доза) – 74 бр. проби, 234 бр. анализи – Р. Тоцева, Р. Котова, А. Тоцев Ж. Тенев, Г. Бонева;
75 бр.експертни оценки на обща индикативна доза – Р. Тоцева, Р. Котова
По подробно представяне на броя изследвани проби, вида и броя на анализите са
посочени в Таблици 1, 2, 3, 4 и 5.
Таблица 1. Изследвани проби в лаборатория „Контрол на облъчване на населението”
през 2015 г.
Постъпили за анализ в лаб. „КОН”
От „ИКЯЕ”към НЦРРЗ за
От изпълнение на
радиометриране на обща
Изследван обект
мониторингови
алфа и бета активност или
програми и заявки
гамаспектрометричен
на клиенти
анализ
Питейни, подземни и изворни
8
230
води
Минерални води
22
Повърхностни води
23
10
Дренажни води
1
Води от щолни
19
Води от сондажи
9
61

Изследван обект

Постъпили за анализ в лаб. „КОН”
От „ИКЯЕ”към НЦРРЗ за
От изпълнение на
радиометриране на обща
мониторингови
алфа и бета активност или
програми и заявки
гамаспектрометричен
на клиенти
анализ
24
8
41
12
15
60
1
4
6
9
12
101
13

Дънни утайки
Почви
Растителност
Храни
Смесена диета
Атмосферни отлагания
Атмосферен въздух
Намазки
Строителни материали
Суровини, готова продукция и
отпадъци от предприятия с
евентуално
повишена
концентрация
на
естествени
радионуклиди
Материал от табани
Други
Общ брой проби

2

12

14
573

32
115
688

Таблица 2. Изследвани обекти чрез радиохимични анализи през 2015 г.
Заявки и
Контрол на
Изследван обект
ДЗК
договори
качеството
Питейни, подземни,
178
74
10
изворни и минерални води
Повърхностни, сондажни,
46
1
2
дренажни води
Дънни утайки
24
2
Почви
30
1
2
Растителност
15
2
Храни
36
10
2
Смесена диета
4
1
Атмосферни отлагания
7
1
Общ брой проби
340
86
22

Общ брой
проби
262
49
26
33
17
48
5
8
448

Таблица 3. Видове и брой радиохимични анализи на изследваните обекти
Изследвани радионуклиди
Изследван обект
Води
Дънни утайки
Почви



α

294
-

297
-

ест.
U
248
-

226

Ra

15
62

137

Cs

36
-

90

Sr

37
24
16

222

Rn

7
-

Общ
брой
анализи
934
24
16

Растителност
15
15
15
45
Храни
43
8
42
93
Атмосферни
7
7
7
21
отлагания
Общ брой анализи
359
327
248
15
36
141
7
1133
Забележка: В таблицата не е включен броя радиохимични анализи за контрол на
качеството и повторения
Таблица 4. Радиометрични анализи
Обект на изследване
Брой на измервания
Води
686+54a
Дънни утайки
24
Почви
16
Растителност
45
Храни и други стоки
93
Атмосферни отлагания
21
Общ брой анализи
939
a
Предоставени за измерване от ИКЯЕ към НЦРРЗ
Забележка: В таблицата не е включен броя радиометрични анализи за контрол на
качеството и повторения
Таблица 5. Гама-спектрометрични анализи
Обект на изследване
Брой на анализите
Дънни утайки
24+8a
Почви
40+12a
Растителност
15
Храни
60+1a
Атмосферни отлагания, аерозоли и
16
въздух
Строителни
материали,
намазки,
115+25a
дървесина, филтърен прах и др.
Материали от табани
32a
Общ брой анализи
348
a
Предоставени за измерване от ИКЯЕ към НЦРРЗ
Забележка: В таблицата не е включен броя гама-спектрометрични анализа за контрол на
качеството
През отчетния период са извършени изследвания на 688 броя проби –
хранителни продукти,питейни, повърхностни и минерални води, почви, дънни
утайки, растителност, атмосферни отлагания,атмосферен въздух, строителни
материали и други обекти; направени са 1133 броя радиохимични, 348 броя гамаспектрометрични анализи и 939 броя радиометрични определяния.
В лабораторията чрез радиохимични анализи се определя съдържанието на цезий137, стронций-90, радий-226, радон-222, уран-естествен, обща бета и обща алфа активност
в различни среди, както и чрез гамаспектрометричен анализ се определя съдържанието на
гама излъчващи нуклиди.
В голямата си част провеждането на радиохимичните анализи е доста
трудоемко и отнема от 4 до 16 работни дни.
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Съвместна проверка и пробовземане на минерална вода със БДИБР към МОСВ
3.3. Експертна дейност
- Оценка на ефективната доза при вътрешно облъчване от радионуклиди,
постъпили с храната – В. Бадулин, Р. Тоцева
- Оценка на дозовото натоварване на населението от района на наблюдаваната
зона на АЕЦ Козлодуй – В. Бадулин
- Оценка на дозовото натоварване на населението от района на наблюдаваната
зона на СП “ПХРАО - Нови хан” към ДП “РАО” – В. Бадулин
- Определяне на обща индикативна доза от поглъщане на естествени
радионуклиди с минерални и питейни води – Р. Тоцева, Р. Котова
- Становища по документи – В. Бадулин, Р. Тоцева
- Участие в работни групи и др. – В. Бадулин:
1. Работна група №14 „Енергетика”.
2. Управителен съвет на фонд „Радиоактивни отпадъци”.
3. Национален координационен съвет по Национална програма за намаляване
въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население.
4. Междуведомствена работна група за разработване на проект на актуализирана
Стратегия за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци до 2030 г.
5. Работна група за изготвяне на проект на Наредба за осигурявяне на
радиационна защита при работа с източници на йонизиращи лъчения за медицински цели.
6. Участие в междуведомствена работна група за подпомагане на дейността на
България в ЦЕРН – Р. Тоцева
7. Участие в работата на работна група „E35-36WG” по изпълнение на чл. 35 и чл.
36 от договора Евратом, като представител на България. България представлява в тази
работна група суб групата включваща Гърция, Кипър и Румъния. – Р. Тоцева
3.4. Внедрителска и методична дейност
Внедрителската и методична дейност, извършена за 2015 г. е следната:
- валидиране на стандартна работна процедура за определяне на съдържанието
на естествен уран, извън обхвата на акредитация – Ал. Тоцев;
- актуализация на процедури за контрол за определяне съдържанието на радий226, естествен уран, обща бета активност и обща алфа активност – Р. Тоцева, Ж. Тенев,
Ал. Тоцев, Р.Котова
- валидиране на стандартна работна процедура за едновременно определяне на
обща алфа и обща бета активност - Р. Тоцева, Ж. Тенев, Ал. Тоцев, Р.Котова
- обучение на специализант по специалност „Радиобиология” – Р. Тоцева, Р.
Котова;
- обучение на специализант по специалност „Радиационна хигиена” – Р. Тоцева,
Р. Котова, В. Бадулин;
64

- методична помощ на отделите „Радиационен контрол” към РЗИ Бургас, Варна,
Враца, Русе и Пловдив във връзка с докладване на резултатите от радиологичния
мониторинг пред ЕК, както и с осигуряване на качеството на анализите, провеждани в
лабораториите към отделите на РЗИ – Р. Тоцева, В. Бадулин, Р. Котова;
- два пъти по едноседмичен курс за обучение на физици и химици от
радиологичните отдели към РЗИ Бургас и Варна съответно, проведен в базата на НЦРРЗ
по предварително съгласувана програма, насочена към практическите аспекти от
провеждане на лабораторните анализи – целият колектив
- два пъти по двудневен курс за обучение на химици и химични лаборанти от
радиологичните отдели към РЗИ Пловдив и Русе съответно, проведен в базата на НЦРРЗ
за по предварително съгласувана програма, насочена към практическите аспекти от
провеждане на лабораторните анализи – целият колектив
- еднодневен курс за обучение на химик от РЗИ Враца – р. Тоцева
- осъществяване на методична помощ на радиологичните отдели от РЗИ Бургас,
Враца, Варна, Пловдив и Русе, чрез справки и консултации по телефон, електронна поща
и др. – Р. Тоцева, Р. Котова
- оказване на експертна помощ на МЗ по отношение планиране на указанията на
МЗ за осъществяване на здравно-радиационен контрол – Р. Тоцева
Част от дейностите на лаборатория “Контрол на облъчване на населението” се
извършват в Органа за контрол от вида А (ОК А) при НЦРРЗ, към който лабораторията е
сектор 4. През 2015 г. се утвърди прехода от старата към новата (съгласно промени в
стандарта) документация на системата за управление на качеството. Част от служителите
на лаб. “КОН” имат възложени допълнителни отговорности в ОК А и участваха в
изготвяне и проверка на документация, касаеща целия ОК, както и такава за сектора.
- поддържане на системата по качество, съгласно изискванията на Наръчника по
качество – всички служители в лабораторията;
3.5. Учебна дейност

Публична защита на докторантска теза
- Защита на докторантска теза за придобиване на научна и образователна степен
доктор с форма на обучение - самостоятелна подготовка на тема “ „Оценка на риска от
облъчване на населението от питейни и минерални води в България“ - Р. Тоцева;
- Подготовка и презентация на лекции за курсове по “Правоспособност за работа
в среда на йонизиращи лъчения” – Р. Тоцева, Р. Котова
- Подготовка и презентации в индивидуално обучение по СДО „Радиобиология”
– Р. Котова, Р. Тоцева
- Подготовка и презентации в индивидуално обучение по СДО „Радиационна
хигиена” – Р. Тоцева, Р. Котова, В. Бадулин;
- Контрол на дейностите по обучение в направление „Немедицински
специалисти” по “Правоспособност за работа в среда на йонизиращи лъчения” – Р. Тоцева
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- Подготовка и изнасяне на презентации на специализанти от специалност
„Медицинска радиологична физика” –Р. Котова, В. Бадулин
- Едномесечно обучение на два специалиста от Киргизстан по предварително
съгласувана с МААЕ работна програма – целият колектив
- Зачисляване на специалист в специалност по СДО „Радиационна хигиена“ –
Ал. Тоцев
3.6. Повишаване на квалификацията на служителите
- Участие в курс за придобиване на правоспособност за работа с източници на
йонизиращи лъчения – Ал. Тоцев;
- Участие в курс за прилагане на новите стандарти ISO 17025 и ISO 17020,
организиран от БСА – Р. Котова
- Ежемесечни работни срещи на колектива от лабораторията с презентации,
свързани с дейността на лабораторията, нови методи, публикации и др. – целия колектив
- Индивидуално обучение на Г. Бонева за определяне на обща алфа и обща бета
активност във води – Р. Тоцева
3.7. Международно сътрудничество и контакти
- Изготвяне и изпращане на ЕК на проектно предложение на тема: „Danube
efficient unified strategy (DEUS) for drinking water prepareness management“, по програма
“Interreg” (международна програма за р. Дунав, финансирана от ЕК), съвместно с 10
партньори от страни членки на ЕО и 3 страни, които на са членки на ЕО.
- Изготвяне и изпращане на предложение за сключване на изследователски
договор с МААЕ: „Sustainable Education in the field of public exposure and radioecological
monitoring in Bulgaria“.
- Кореспонденция с ad-hoc Комитета на представителите на държавите-членки,
учреден по чл. 35 и чл. 36 от договора Евратом, по текущи задачи – Р. Тоцева
- Участие в работата на работна група „E35-36WG” по изпълнение изискванията
на чл. 35 и чл. 36 от договора Евратом, като представител на България. България
представлява в тази работна група суб групата включваща Гърция, Кипър и Румъния. – Р.
Тоцева
3.8. Други дейности на звеното, които не са отразени в някои от
показателите:
През изтеклата година сътрудниците на лабораторията взеха участие и в следните
дейности:
- Подготовка на програми за обучение на немедицински специалисти в
курсовете за правоспособност, съгласно измененията в наредбата – Р. Тоцева
- Сключване на договор за организиране и провеждане на профилактични
прегледи на служителите от НЦРРЗ: за мамолог, гинеколог, уролог – Р. Котова.
- Изготвяне на анализ на заболеваемостта на служителите от НЦРРЗ за 2014 г
съвместно със СТМ – Р. Котова.
- Постоянна и съвместна работа със СТМ “Йоди” ООД по прилагане на всички
нормативни документи, свързани с безопасните условия на труд в НЦРРЗ: изготвяне на
производствени характеристики, експертни решения за ТЕЛК и за новопостъпилите през
2015 г. служители на НЦРРЗ – Р. Котова.
- Лабораторията от 2006 г. е част от системата за бързо съобщаване в случай на
опасност за здравето на хората и животните, която произтича от храни и фуражи (RASFF)
в България – В.Бадулин, Р. Тоцева.
- Участие в Националния център за база данни към CTBTO – ежедневно
проследяване на резултатите от мониторинга за радиоактивност на въздуха във връзка с
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всеобхватната забрана на ядрените опити, както и оценка на достоверността на
представените резултати – Р. Тоцева.
- Докладване по Договора за Евратом на ЕК – Р. Тоцева.
- Участие в комисия по категоризация условията на труд – В. Бадулин,
Р. Котова.
- Участие в ръководството на Органа за контрол при НЦРРЗ – В. Бадулин,
Р. Котова.
- Участие в комисия по Наредба №11 за определяне на условията и реда за
осигуряване на безплатна храна или добавки към нея и комисия за определяне на раб.
облекло на служителите на НЦРРЗ – В. Бадулин, Р. Котова.
- Ръководство на дейностите по управление на отпадъците в НЦРРЗ – Р. Тоцева.
- Ръководство на авариен екип към обектовото аварийно звено на НЦРРЗ - В.
Бадулин, Р. Тоцева, Р. Котова
- Участие в аварийни екипи – В. Бадулин, Р. Тоцева, Р. Котова, Ж. Тенев, Ал.
Тоцев
- МОЛ за химикалите и реактивите в НЦРРЗ – В. Петрова, ръководител Р.
Тоцева (до декември 2015 г.).
- Участие в работна група за вътрешен одит по системата на качество на
обучението по лицензия за провеждане на обучение за правоспособност и провеждане на
одит – Р. Тоцева.
- Попълване на електронна анкета за административни регистри, подържани от
НЦРРЗ – В. Бадулин.
- Актуализиране на данните за НЦРРЗ в Националния каталог на източниците за
екологична информация – В. Бадулин.
- Представяне на становище по показатели за изпълнение на плана на МЗ по
програма “Здравен контрол” – В. Бадулин, Р. Тоцева.
- Участие в работна група за „Екология на гр. София” към Софийска община –
Р. Тоцева.
- Актуализиране на информация за оценка на риска на работните места и
дейностите в лабораторията – Р. Тоцева, Р. Котова;
- Изготвяне на информационни листове за безопасност при работа с опасни
вещества - Р. Тоцева, Р. Котова, Ж. Тенев
- Участие в постоянната обектова комисия за защита на населението при
бедствия, аварии и катастрофи – В. Бадулин, Р. Котова;
- Участие в комисия по провеждане на процедура с предмет „Снабдяване под
формата на купони с хранителни продукти” – Р. Котова;
- Участие в комитет по условия на труд в НЦРРЗ – Р. Котова;
- Одит на цялостната документация на НЦРРЗ по отношение на безопасните и
здравословни условия на труд – Р. Котова;
- Проверка на документация и фактическо състояние на аварийната готовност на
лабораторията – целият колектив;
- Участие в работата на научния колегиум на НЦРРЗ – всички служители с
висше образование
- Участие в работата на Научния съвет към НЦРРЗ – Р. Тоцева
- Изготвяне на голям брой оферти, справки, отчети и др. административна
дейност – Р. Тоцева, В. Бадулин
4. ПУБЛИКАЦИИ
Потвърдено участие в международна конференция „РАД 2015“ с един устен
доклад и два постера, които са включени в сборника публикувани резюмета, но поради
липса на финансиране не е реализирано участие във конференцията.
- Rositza Kamenova-Totzeva, Alexandar Totzev, Jivko Tenev “Natural Uranium in
Bulgarian drinking waters-results and origin”
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- Jivko Tenev, Rositza Kamenova-Totzeva, Alexandar Totzev, Radostina Kotova,
Gergana Ivanova, Viktor Badulin “Dose contribution of 90Sr and 137Cs in mixed diet from
Bulgaria”
- Alexandar Totzev, Gergana Ivanova, Viktor Badulin, Rositza Totzeva, Jivko Tenev,
Radostina Kotova „Radiological status of the sands along the Bulgarian Black see coast“
5. ОЦЕНКА НА РАБОТАТА НА ЛАБОРАТОРИЯТА
През отчетния период лаборатория “Контрол на облъчване на населението” е
изпълнила основните дейности, залегнали в плана за 2015 г., преизпълнила плана по
отношение на здравно-радиационния мониторинг на питейните води от ЮЗ България,
както и изпълнила редица непланирани дейности, но поради напускането на един
служител (юни), на чието място беше назначен друг служител (септември), както и
пенсионирането на зам. директор, който извършваше рутинни гама-спектрометрични
анализи в лабораторията, за сметка на по-голямата натовареност на служителите и
забавяне на резултати.
Поради факта, че апаратурата, която се използва в лабораторията за
предварителна подготовка на пробите и радиометриране е в единични бройки, при
повреда се налагат ремонти, отнемащи в някои случаи 3 месеца (гама-спектрометрична
система), което води до забавяне на провежданите анализи.
Контролната дейност е извършвана с висок професионализъм и контролирано
качество. Наред с нея служителите в лабораторията са осъществили голям брой задачи,
свързани с внедрителска, методична и административна дейност. Персоналът системно
повишава квалификацията си предимно чрез участие във вътрешно-лабораторни
дискусии.
Голям актив е участието на колектива в европейското сътрудничество. Част от
резултатите на контролната дейност са докладвани на ЕК. Изпратено е проектно
предложение по програмата Интераг, финансирана от ЕК.
Лабораторията има добре функционираща система за управление на
качеството, но не разполага със съвременна и високочувствителна апаратура.
Част от предвидените в плана за 2015 г. задачи, такива като разширяване на
обхвата на акредитация с нов параметър – тритий във води, разработване и верифициране
на процедура за тритий във вода, проучване за съдържание на радон в питейни води на
територията на България не бяха реализирани поради липса на финансиране и апаратура.
Като цяло колективът на лабораторията участва много активно във всички
дейности на НЦРРЗ и е подложен на много голяма натовареност.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ 2016 г.
Изпълнението на одобрения план за работа за 2016 г., изцяло съобразен с
изискванията на българските и европейски нормативни документи налага:
1. Закупуване на ново оборудване – алфа/бета течно-сцинтилационен
спектрометър, алфа спектрометър, спектрофотометър, ултра-звукова почистваща вана и
др. дребно оборудване.
2. Създаване на брошури с кратка информация за населението относно статуса на
жизнената среда от радиоекологична гледна точка, на база на проведените мониторингови
проучвания.
3. Финансиране на мониторинг за съдържание на радон в питейни води на
територията на България.
През 2016 г. пред лаборатория “КОН” стоят много отговорни задачи във връзка с
изпълнението на европейските изисквания за здравно-радиационен мониторинг и контрол.
Тяхното реализиране изцяло зависи от доставката и пускането в експлоатация на
съвременна апаратура, добрата координация с регионалните структури на МЗ, както и
сътрудничеството с МЗ, МОСВ и АЯР.
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СЕКЦИЯ "РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА"
ЛАБОРАТОРИЯ „ДОЗИМЕТРИЧЕН КОНТРОЛ”
СЕКТОР „ДОЗИМЕТРИЯ НА ВЪНШНОТО ОБЛЪЧВАНЕ”
1. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ НА СЕКТОРА
Лаборатория “Дозиметрия на външното облъчване”, сектор „Дозиметрия на
външното облъчване” е част от Органа за контрол към НЦРРЗ, като от 03.08.2007 г. е
акредитирана за извършване на дозиметричен контрол на професионалното облъчване –
Сертификат № 251 ОКА на ИА БСА.
Оценката на индивидуалните ефективни дози от външно облъчване се извършва
чрез филмови, термолуминесцентни и комбинирани (филмов + термолуминесцентен)
дозиметри. Контролът е непрекъснат, с периодичност на отчитане 4-кратно (на
тримесечие) или 10-кратно годишно. Измерените дози се съхраняват на електронен и
хартиен носител съгласно изискванията на Наредба № 32 от 2005 г. за условията и реда за
извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на
йонизиращи лъчения и са представителна информация за медицински и юридически
справки и експертизи.
Във връзка с изпълнението на горните задачи непрекъснато се извършва:
Техническо поддържане и контрол на параметрите на измерителната апаратура.
Калибриране на филмовата и термолуминесцентната дозиметрични системи.
Провеждане на научноизследователска дейност в областта на дозиметрията на
външното облъчване.
Сътрудници на лабораторията участват в учебната и квалификационната дейност
на НЦРРЗ.
Поддържане на аварийна готовност.
Непрекъсната работа с цел подобряване и оптимизация на разработваната и
действащата системи по качество в НЦРРЗ.
Метрологично осигуряване на СИ за измерване в лабораторията (вътрешни и
външни калибрирания).
2. ЩАТЕН СЪСТАВ НА СЕКТОРА
Ръководител на лабораторията: гл.ас. физик Орлин Стоянов до месец 11.2015 г.
гл. ас. физик Цветелин Црънчев от месец 11.2015
г. Висше образование:
ас. инж. физик Анна Загорска
инж. Даниела Драганова
физик Полина Арсова
химик Мариана Друмева
инж. Кристина Николова
Цвете Паскалева
Рентгенови лаборанти:
Евгения Николова до месец 11.2015 г.
Йорданка Петрова
Виолета Рогачева до месец 11.2015 г.
Технически сътрудници:
Юлия Кръстева до месец 11.2015 г.
3. ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ОТ СЕКТОРА ЗА 2015 г.
3.1. Научно-изследователска дейност
- Калибриране на термолуминесцентната дозиметрична система във величините
Нp(0.07) и Нp(10) с гама-лъчение.
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- Измерване на еквивалентните дози Нp(0.07) и Нp(10), от формирани полета на
гама лъчение с помощта на дозиметрична касета ERP/30/N;
- Оценяване на еквивалентните дози Нp(0.07) и Нp(10), формирани от гамалъчения чрез филмова дозиметрична касета FP-TW и сателитен термолуминесцентен
дозиметър с детектори MTS-N;
- Оценяване на еквивалентните дози Нp(0.07) и Нp(10), формирани от гамалъчения чрез термолуминесцентна дозиметрична система с четец RE 2000 и детектори
MTS-N;
- Определяне на облъчването в комплексни радиационни полета с филмови
дозиметри.
- Провеждане на статистическа обработка на експериментални данни с помощта
на специализиран софтуер;
- Изследване на професионалното облъчване при работа с източници на
йонизиращи лъчения за разнообразни обекти от цялата страна;
- Участие в междулабораторни сравнителни измервания на еквивалентните дози
Нp(0.07) и Нp(10), формирани от фотонно лъчение чрез филмов и термолуминесцентен
дозиметър.
3.2. Договорни задачи
Таблица 1. Данни за разпределението по райони в страната на контролираните
лица през 2015 година. Разпределението за страната е направено на териториален принцип
по районите на действие на РЗИ със отдели по радиационен контрол.
Брой контролирани
София
Пловдив Бургас Варна Враца Русе
Общо
лица
1676
890
559
334
494
343
4296
2014 г.
1698
947
579
323
472
321
4340
2015 г.
- През 2015 г. сектора е провел непрекъснат дозиметричен контрол на външното
облъчване на 4340 лица. Броят на контролираните лица спрямо предходната година е леко
увеличен основно поради широкото навлизане на модерна и високотехнологична
апаратура в медицината.
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Област

Брой на
контролираните лица
кат. А

Дейности с повишена концентрация на
естествени РАИ
конвенционална
диагностика
интервенционални
процедури

кат. Б

Брой лица в дозов интервал, mSv
<MDL

[MDL;1]

(1;6)

[6;20)

≥20

КЕД,
man.mSv

Еср, mSv

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

2418

2342

74

1

1

0

29,10

0,01

317

138

411

37

7

0

0

23,25

0,05

нуклеарна медицина

0

5

5

0

0

0

0

0

0,00

стоматология

0

305

301

4

0

0

0

1,00

0,00

радиотерапия

-

-

-

-

-

-

-

-

-

други

0

97

91

6

0

0

0

1,20

0,01

облъчватели

0

18

18

0

0

0

0

0

0,00

109

188

274

13

10

0

0

29,95

0,1

0

123

120

0

0

0

0

0

0,00

0

92

91

0

1

0

0

2

0,02

Ветеринарна медицина

0

30

28

2

0

0

0

0,20

0,01

Образование и изследв.

0

174

173

1

0

0

0

0,15

0,00

Транспорт

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Полиция

0

261

261

0

0

0

0

0

0,00

Други

0

65

65

0

0

0

0

0

0,00

426

3914

4178

137

35

1

0

86,85

0,02

Медицина

Промишленост

промишлена
радиография
промишлени анализи
(РФА, РСА)
уреди за
технологичен
контрол

Общ брой

Таблица 2: Данни за контролираните лица и получените дози през 2015 г.
71

- През 2015 г. е оценен 1 индивидуален дозиметър с доза над контролното ниво от 6
mSv за единичен контролен период. Дозата е 7,20 mSv получена е в МБАЛ "Иван Скендеров"
ЕООД гр. Гоце Делчев. Случаят е докладван на органите на държавния здравен контрол за
провеждане на разследване.
- В таблица 2 са показани обобщени резултати от целогодишната работа на
лабораторията:
- Общ брой контролирани лица 4340, от които 426 на 10 кратен контрол на
професионалното облъчване и 3914 лица на 4 кратен контрол.
- Общ брой измервания за 2015 година - 20516.
- Колективна доза на контролираните лица 86,85 man.mSv
- Средна годишна индивидуална ефективна доза на контролирания персонал
0,02 mSv.
- Най-много на брой 4178 са годишните дози под нивото за регистрация, т.е дози не
са отчитани и регистрирани. 137 от получените и регистрирани дози са в интервала от 0,1 до
1 mSv, 19 дози са в интервала от 1 до 6 mSv. Една доза е регистрирана в интервала от 6 до 20
mSv.
- Най-високата колективна и средна годишна индивидуална ефективна доза,
съответно 30 man.mSv и 0,1 mSv са оценени при работата с радиационни дефектоскопи, като
предполагме, че те са получени при дейности с преносими такива, поради спецификата на
работа.
- Средната ефективна индивидуална доза при инвазивни медицински процедури е
0,05 mSv, като считам, че тя е далеч по-ниска от действителната, поради факта, че екипите в
една болница имат дози, а в друга болница нямат никакви дози при използване на едни и
същи стандартни процедури.
- В таблица 3 и на фиг. 2 е показано съотношението между съответните области, в
които са получените дози, според наблюдаваните лица.
Област
Медицина Промишленост
Ветеринарна Образование и
медицина
изследвания
54,55
31,95
0,2
0,15
КЕД, mSv
%
62,81
36,79
0,23
0,17
Таблица 3. Колективни дози по области на приложение на ИЙЛ.

Фигура 2. Разпределение на колективните по области на приложение на ИЙЛ.
- Графиката показва общата закономерност в света за най-голям принос в
ефективната доза на облъчването на персонала при използване на ИЙЛ за медицински цели.
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- През 2015 г. продължи рутинното използване на термолуминесцентната
дозиметрична система. За съжаление броят на контролираните с нея лица е ограничен до 470
поради малкия брой закупени индивидуални дозиметри.
- През 2015 г. бяха купени допълнително 60 бр. ТЛ индивидуални дозиметри за
контрол на облъчването на крайници, предвид дейностите по извеждане от експлоатация на
ядрени съоръжения и 36 бр. окомплектовани за измерване на индивидуални дози от
неутрони, съобразно препоръките на IRRS мисията на МААЕ от 2013 г .
- Поддържа се архив с дозиметрични данни на електронен носител – „Интегрирана
система за дозиметрична информация”;
- Поддържа се архив с дозиметрични данни на хартиен носител – Лични
дозиметрични карти (ЛДК).
- Поддържа се архив с досиета на обектите.
- Поддържа се архив, съгласно Наредба 32/07.11.2005 г. - чл.9, ал.2.
3.3. Аварийна готовност
Лаборатория “Дозиметрия на външното облъчване”, сектор „Дозиметрия на
външното облъчване” поддържа постоянна готовност за предоставяне и обработване на
дозиметри в случай на радиационна авария или инцидент.
През изминалата година няма регистрирани дози над границите на дозата. Не са
предоставяни индивидуални дозиметри за спешно отчитане при съмнение за авария или
инцидент с преоблъчване.
3.4. Разпределение на работата между сътрудниците на лабораторията.
Зав. лаборатория.
гл.ас. физик Орлин Стоянов до месец 11.2015 г.
гл. ас. физик Цветелин Црънчев от месец 11.2015 г.
- Ръководител на Сектор 1 „Дозиметрия на външното облъчване” към Органа за
контрол.
- Отговаря за цялостната организация на работата в лабораторията;
- Ръководи дейността на лабораторията.
- Поддържа необходимото качествено ниво на прилаганите дозиметрични методи;
- Оценява индивидуалните еквивалентни дози на контролираните лица и следи за
спазване на нормативните документи и договорни отношения;
- Облъчва и калибрира калибровъчни серии филмови и термолуминесцентни
дозиметри;
- Извършва статистическа обработка на дозовата информация;
- Осигурява техническа поддръжка на системата за проявяване на филми;
- Участва като лектор в курсове за правоспособност за работа с ИЙЛ и СДО в
областта на индивидуалната дозиметрия;
- Участие в курсове и обучения за повишаване на квалификацията.
ас. инж.-физик Анна Загорска – заместник завеждащ лаборатория
- Отговаря за всички обекти, контролирани с комбинирани дозиметри;
- Отговорник по нормативно-техническата документация към ОК;
- Разработване на процедури и методи за контрол във връзка с акредитацията.
- Извършва периодично сепариране по чувствителност на използваните ТЛД;
- Изготвя индивидуални дозиметрични справки на лица от цялата страна;
- Работа с информационната система ИнСи;
- Облъчва калибровъчни серии филмови дозиметри;
- Участва като лектор в курсове за правоспособност за работа с ИЙЛ и СДО в
областта на индивидуалната дозиметрия;
- Участва в курсове за повишаване на квалификацията.
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Полина Арсова - физик дозиметрист от месец 09.2015 г.
- Участва при систематизирането и статистическата обработка на дозиметричните
резултати;
- Облъчва калибровъчни серии филмови дозиметри;
- Изготвя кореспонденция с ведомства свързана с дозиметричния контрол;
- Изготвя индивидуални дозиметрични справки на лица от цялата страна;
- Въвежда дозиметрични резултати в информационната система ИнСи;
- Систематизиране и подреждане на архив съгласно Наредба 32/07.11.2005 г. чл.9, ал.2.
инж. Даниела Драганова - физик
- Оформя необходимите документи за сключване и подновяване на договори за
дозиметричен контрол;
- Въвежда дозиметрични резултати в информационната система ИнСи;
- Въвежда дозиметрични резултати в лични картони на контролирани лица;
- Вписва входящите и изходящите дозиметри и протоколи дневници на
лабораторията;
- Обучава се за работа с действащи методи и процедури за контрол;
- Участва в курсове за повишаване на квалификацията.
инж. Кристина Николова – химик
- Отговаря за входящите и изходящите дневници на лабораторията;
- Извършва фотохимична обработка и денситометриране на дозиметрични филми;
- Изготвя протоколи с дозиметричните резултати;
- Оформя необходимите документи за сключване и подновяване на договори за
дозиметричен контрол;
- Изготвя индивидуални дозиметрични справки на лица от цялата страна;
- Въвежда дозиметрични резултати в информационната система ИнСи;
- Архивира и съхранява Протоколи от контрол и Сведения за лицата и
използваните дозиметри на обектите в досиета;
- Систематизиране и подреждане на архив, съгласно Наредба 32/07.11.2005 г. чл.9, ал.2.;
- Член на „Комитет по условията на труд” в НЦРРЗ.
Мариана Друмева - химик от месец 08.2015 г.
- Отговаря за своевременното регистриране в регистъра на лаборатория
„Дозиметричен контрол” на всички пристигнали дозиметри;
- Въвежда данни за сключените договори и извършени плащания по тях;
- Въвежда дозиметричните резултати в дозовия регистър и в личните дозиметрични
карти;
- Изготвя индивидуални дозиметрични справки на лица от цялата страна;
- Участва при облъчването на еталонните дозиметри;
- Участва във фотохимичната обработката на дозиметричните филми;
- Архивира и съхранява Протоколи от контрол и Сведения за лицата и
използваните дозиметри на обектите в досиета.
- Систематизиране и подреждане на архив, съгласно Наредба 32/07.11.2005 г. чл.9, ал.2.
Евгения Николова – лаборант до месец 11.2015 г.
- Координира текущите дейности свързани с дозиметричния контрол;
- Изготвя кореспонденция с ведомства свързана с дозиметричния контрол;
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- Отговаря за обезпечаването на лабораторията с консумативи;
- Изготвя индивидуални дозиметрични справки на лица от цялата страна;
- Оформя необходимите документи за сключване и подновяване на договори за
дозиметричен контрол;
- Въвежда дозиметрични резултати в информационната система ИнСи
- Архивира и съхранява Протоколи от контрол и Сведения за лицата и
използваните дозиметри на обектите в досиета;
- Систематизиране и подреждане на архив, съгласно Наредба 32/07.11.2005 г. чл.9, ал.2.
- Зам. мениджър по качеството в Органа за контрол;
- Администрира информационната система ИнСи.
Йорданка Петрова – лаборант
- Отговаря за правилната експлоатация на системата за фотохимична обработка на
дозиметрични филми;
- Извършва справки за получени или изпратени дозиметри, сключени договори и
протоколи с дозиметрични резултати;
- Изготвя индивидуални дозиметрични справки на лица от цялата страна;
- Извършва фотохимична обработка и денситометриране на дозиметрични филми;
- Въвежда дозиметрични резултати в информационната система ИнСи;
- Архивира и съхранява Протоколи от контрол и Сведения за лицата и
използваните дозиметри на обектите в досиета.
- Систематизиране и подреждане на архив, съгласно Наредба 32/07.11.2005 г. чл.9, ал.2.
Виолета Рогачева – лаборант до месец 11.2015 г.
- Извършва справки за получени или изпратени дозиметри, сключени договори и
протоколи с дозиметрични резултати;
- Изготвя кореспонденция с ведомства свързана с дозиметричния контрол;
- Извършва фотохимична обработка и денситометриране на дозиметрични филми;
- Изготвя индивидуални дозиметрични справки на лица от цялата страна;
- Въвежда дозиметрични резултати в информационната система ИнСи;
- Архивира и съхранява Протоколи от контрол и Сведения за лицата и
използваните дозиметри на обектите в досиета.
- Систематизиране и подреждане на архив, съгласно Наредба 32/07.11.2005 г. чл.9, ал.2.
Юлия Кръстева – техник до месец 11.2015 г.
- Отговаря за своевременното регистриране в регистъра на лаборатория
„Дозиметричен контрол” на всички пристигнали дозиметри;
- Въвежда данни за сключените договори и извършени плащания по тях;
- Въвежда дозиметричните резултати в дозовия регистър и в личните дозиметрични
карти;
- Изготвя индивидуални дозиметрични справки на лица от цялата страна;
- Участва при облъчването на еталонните дозиметри;
- Участва във фотохимичната обработката на дозиметричните филми;
- Архивира и съхранява Протоколи от контрол и Сведения за лицата и
използваните дозиметри на обектите в досиета.
- Систематизиране и подреждане на архив, съгласно Наредба 32/07.11.2005 г. чл.9, ал.2.
3.5. Оценка на работата на лабораторията
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Задачите на лабораторията през отчетния период са изпълнявани своевременно и
качествено. За това допринася и доброто сътрудничество между сътрудниците в
лабораторията и звената в НЦРРЗ. Основните затруднения произтичат от страна на:
- Амортизираната проявителна машина, която изисква постоянна поддръжка,
почистване и затруднява рутинната работа на служителите.
- Големият брой обекти с малък брой лица в тях. Тъй като протоколите от
дозиметричния контрол се изпращат до съответните учреждения и обекти става ясно, че това
раздробяване на контролирания контингент генерира огромен брой документи, колетни
пратки и не на последно място разходи.
- Проблем за служителите от лабораторията се явява известен брой клиенти,
които не връщат дозиметричните филми своевременно и пропускат да изпращат „Сведение
за лицата и носените дозиметри”.
От данните за предишни години е видно, че през последните две години броят на
контролираните лица се стабилизира на около 4300 лица, след значителния спад до 3535
лица през 2011 г. Наличието на значителен брой клиенти, въпреки двойно по-високата цена
на услугата ни спрямо цената на конкурентна фирма броя на контролираните лица е ясен
индикатор за качеството на извършваната услуга и изградените във времето бизнес
отношения и взаимно доверие.
4. Постижения, които следва да се отбележат са:
- Общ брой контролирани лица 4340, от които 426 на 10 кратен контрол на
професионалното облъчване и 3914 лица на 4 кратен контрол.
- Размер на постъпилите средства почти 250 000 лв.
Като цяло работата на лабораторията може да се подобри по отношение на
ефективността и качеството на контрола след снабдяване с поне 9000 индивидуални
термолуминесцентни дозиметъра и един автоматичен четец.
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СЕКТОР „РАДИАЦИОННИ ИЗМЕРВАНИЯ, ВЪТРЕШНА ДОЗИМЕТРИЯ И
ЕКСПЕРТИЗИ”
I. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ НА СЕКТОРА
- Контрол върху съдържанието в организма на изкуствени и някои естествени
радионуклиди на работещи с открити източници или при условия, при които такива
се отделят в хода на технологичния процес, чрез директни измервания с помоща на
целотелесни броячи. Оценка на вътрешното дозово натоварване чрез математично
моделиране.
- Контрол върху съдържанието в организма на изкуствени и някои естествени
радионуклиди на отделни лица от населението, живеещи в района на обекти на
ядрената енергетика, чрез директни измервания с помоща на целотелесни броячи. Оценка на
вътрешното дозово натоварване чрез математично моделиране.
- Контрол върху съдържанието в организма на изкуствени и някои естествени
радионуклиди на участници в локални радиационни аварии.
- Техническо поддържане и контрол върху параметрите на измерителната
апаратура.
- Апробиране на нови методики.
- Научноизследователска дейност в областта на вътрешната дозиметрия.
- Участие в учебната и квалификационната дейност на НЦРРЗ.
- Поддържане на аварийна готовност.
- Поддържане методично, технически и организационно на поста за денонощен
контрол на естествения гама – фон.
- Работа върху системата по качество в НЦРРЗ.
- Метрологично осигуряване на СИ и еталони в НЦРРЗ.
II. ЩАТЕН СЪСТАВ НА СЕКТОРА
Сектора разполага със следния персонал:
- завеждащ сектор „РИВДЕ” – гл. ас. Орлин Стоянов;
- ас. инж. – Яна Янкова до месец 11.2015г.
Всички сътрудници в лабораторията са с висше образование степен магистър.
През 2015 г. в сектор „РИВДЕ” нe е работил среден и помощен персонал.
III. ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ОТ ЛАБОРАТОРИЯТА ЗА 2015 Г.
В лабораторията през 2015 г. е работено по следните научно – изследователски и
контролни задачи.
 Извършени са целотелесни измервания на 4 служители на НЦРРЗ за оформяне на
пропуски за АЕЦ. В измерените лица не са открити измерими активности от радионуклиди.
 През последното тримесечие е работено по оценка на дозовото натоварване от
вътрешно облъчване на деца живеещи в района на АЕЦ Козлодуй проведени са измервания
на 196 лица живеещи около „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
 Осигурявана е нормална работа на поста за денонощно измерване на
радиационния гама – фон, редовно са извършвани контролни измервания.
1. Договорни теми и задачи.
През 2015 г. сектора започна работа по Договор с АЕЦ Козлодуй за определяне
съдържанието на техногенни радионуклиди в организма на 180 деца живеещи в близост до
АЕЦ. До края на годината беше извършено калибриране на целотелесния брояч и бяха
проведени теренните измервания. Предстои оценка на евентуални постъпления и дози.
2. Експертна дейност.
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Проведени са фантомни измервания на стационарния и мобилния брояч за
подържане качеството на измерванията, както и проверки на енергийната калибровка.
По график за извършвани необходимите на ОК от вида А при НЦРРЗ калибрирания,
междинни проверки и контрол на условията на съхранение на еталони, СРМ и СИ.
3. Консултативна дейност.
4. Внедрителска и методична дейност.
5. Учебна дейност.
Гл. ас. Орлин Стоянов участва като лектор в курсовете за специализирано обучение
и в курсовете по СДО.
6. Научно ръководство на докторантури и магистратури.
7. Повишаване квалификацията на служителите.
Ас. Яна Янкова е участвала в 2 курса за обучение на отговорници по качеството и за
вътрешни одитори в органи за контрол.
8. Международно сътрудничество и контакти. Работа по сключване на меморандум
за провеждане на измервания на биосубстрати с Гръцката комисия за атомна енергия.
9. Участие в международни и български научни форуми.
10. Други дейности на звеното, които не са отразени в някои от показателите.
IV. ОЦЕНКА НА РАБОТАТА НА ЛАБОРАТОРИЯТА
Общата оценка за работата на лабораторията е добра, при наличната материална
база, като липсват съществени слабости и пропуски по отношение на извършената работа.
Във връзка с разширяване обхвата на извършваните услуги от сектора е добре през
настоящата година да се предвидят средства за изработване на колиматор за измерване
съдържанието на I-131 в щитоводната жлеза на персонала от отделенията по нуклеарна
медицина. Провеждането на мониторинга е задължително при достигане на критерийте
заложени в наредба №35 от 07.11.2005 г. на МЗ. Същите се достигат и надвишават от
повечето отделения по НМ, което за съжаление не се взема предвид от регулиращия орган и
органите на държавния здравен контрол по време на лицензиране и инспектиране на
обектите.
Постижения, които следва да се отбележат са:
 Брой измервания на лица – 200.
 Измервания за подържане на качеството – 67.
 Фонови измервания – 138.
 Общ брой измервания – 405.
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ЛАБОРАТОРИЯ “ЕТАЛОННА ДОЗИМЕТРИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ (SSDL)”
I. Основни задачи и дейности
Лабораторията е съставена от две лаборатории, които са действали самостоятелно в
по- голямата част от годината. Отчетът е изготвен на база дейността и на двете лаборатории.
Обединявайки дейността основните задачи са следните:
• Контрол на облъчвателните съоръжения, регистрирани за обработка на храни с
йонизиращи лъчения.
• Лабораторни изследвания на храни с цел откриване на облъчени храни.
• Дозиметрия на високите дози.
• Изследване безопасността на облъчени храни и въздействиетовърху
потребителските им качества.
• Изследване въздействието на лъчението при различни радиационни процеси, в т.
ч. радиационна стерилизация на медицински изделия, радиационна модификация на
материали и изделия и др.
• Осигуряване на проследимост на измерванията на йонизиращи лъчения в
медицината
• Осигуряване на качеството на измерванията
• Създаване на програми и планове за калибриране, периодична провека и контрол
на качеството на измерванията
• Изграждане на действаща система по качеството в лабораторията.
• Научна и експерта дейност в областта на измерване на йонизиращи лъчения
• Методично, техническото и метрологично осигуряване на поста за денонощно
измерване на гама фона.
• Техническо поддържане и контрол на параметрите на измервателната апаратура.
• Участие и организиране на междулабораторни сравнения в областта на измерване
на йонизиращите лъчения
• Подпомагане на лабораториите на НЦРРЗ в областта на измерванията, изискващи
специфична апаратура или нестандартни решения.
•
•
•
•
•

II. Щатен състав на лабораторията
завеждащ лаборатория – 1
физик - 2
мениджър по качество – 1
метролог - отговорник по измерванията- 1
химик- 2

III. Извършена работа от лабораторията
1. Държавен здравен контрол на съоръжения, регистрирани за облъчване на храни.
През 2015 г. бяха извършени регулярните инспекции на регистрираните в България
облъчвателни съоръжения с възможност да обработват храни: гама- уредба „Булгама“
собственост на Софарма и гама- уредба „Калина“ собственост на „ГИТАВА“ ООД.
Съоръженията отговарят на изискванията на Наредба № 6 от 28.03.2002 г. за видовете храни,
които могат да се обработват с йонизиращи лъчения, и условията и реда за обработването им.
През 2015 г. на регистрираните облъчватели не са обработвани храни.
През изминалата година в лабораторията не са анализирани проби с цел откриване на
облъчени храни.
2. Проверка и калибриране на средствата за измерване
2.1. Калибриране и метрологичен контрол
• Клинични дозиметрични системи- 41 бр.
• Дозиметрични системи за общ радиационен контрол- 190 бр.
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• Индивидуални дозиметри- 63 бр.
Общ брой изпитани, проверени и калибрирани уреди- 294 бр.
2.2. Контрол на качеството
Проверка за стабилност на еталонни йонизационни камери- 52 бр.
3. Дозиметрия на високите дози
3.1. За нуждите на облъчванията на гама- уредба НИГУ- 7 бяха произведени 1 l
дозиметричен разтвор за хлоробензолната дозиметрична система и два пъти по 0,5 l
дозиметричен разтвор за феросулфатната система. Разтворите бяха проверени, съгласно
методиката за проверка на дозиметрични системи.
3.2. Изследване на полето на гама уредба НИГУ- 7
Съгласно правилата за добра практика при облъчване, направено бе разпределение
на дозата в камерата на облъчвателната уредба в два варианта - в калибриращото устройство
на уредбата, за което бяха използвани феросулфатни дозиметри, и при пълно и частично
запълване на камерата - с хлоробензолни и аланинови дозиметри. При тези дейности бяха
използвани 50 феросулфатни дозиметъра, 78 хлоробензолни дозиметъра и 78 аланинови
дозиметъра. Резултатите служат за планиране на облъчванията при научноизследователската и производствена дейност на лабораторията.
3.3. Текущ дозиметричен контрол
Всяко облъчване на гама- уредба НИГУ- 7 е съпроводено с дозиметрични
измервания в 3 контролни точки. Извършвани са с аланинова дозиметрична система. През
годината са направени 106 измервания
3.4. Радиохромни дозиметрични системи - виж. т. Внедрителска и изследователска
дейност.
4. Внедрителска и изследователска дейност.
4.1. Проект на МААЕ GRPD62009 на тема „ Разработване на радиационни
технологии за облъчване на храни, предназначени за имуноподтиснати пациенти и други
потенциални целеви групи“
През 2015 г. проектът бе завършен. В МААЕ бе изпратен заключителен обобщен
отчет за извършената дейност през четирите години. Подготвен бе и обобщаващ научнотехнически доклад за резултатите от научните експерименти, които ще бъде побликуван в
общ документ с другите участници в проекта.
4.2. Национален проект БУЛ 6011, съвместно с МААЕ за техническо обновяване на
лабораторията. През 2015 г. бе завършен проект с доставка на гама- облъчвателна система G
10. Уредбата бе монтирана от фирмата - доставчик и бе обучен персоналът за работа с нея.
4.3. Разработване на радиохромни дозиметрични системи
Изследвано бе влиянието на технологичните параметри върху показанията на
дозиметричните системи. Изследвана бе точността на измерване с дозиметричните системи.
4.4. Изследване на радиационни технологии.
За осъществяване на научно- технически проекти бяха извършени предварителни
експерименти по:
• създаване на система за изследване на радиационната устойчивост на различни
апарати и елемeнти;
• радиационна обработка на оптични стъкла с цел подобряване на оптичните им
параметри.
5. Участие в международни и национални кoнференции
Гл. ас. Цветелин Црънчев взе участие в заключителната среща по проект на МААЕ
GRPD62009 на тема „Разработване на радиационни технологии за облъчване на храни,
предназначени за имунопотиснати пациенти и други и други потенциални целеви групи“,
която се проведе във Виена от 01.05.2015 г. до 05. 06.2015 г. На срещата са обсъждани
обобщените резултати от дейността и са анализирани възможностите за промишленото
приложение на разработените технологии.
6. Други дейности
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6.1. Поддържане и обслужване на апаратурата
Лабораторията разполага с четири мощни източника на йонизиращи лъчения.
Специалистите на лабораторията (както и от двете лаборатории) участват в поддръжката на
съоръженията и отговарят за получаването на лицензии за съоръженията и изпълнението на
условията по тях.
Специалистите отговарят за безаварийната дейност на цялата апаратура, в т. 2
химическа измервателна и спомагателни технически средства, както и за своевременното им
калибриране и проверка. Основно внимание се отделя на еталонните йонизационни камери.
6.2. Облъчване на радиационните съоръжения
На гама- уредба НИГУ- 7 са обработени малки партиди изделия за еднократна
употреба на ЦБАП АГРМ- София и импланти за УМБАЦМ “Пирогов“. Общият брой серии е
20. Направени са серия облъчвания на семена за Пловдивския университет и за уточняване
параметрите на радиационна обработка на козметични препарати- 2 бр.
6.3. Облъчване на проби за лаборатории „Радиационна генетика“ и „ Молекулярна
радиобиология и профилактика“- общ брой на сериите 38. Използвани са трите еталонни
облъчвателни съоръжения.
6.4. Облъчване на дозиметри за калибриране на лаборатория „Индивидуална
дозиметрия“
Лабораторията осъществява облъчването на дозиметрите при калибрирането на
филмовата и термолуменисцентна системи, съгласно методиките на лабораторията е
облъчила 15 серии филмови дозиметри и 17 серии TLD.
IV. Оценка на дейността
В лаборатория „Еталонна дозиметрична лаборатория (SSDL)“ е обединена дейността
на две лаборатории на НЦРРЗ - „ Метрология на йонизиращите лъчения“ и „Контрол на
облъчените храни“. През 2015 г. те са изпълнявали задачите, поставени до този момент. След
направените структурни промени и липсата на персонал пред новосъздадената лаборатория
стоят следните задачи:
• набиране на нов персонал и обучението му;
• пускане в действие на гама- уредбите;
• лицензиране на радиационните съоръжения;
• въвеждане на единна система за управление на качеството в лабораторията;
• създаване на единни процедури за работа в лабораторията.
Съвместно с това трябва да се изпълняват и основните задачи на лабораторията.
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СЕКЦИЯ “РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА ПРИ МЕДИЦИНСКО
ОБЛЪЧВАНЕ”
I. ЩАТЕН СЪСТАВ НА СЕКЦИЯТА:
Завеждащ секция:
проф. Женя Василева, д.м. (в неплатен отпуск от м. юни 2014 г.)
ИД Зав. секция:
доц. Симона Аврамова-Чолакова, д.м.
Зам. зав. секция:
ас. Илия Дяков – мед. физик
Сътрудници:
Юлия Христова-Попова – мед. физик (в отпуск по майчинство от м. 04.2016)
Михаела Ганчева – мед. физик (напуснала на 1.02.2015 г.)
Десислава Костова-Лефтерова – мед. физик (на ½ щат)
ас. Диана Христова – мед. физик (в неплатен отпуск за отглеждане на дете до
17.07.2015 г, напуснала на 15.08.2015 г.)
Жулиета Тонева – мед. физик (в неплатен отпуск)
Симеон Несторов – мед. физик (назначен през 01.2015 г., напуснал през 04.2015 г.)
Десислава Иванова – физик (назначена на 2.02.2015 г.)
Филипа Василева – мед. физик (назначена на 1.09.2015 г.)
Константин Паенов – мед. физик (назначен на 1.09.2015 г.)
Дора Тасева – рентгенов лаборант (напуснала на 2.09.2015 г.)
Филип Симеонов – мед. физик (редовен докторант)
II. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ЗАДАЧИ НА СЕКЦИЯТА
Секция “Радиационна защита при медицинско облъчване” извършва методическа,
научно-изследователска, учебна и експертна дейност в областта на радиационната защита и
осигуряването на качеството в медицинската радиология със следните задачи:
ДЕЙНОСТИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО И ПОДЗАКОНОВИТЕ НОРМАТИВНИ
АКТОВЕ:
1.
Ежегодно събиране и обобщаване на информацията за броя и честотата на
диагностичните рентгенови и нуклеарно-медицински изследвания в България. Поддържане
на архив в хартиен и електронен вид с информацията по години.
2.
Ежегодна оценка на лъчевото натоварване на българското население от
медицинско облъчване. Пресмятане на колективните ефективни дози от медицинското
облъчване като цяло по видове изследвания. Оценка на индивидуалната ефективна доза от
медицинско облъчване. Анализи и сравнения в динамика.
3.
Поддържане на база данни за лъчевото натоварване на българското население.
4.
Планиране, организиране и провеждане на национални проучвания на дозите
на пациентите при рентгенови изследвания на всеки пет години. Поддържане на архив в
хартиен и електронен вид с измерванията и оценките.
5.
Планиране, организиране и провеждане на национални проучвания на
прилаганите активности при нуклеарно-медицински изследвания на всеки пет години.
Поддържане на архив в хартиен и електронен вид с резултатите и оценките.
6.
Периодична актуализация на националните диагностични референтни нива на
дозата при рентгенови изследвания и на прилаганите активности при нуклеарномедицинските процедури.
7.
Съгласуване на скринингови програми.
8.
Съвместна дейност с Инспекция “Общ радиационен контрол” по
осъществяване на контрол върху прилагане на изискванията на Наредба 30/2005 на МЗ за
условията и реда за осигуряване на защита на лицата при медицинско облъчване.
МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
9.
Разработване и апробиране на методики за измерване и оценка на дозата на
пациента при рентгенография, рентгеноскопия, мамография, компютърна томография и
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стоматологична рентгенология. Създаване и поддържане на система за качество при
дозиметрията на пациента.
10. Разработване и апробиране на методики за измерване на параметрите на
медицинските радиологични уредби.
11. Методическа дейност по прилагане на Наредбата за условията и реда за
осигуряване на защита на лицата при медицинско облъчване и работа по нормативни
документи.
УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
12. Специализирано обучение по специалностите в систмата на СДО на МЗ по
специалностите „Медицинска радиологична физика” и „Радиационна хигиена”.
13. Специализирано обучение по линия на СДО на различни групи специалисти –
основни и тематични курсове по радиационна защита и осигуряване на качеството при
медицинско използване на йонизиращи лъчения.
14. Лекции в курсове за правоспособност за работа с източници на йонизиращи
лъчения.
НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
15. Работа по дисертации на редовни докторанти към Секцията и на докторанти на
самостоятелна подготовка.
16. Подготовка на международни и национални научни проекти, участие в
конкурси и работа по проекти в случай на осигурено финансиране.
ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
17. Участие в разработването на нормативни документи, въз основа на заповед на
Директора.
18. Експертни мнения, становища, поискани от ръководството на НЦРРЗ, МЗ или
други лица и организации.
19. Работа по задачи, финансирани по национални програми.
20. Платени услуги по изпитване на радиологична апаратура на базата на
сключени договори.
III. ИЗВЪРШЕНА ДЕЙНОСТ ОТ СЕКЦИЯТА ПРЕЗ 2015 Г.
3.1. ОЦЕНКА НА ЛЪЧЕВОТО НАТОВАРВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО
НАСЕЛЕНИЕ ПРЕЗ 2014 Г. ОТ МЕДИЦИНСКИ ДИАГНОСТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
3.1.1. Оценка на честотата на рентгеновите изследвания и колективните дози от
рентгеновата диагностика през 2014.
Лечебните заведения отчитат ежегодно броя на проведените рентгенови
изследвания. За целта се използва стандартизиран формуляр, разработен от сътрудниците на
НЦРРЗ. Информацията се изпраща от лечебните заведения в Националния център за
обществено здраве и анализи (НЦОЗА), а НЦРРЗ получава от НЦОЗА обобщена информация
в хартиен, а в последните години и в електронен вид. Формулярът се актуализира
периодично, като oт 2010 г. той съдържа 52 позиции.
Според последните обобщени данни за 2014 г., общият годишен брой на
рентгеновите изследвания е 4 276 996 (приблизително 4 300 000), или средно 589
изследвания на 1000 души от населението. На фигура 1 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 XX век, когато на 1000 души се е правело 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,
показано на фигура 1.
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Фигура 1. Динамика в честотата на рентгеновите изследвания в България
(брой изследвания на 1000 души от населението)
На фигура 2 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 2014 г. С най-голям принос в общия брой са рентгенографиите (oколо 73
% от общия брой), сред които основни са графиите на торакс (178,5 на 1000), крайници (102
на 1000), дентални (71 на 1000), на глава (20,5 на 1000) и т.н. Прави впечатление тенденцията
в броя на скопиите през последните 8 години. През 2007 година броят на скопиите е 33,2 на
1000 души (6,2 % от общия брой изследвания), след което се наблюдава намаляване на броя
им до 20,8 на 1000 души (3,7 % от общия брой) през 2012 г. През 2013 г. броят на скопиите
се увеличава до 29,9 на 1000 души (5,3 % от общия брой), следвано от ново намаляване на
броя проведени скопии в България през 2014 г., с честота на провеждането им, достигаща
нивата от периода 2010-2012 г. Броят на проведените скопии през 2014 г. е 21,9 на 1000 души
(3,7 % от общия брой). Основна причина за намаляването им е значително по-малката
честота на провеждане на микционната цистография - над 11 пъти по-малък брой изследвани
пациенти спрямо предходната година (1,4 на 1000 души през 2013 г.и 0,12 на 1000 души през
2014 г.).
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Фигура 2. Брой на рентгеновите изследвания по основни групи от 2007 до 2014
г.Положителна тенденция е също така намаляването на флуорографиите с повече от 10 пъти
за седем години – от 8,6 през 2007 година на 0,5 на 1000 души през 2013 г., последвано от
слабо нарастване на броя им през 2014 г. (0,8 на 1000 души). Затова пък броят на компютъртомографските изследвания е нараснал от 27,7 на 50 на 1000 души, съответно от 5,2 % на
8,6 % от общия брой изследвания, с тенденция към слабо нарастване. Броят на
ангиографските и интервенционалните процедури също е нараснал – от 3,9 на 13,9 на 1000
души, или от 0,7 % на 2,4 % от общия брой рентгенови изследвания. Тенденцията при
ангиографските процедури е за драстично увеличаване на честотата на провеждането им
през последните три години.

Фигура 3. Разпределение на рентгеновите изследвания по възрастови групи и по пол.
На фигура 3 е представено разпределението на петте групи рентгенови изследвания
по възрастови групи и по пол на пациентите по данни от 2014 г. Тези разпределения почти не
сe променят през последните осем години. Приносът на изследванията на деца до 15 г. в
общата честота е 10,9 %, като най-голям е при рентгенографиите (12,7 %) и денталните
графии (10,0 %) и очаквано най-малък е при интервенционалните процедури (0,1 %). Около
2,3 % от компютър-томографските изследвания са на деца, което показва добра практика за
по-малко прилагане на този лъченатоварващ метод при децата.
Не е променено и разпределението на изследванията по пол: рентгеновите
изследвания са с малко по-голяма честота при жените – 54 %, срещу 46 % при мъжете, като
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единствено при интервенционалните процедури честотата е значително по-голяма при
мъжете (59 %) срещу 41 % при жените.
Колективната ефективна доза за всеки вид изследване беше изчислена чрез
умножаване на определената типична стойност на ефективната доза и броя на проведените
изследвания в страната от съответния вид за конкретната година, а чрез сумиране на
получените стойности за всички групи изследвания бе оценена годишната колективна
ефективна доза на българското население.
За оценка на колективната доза бяха използвани типичните стойности на
ефективната доза за отделните изследвания, определени през 2007 г. чрез национално
проучване.
Колективната ефективна доза през 2007 г. бе оценена на 3191 man Sv, или 430 mSv
на 1000 души от населението. В периода 2007 – 2014 годишната колективна ефективна доза
плавно нараства; тя следва динамиката на честотата на рентгеновите изследвания. За 2014 г.
тя е оценена на 4357 man Sv, или 600 mSv на 1000 души от населението.

Фигура 4. Изменение на годишната колективна ефективна доза за основните групи
рентгенови изследвания от 2007 до 2014 г.
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Фигура 5. Относителен принос (в %) на различните видове рентгенови изследвания
в колективната доза на българското население от 2007 до 2014 г.
На фигура 4 е представено изменението на годишната колективна ефективна доза за
основните групи рентгенови изследвания от 2007 до 2014 г., а на фигура 5 – oтносителният
принос на основните групи изследвания в колективната доза за същия период. Приносът на
компютърната томография за този период е нараснал от 30 % през 2007 г. до 47,1 % през
2014 г. В същото време, тези изследвания имат само 8,6 % принос в общата честота на
рентгеновите изследвания. Рентгеновата графия запазва своя най-голям дял в честотата
(около 73 %) и заема трето място по принос в колективната доза (17,9 %). Конвенционалната
скопия, която през 2007 г. е основен фактор в колективната доза, през 2014 г. има принос
само 11,1 %. Честотата на интервенционалните процедури е 2,4 %, но приносът им в
колективната доза е нараснал значително за последните три години от 13,8 % през 2012 г. до
23,7 % през 2014 г. с тенденция за увеличаване на честотата на провеждането им. Въпреки
сравнитено голямата честота (12 %), денталните рентгенови изследвания имат нищожен
принос в колективната доза. Очаква се в бъдеще да нарасне приносът в колективните дози от
интервенционалните и компютър-томографските изследвания, а да намалее този на
конвенционалната скопия и рентгенографията.
Средната годишна индивидуална ефективна доза у нас за 2014 г. е 0,6 mSv, което е
два пъти по-малко от средната за Европа.
3.1.2. Оценка на честотата на нуклеарно-медицинските изследвания и
колективните дози през 2014 г.
Използвана бе методологията, разработена и приложена за първи път през 2008 г.
Разработеният въпросник беше изпратен в средата на годината до отделенията по нуклеарна
медицина в два варианта: на хартиен носител и в електронен вид. Той е съставен от шест
части и включва въпроси, отнасящи се до процедурите и броя пациенти, изследвани в
нуклеарно-медицинските отделения в страната. Попълнени въпросници бяха получени от
всички отделения и бяха въведени в базата данни. Тя бе допълнена с получените резултати
от проучването във формат Microsoft Еxcel.
През 2014 г. диагностичните изследвания in vivo се провеждат в 17 отделения, с
използване на общо 17 гама-камери - 15 СПЕКТ, от които четири са хибридни системи
СПЕКТ-КТ (в УМБАЛ „Александровска“, СБАЛОЗ София - град ЕООД и УМБАЛ „Св. Иван
Рилски“ - София и от 2013 г. в СБАЛО-София), 2 планарни гама-камери и 2 ПЕТ-КТ – в
УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, и в УМБАЛ „Александровска“.
Честотата на НМ изследвания (възрастни и деца) на милион население в България
през 2014 г. е 5116 , която все още е една от най-ниските в Европа, но е увеличена спрямо
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2013 г., когато е 4395. НМ изследвания се провеждат основно на възрастни хора и само в 1 %
от случаите – на деца под 15 години.
На фигура 6 е показано разпределението на НМ изследвания по вид на използвания
радионуклид. Преобладава използването на Tc-99m – 97,7 % през 2007 г. и 76,0 % през 2014
г. Делът на F-18 във формата на FDG е 21 %. За момента не се използват други
краткоживеещи позитронни емитери.
Сцинтиграфията на кости е най-често провежданото изследване при възрастните
(38,2 % и 16,5 % СПЕКТ през 2014 г.). Приносът на изследванията с ПЕТ в общия брой на
НМ изследвания е 13 % през 2010 г. и 21.1 % през 2014 г., което показва твърда тенденция за
нарастване на честотата на този вид изследвания.

Фигура 6. Разпределение по години на проведените НМ изследвания (абсолютен брой)
според вида на използваните радионуклиди.
На фигура 7 е показан броят на НМ изследвания по органи и системи. Представена е
динамиката в периода 2007 - 2014 г. Продължава тенденцията за нарастване на
изследванията на тумори. Постепенно намаляват изследванията на отделителната система и
на ендокринната система. Основен принос в честотата имат изследванията на опорнодвигателната система (54,7 % през 2014 г.), на туморните процеси (22,5%), ендокринната
система (11,8 %), белодробната перфузия (4,5 %), отделителната система (3,8 %). Останалите
изследвания имат пренебрежим дял в общата честота. Прави впечатление много ниската
честота у нас на изследванията на сърдечно-съдовата система (по-малко от 2,0 %).
Изследванията на бъбреци са най-често провежданите при деца, сред които динамичната
бъбречна сцинтиграфия с DTPA в 29,7 % от случаите през 2014 г., кортекс на бъбрек в
18,6 %. Сциниграфията на кости е провеждана при 5,2 % от пациентите. През 2014 г. са
проведени общо 27 ПЕТ изследвания на деца за диагностика на онкологични заболявания и
12 при епилепсия. Други изследвания при деца са меркелови дивертикули и сцинтиграфия на
тестиси.
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Фигура 7. Брой НМ изследвания по органи и системи от 2007 до 2014 г.
Общият брой на терапевтичните радионуклидни процедури е с тенденция за
намаляване от 435 през 2007 г. до 284 през 2014 г. Преобладава йодната терапия на
щитовидната жлеза за хипертиреоидизъм (56,1 %) и за карцином (43,9 %), провеждана в
шест лечебни заведения – в отделенията по лъчелечение на МБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“
(51 пациенти), УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна (44 пациенти), КОЦ – Стара Загора (24
пациенти), КОЦ – Шумен (20 пациенти), УМБАЛ „Александровска“ (47 пациенти – само за
хипертиреоидизъм) и 44 пациенти (отново само за хипертиреоидизъм) във ВМА- София. 54
пациенти са получавали 89Sr (chloride) за терапия на костни метастази – в УМБАЛ
„Александровска“, „СБАЛОЗ София - град“, УМБАЛ „Иван Рилски“ - София, МБАЛ
„Царица Йоанна-ИСУЛ“, Русе и Шумен.
Бяха изпратени писма в конфиденциален вид до отделенията с информация за
аплицираните от тях активности през 2013 г. в сравнение с останалите отделения, за петте
най-често провеждани изследвания. Подготвят се нови писма за обратна връзка, които ще
бъдат изпратени до всички отделения, участвали в проучването, през първото тримесечие на
2016 г., с информацията за 2014 г.
Годишната колективна ефективна доза за съответния вид нуклеарно-медицинско
изследване бе получена чрез умножаване на годишния брой на изследванията от съответния
вид по средната ефективна доза за изследването. Общата годишна колективна ефективна
доза бе получена чрез сумиране по всички изследвания. Средната годишна ефективна доза на
глава от населението бе получена, като годишната колективна ефективна доза бе разделена
на броя на населението на България за съответната година.
В таблица 1 са показани обобщените данни за годишната колективна ефективна доза
и средната индивидуална ефективна доза от нуклеарната медицина в България в периода от
2007 до 2014 г. Нарастването за периода е над 100 %.
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Таблица 1. Колективна ефективна доза и средна индивидуална годишна ефективна доза от
НМ изследвания в България.
Година
2007
2010
2011
2012
2013
2014
Колективна доза, man Sv
55
64
69
73
94
111
Средна годишна ефективна
0,007
0,008
0,009
0,010
0,013
0,021
доза, mSv
Средната годишна ефективна доза на глава от населението от нуклеарната медицина
у нас е 0,021 mSv, което е около 1,7 пъти по-ниска стойност от средната за Европа 0,036 mSv.
Въпреки това тя се е утроила за периода от 2007 г. до 2014 г.

Фигура 8. Принос на различните изследвания в колективната доза.
На фигура 8 е показан приносът на различните групи изследвания в колективната
доза. Изследванията на опорно-двигателната система имат основен принос както в честотата,
така и в колективната доза. През 2007 г. следващи по принос в честотата и в колективната
доза са били изследванията на ендокринната система, но след въвеждането на ПЕТ те са
изместени от изследванията за целите на диагностиката на тумори, имащи вече около 21 %
принос в честотата и около 28 % 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.
3.1.3. Колективна доза от медицинското облъчване
През 2014 г. медицинското облъчване с диагностична цел формира сумарна
колективна ефективна доза 4468 man Sv/a. Основен е приносът на рентгеновата диагностика,
формираща 4357 man Sv/a и около 39 пъти по-малък – на радионуклидната диагностика със
111 man Sv/a.
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Средногодишната индивидуална ефективна доза се оценява съответно на 0,60 mSv/a
за рентгеновата диагностика, 0,02 mSv/a за радионуклидната диагностика или общо
0,62 mSv/a.
3.2. ПРОУЧВАНИЯ В ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ
3.2.1. Проучване на дозите на пациентите и персонала при процедури под
рентгенов контрол
3.2.1.1. Процедури в интервенционалната урология в УМБАЛСМ "Н. И.
Пирогов"
През 2015 г. продължи проучването на дозите, получавани от пациентите и персонала в
интервенционалната урология, започнало през 2014 г. Бе проведено изследване в
Урорентгенологичен кабинет на Клиника по образна диагностика в УМБАЛСМ "Н. И.
Пирогов", с рентгенова уредба DAR-3000, Shimadzu. За всяко изследване бяха записвани вида на
процедурата, пола и възрастта на пациента, времето на скопия (FT), произведението керма-площ
(KAP) за пълното изследване и броя образи. Обобщените данни от всички процедури, включени
в проучването, са представени в таблица 2. Пресметнати са средните стойности на изследваните
величини, както и експерименталните им средноквадратични отклонения, представени в скоби;
посочен е също и броят процедури от даден тип.
Таблица 2. Вид на изследването, брой процедури, средна стойност и експериментално
средноквадратично отклонение в скоби за следните величини: брой образи, време на скопия,
произведение керма-площ (PKA) за пълната процедура при възрастни пациенти.
Брой
Брой
Време на скопия
Вид изследване
PKA [Gy.cm2]
процедури образи
[min]
Бъбрек, уретер, мехур (KUB)
9
3 (2)
0.42 (0.31)
1.71 (1.50)
Венозна урография (IVP)
16
6 (2)
0.78 (0.45)
3.58 (2.00)
Микционна цистография (VCUG)
5
4 (2)
0.77 (0.26)
2.75 (1.88)
Перкутанна нефростома (PN)
30
3 (4)
2.43 (2.50)
7.02 (10.07)
Поставяне на стент “JJ” (JJ)
54
3 (2)
1.35 (1.26)
3.48 (2.97)
Проградна рентгенография на пиелон и
9
3 (1)
0.77 (0.33)
2.10 (1.01)
уретер (PP)
Ретроградна уретеропиелография
8
4 (3)
1.29 (0.66)
4.66 (3.99)
(RURPG)
Уретрография (URG)
12
3 (1)
0.42 (0.14)
1.70 (0.56)
Уретерореноскопия (URS)
5
4 (1)
1.43 (0.61)
3.17 (1.31)
Уретерореноскопична литотрипсия
11
7(3)
1.86 (1.68)
6.52 (3.29)
(URSL)
Процедурата с най-висока средна стойност на произведението керма-площ е PN – 7.02
(10.07) Gy.cm2, със средно време на скопия 2.43 (2.50) min. Сред най-лъченатоварващите за
пациента процедури се нареждат и процедурите: URSL, RURPG и IVP.
Паралелно бе провеждана оценка на дозите на персонала със системата RaySafe i2. Тя
се състои от четири дозиметъра, свързани безжично към дисплей, който показва облъчването
на персонала в реално време. Дозиметрите са поставяни върху оловно-гумените престилки,
за да оценяват облъчването на незащитената горна част от тялото във величината персонален
дозов еквивалент Hp(10). Тази система бе временно предоставена за безвъзмездно използване
от производителя и му бе върната през месец юли. Резултатите от получените от персонала
дози са представени в таблица 3.
Таблица 3: Резултати от измерванията при всички процедури, за различните позиции на
медицинския персонал: средна стойност за една процедура и експериментално
средноквадратично отклонение в скоби.
Вид
Рентгенолог Рентг. Анестезиолог Анест. Оператор Операц. Санитар
изследва Hp(10) [µSv] лаб.
Hp(10) [µSv] с-ра
Hp(10)
с-ра
Hp(10) [µSv]
не
Hp(10)
Hp(10) [µSv]
Hp(10)
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KUB
IVP
VCUG
PN

9.5 (11.7)
5.7 (6.0)
1.7 (1.6)
34.2 (44.7)

[µSv]
12.2 (11.8)20.7 (16.9)25.8 (17.9)24.5 (32.3)2.6

JJ

12.1 (12.2)

29.7 (51.2)8.6 (7.9)

PP
RURPG

17.9 (17.4)
33.2 (25.5)

12.0 (10.4)4.0
10.0 (12.1)7.8 (4.5)

URG
URS

46.7 (27.5)
-

8.2 (7.5) 15.0 (5.7) 11.9

URSL

39.7 (50.9)

27.6 (40.4)-

[µSv]
2.5
3.9 (0.9) 116.7
(148.7)
42.6 (56.7)
17.8
(23.5)
14.3 (4.5)
16.9
44.3 (51.2)
(10.2)
17.0
18.0 (20.3)
(3.8)
11.8
44.1 (39.2)
(15.6)

[µSv]
74.5
(121.4)
9.6 (7.3)

47.5 (49.2)
25.3
1.2

-

29.0 (10.4)
-

4.0

6.4 (5.4)
-

-

-

Величината Hp(10) бе използвана и за косвена приблизителна оценка на риска да
бъде надхвърлена границата на годишната еквивалентна доза на очната леща от 20 mSv. На
базата на допускания и изчисления, включващи трите най-често извършвани процедуди в
отделението (IVP, JJ и PN), бе определено каква еквивалентна доза се очаква да бъде
получена от очната леща на персонала. По-голямата част от персонала работи без защитни
средства на очите (използват се само оловно-гумени престилки и яки за щитовидната жлеза),
което представлява реален риск за надвишаване на границата на годишната еквивалентна
доза на очната леща. Допусканията, които бяха направени, са: натоварване от по две
интервенции на ден (и за трите процедури) и общо 209 работни дни на персонала в годината.
В таблица 4 са представени получените резултати. С удебелен шрифт е посочен персоналът,
за който се очаква да бъде превишена границата от 20 mSv.
Таблица 4: Оценка на дозата (Hp(10)), която се очаква да получи медицинският персонал за
една година само от трите процедури.
№
Длъжност
Hp(10) [mSv]
1
рентгенолог
17.6
2
рентгенов лаборант
25.4
3
анестезиолог
4.2
4
анестезиологична сестра
8.2
5
оператор
55.1
6
операционна сестра
28.3
7
санитар
8.8
Рискът за превишаване на годишната граница на еквивалентната доза на
очната леща е реален при рентгеновия лаборант, операционната сестра и оператора.
Предвид получените резултати, бе предприето допълнително проучване на
облъчването на очната леща на рентгенолога с термолуминесцентни дозиметри с подходяща
калибровка, поставени от външната страна (отляво и отдясно) на очилата с оловна защита,
които той носи. Калибровката осигурява оценка във величината персонален дозов
еквивалент Hp(3), препоръчвана за определяне на облъчването на очната леща. Това бе
осъществено със съдействието и активното участие на ас. Анна Загорска от лаборатория
„Дозиметричен контрол“ при НЦРРЗ. Дозата, получена за два месеца от дозиметъра,
намиращ се в непосредствена близост до лявото око, е 1,63 mSv, докато тази от дясното е
5,67 mSv. Лъчевото натоварване на дясното око е 3,5 пъти по-голямо от натоварването на
лявото. Това в голяма степен се определя от позицията на самия рентгенолог спрямо
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пациента и рентгеновата тръба. При оценка на годишната еквивалентна доза на очната
леща без използване на допълнителна защита, се очаква тя да достигне до 34,02 mSv.
Това потвърждава резултата от проучването, проведено с RaySafe i2. Важно е да се отбележи,
че очилата с оловна защита, за конкретния случай, биха намалили дозата от разсеяното
лъчение приблизително 5,5 пъти, което би довело до годишна еквивалентна доза на
очната леща от 6,19 mSv. Именно затова е задължително и носенето на лъчезащитни
очила от всеки един член на медицинския персонал, участващ в процедурите!
На болницата е предоставен протокол с резултатите от проведеното проучване и
препоръки.
3.2.1.2. Процедури в интервенционалната урология във ВМА-София
В Клиника по ендоурология и екстракорпорална литотрипсия на ВМА-София бе
проведено проучване на еквивалентната доза на очната леща, получавана от членовете на екипа,
с термолуминесцентни дозиметри с калибровка във величината персонален дозов еквивалент
Hp(3). Дозиметрите бяха отчитани ежемесечно в периода от септември до декември от ас.
Анна Загорска. Най-голямо облъчване бе установено при основния оператор-уролог, като се
очаква за период от една година той да получи около 7 mSv еквивалентна доза на очната
леща.
3.2.1.3. Процедури в интервенционалната кардиология
През месец август започна проучване на облъчването на очната леща на членове от
екипа, работещ в клиниката по кардиология на УМБАЛ „Св. Екатерина“. То бе провеждано с
индивидуален електронен дозиметър Unfors EDD-30 с калибровка във величината Hp(0,07),
също подходяща за оценка на еквивалентната доза на очната леща. Детекторът бе поставян
върху хирургичната шапка. Поради повреда на дозиметъра проучването бе временно
преустановено и ще продължи през 2016 г.
В продължение на три седмици сътрудник на секцията проведе измервания със
системата RaySafe i2 при електрофизиологични процедури под рентгенов контрол за оценка
на дозата на персонала в Националната кардиологична болница. Поради голямата
продължителност на този вид процедури, затрудненото събиране на достатъчно материал за
добра статистическа оценка, както и поради ограничения период от време, с който секцията
разполагаше със системата RaySafe i2, бе решено това проучване да бъде прекратено.
Събраните данни могат да се използват, ако се закупи такава система за нуждите на
секцията, и се продължи проучването.
3.2.2. Проучване на практиката при компютърнa томография и оптимизация на
изследванията
През тази година продължи започналото през 2013 г. проучване, целящо да
оптимизира практиката при компютър-томографски (КТ) изследвания. За целта бяха
сравнени качеството на образите и дозите на пациентите при КТ изследвания на торакс
преди и след оптимизацията с уредба с 320 детекторни реда Aquilion ONE 320 на Toshiba,
намираща се в УМБАЛ «Св. Екатерина». За оценка на дозите бяха записани компютъртомографски индекс на дозата CTDIvol (mGy) и произведение доза-дължина DLP (mGy.cm).
Паралелно бяха проведени дозиметрични измервания със стандартни дозиметрични фантоми
с диаметри 16 cm и 32 cm за симулиране на глава и тяло съответно. Бяха регистрирани и
експонационните параметри на пациентите, както и тегло (kg), ръст (cm), възраст и пол.
Ефективната доза на пациентите бе оценявана със специализиран софтуер. Качеството на
образите бе оценявано чрез обективна оценка на нивото на шума във фантом, в идентични
анатомични структури в клиничните образи на пациенти и чрез субективна оценка от
рентгенолози по анатомични критерии.
Основният подход при оптимизацията бе намаляване на анодното напрежение,
използвано при провеждане на изследването, от 120 на 100 kV. Данните бяха събрани и
оценени за две групи от по 12 пациенти, всяка изследвана със стария или с новия
оптимизиран протокол съответно. На фигура 9 е представено постигнатото след
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оптимизацията намаление на DLP, което е пряко свързано с получената от пациентите
ефективна доза.

Фигура 9. Средна стойност на произведението доза-дължина (DLP) за групи от 12
пациенти при КТ на торакс преди и след оптимизацията.
Чрез новия оптимизиран протокол за КТ на торакс бе постигната около 38 % пониска доза на пациентите.
3.2.3. Сравняване на дозиметричните методи при многодетекторна компютърна
томография
Целта на проучването бе да се сравнят два нови метода за дозиметрия при
многодетекторна компютърна томография (МДКТ), единият предложен от Международната
електротехническа комисия (IEC) и препоръчан от Международната агенция за атомна
енергия (МААЕ), а другият разработен от Американската асоциация на физиците в
медицината (ААРМ). Това проучване е част от задачите по Докторантски проект на МААЕ, в
който участва секцията. Изследването бе извършено на уредба с 320 детекторни реда
Aquilion ONE 320 на Toshiba, намираща се в УМБАЛ «Св. Екатерина», със 160 mm
максимална ширина на снопа. За целта бяха направени измервания със стандартния КТ
фантом с диаметър 32 сm и със стандартната йонизационна камера с активна дължина 10 cm,
във въздух и във фантом, и бе изчислен претегления CTDIw по предложената от IEC
формула. Бе извършено измерване и с три КТ фантома, допрени един до друг, с малка
йонизационна камера за терапевтични цели с активен обем 0,1 cm3, калибрирана за
съответните качества на лъчението при КТ, съгласно методологията на ААРМ. Измерванията
бяха извършени за ширини на снопа 20 mm и 160 mm. Резултатите все още се анализират. На
фиг. 10 са представени част от тях.
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Фигура 10. Сравнение на CTDIw, измерен по методите на IEC и AAPM.
Първоначалните резултати показват недооценяване на дозата, когато се използва
метода на IEC, с 20 % при ширина на снопа 20 mm и с 35 % при 160 mm съответно. Въпреки
че според началните резултати методът на IEC е по-неточен, според нас той е по-подходящ
за рутинна дозиметрия при МДКТ с широк сноп. Методът на ААРМ изисква наличие на
скъпо оборудване (три фантома и йонизационна камера с малък обем), и е значително потрудоемък за практическо приложение при рутинни измервания.

Фигура 11. Измерване по метода на AAPM с три КТ фантома и малка
терапевтична йонизационна камера с активен обем 0,1 cm3.
3.3 ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЕТО НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ НА ДОЗИТЕ
НА ПАЦИЕНТИТЕ В РЕНТГЕНОЛОГИЯТА
Съгласно изискванията на Наредба № 30 от 31.10.2005 г. на Министерство на
здравеопазването (МЗ) за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско
облъчване, НЦРРЗ е длъжен да провежда периодични национални проучвания на дозите на
пациентите при рентгенови процедури в България и след анализ на резултатите, да изработва
национални диагностични референтни нива (ДРН). Всяко рентгеново отделение е задължено
да организира регистрация на дозите на пациентите в своята документация – в електронни
регистри или в дневниците на изследванията. Медицинският физик на отделението трябва да
анализира периодично информацията за дозите и да изработва т.н. “типични дози”.
Досега са проведени две национални проучвания – през 2002-2005 и 2007-2009.
Планирано бе следващото, трето национално проучване да се проведе в периода 2014-2016 г.
За целта през 2013 г. бе разработено задание за програмен продукт за автоматизирано
изпращане в НЦРРЗ на информация от лечебните заведения за дозите на определена извадка
пациенти. През 2014 г. бяха провеждани тестове на системата и отстранявани проблеми по
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софтуера. През 2015 г. тестовете продължиха, като в системата бяха въвеждани големи
обеми от данни, събрани при предишните национални проучвания, за да може да се тества тя
при реални условия на работа. Бяха отстранени някои все още съществуващи проблеми. Бе
доуточнен и списъкът на изследванията, които да бъдат включени в проучването, съвместно
с водещи рентгенолози в страната. Реално проучването се планира да стартира през 2016 г.
3.4
ПОДДЪРЖАНЕ
И
ОСИГУРЯВАНЕ
НА
КАЧЕСТВОТО
НА
ИЗМЕРВАНИЯТА С ТЕРМОЛУМИНЕСЦЕНТНА СИСТЕМА ЗА ДОЗИМЕТРИЯ
Планираната дейност за 2015 г. с термолуминесцентната система за дозиметрия към
секция РЗМО не бе завършена поради напускане на специалиста, занимаващ се с това, още в
началото на годината. Работата с тази система е високоекспертна и изисква години на
предварителна подготовка и проучвания. Затова бяха прекратени и започналите
междулабораторни сравнявания с ТЛД в лъчетерапевтичните отделения в страната. ТЛД
бяха облъчени и първоначалните данни обработени, но напускането на М. Ганчева направи
невъзможно продължението на тази дейност. Към текущия момент секцията не разполага с
капацитет за извършването й.
3.5 ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ
3.5.1. Изменение и допълнение на Наредба №30 на МЗ
През 2015 г. продължиха усилията за изменение и допълнение на Наредба 30/2005 г
за условията и реда за защита на лицата при медицинско облъчване. Въпреки няколкото
редакции и промени, до края на 2015 г. административната процедура не е приключила,
което спъва пълното прилагане на изискванията за радиационна защита на пациентите.
3.5.2. Подготовка на проект за нова Наредба за осигуряване на радиационна
защита при медицински рентгенови уредби
За поредна година продължи работата по проект за Наредба за осигуряване на
радиационна защита при медицински рентгенови уредби, на основание чл. 65, ал. 1, т. 6 от
Закона за здравето. По изпратения в МЗ проект се получиха нови забележки, които бяха
обсъдени и отразени в проекта на наредбата.
3.5.3. Експертни мнения
Секцията подготвя отговори на писма от МЗ, АЯР и РЗИ с искане на становища по
различни въпроси в областта на контрола на медицинското облъчване.
3.5.4. Съгласуване на скринингови програми
Секцията съгласува провеждането на програми за здравен скрининг с радиологична
апаратура съгласно изискванията на Наредба №30 от 2005 г. за условията и реда за
осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване. През 2015 г. са разгледани пет
искания за съгласуване, от които две са отхвърлени поради несъответствия с изискванията на
наредбата.
3.5.5. Поддържане на регистър за извършване на дейност за изпитване на
качеството на медицинска радиологична апаратура
Секцията поддържа регистър за извършване на дейност за изпитване на качеството
на медицинска радиологична апаратура, съгласно изискванията на Наредба №30 от 2005 г. за
условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване. Регистърът се
актуализира според постъпилите заявки от еднолични търговци и юридически лица, при
изпълнение на необходимите условия за провеждане на тази дейност съгласно Наредба №30.
3.5.6. Акредитация към органа за контрол на НЦРРЗ
През 2015 г. бяха подновени документите и успешно проведена процедурата по
подновяване на акредитацията на звеното към Органа за контрол от вида А.
3.5.7. Подготовка за IRRS мисия на Международната агенция за атомна енергия
През 2015 г. започна подготовка за предстоящата IRRS (Integrated Regulatory Review
Service) мисия на МААЕ, в която НЦРРЗ ще отговаря изцяло за представянето на модула
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„Медицинско облъчване”. Секцията подготви отчети за извършените в нея дейности по
препоръките, дадени от предишната IRRS мисия, проведена през 2013 г.
3.6. МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
3.6.1. Методична помощ на инспекцията „Общ радиационен контрол” и на
отделите „Радиационен контрол” към РЗИ.
Представител от секцията участва при някои проверки на инспекция „Общ
радиационен контрол”. Оказвана бе методична помощ на отделите «Радиационен контрол»
към РЗИ по прилагане на Наредба 30 и по други въпроси на медицинското облъчване.
Представители от инспекцията участват при провеждани измервания по контрол на
качеството на рентгеновата апаратура заедно със служителите в секция РЗМО.
3.6.2. Участие в тематичната проверка на отделите «Радиационен контрол»
По предложение на НЦРРЗ, в програмата за тематичната проверка за 2013 г. беше
включена задача за актуализиране на базата данни за радиологичната апаратура в страната.
Събраната информация бе обобщена и анализирана от секцията през 2014 г. През 2015 г.
продължи обработката и анализът на предоставените данни. Очаква се този процес да бъде
автоматизиран при създаването на електронно здравеопазване в страната.
3.6.3. Разработване на нови методи за контрол на качеството
3.6.3.1. Нови методи при МДКТ
Бяха разработени и тествани нови методи за контрол на качеството при
многодетекторна компютърна томография. Във връзка с това беше разработен нов протокол
за контрол на качеството при МДКТ в MSExcel, включващ допълнителни изпитвания. За
всеки изпитван параметър бе включено кратко методическо указание за начина, по който
трябва да се измери. Бе изработен и нов фантом за качество на образа при облъчване в
спирален режим. Изпитванията са включени в разработената програма за контрол на
качеството, която може да бъде използвана във всяко рентгеново отделение. Бе разработен и
алгоритъм, описващ стъпките, които трябва да се предприемат, за да се оптимизират
изследванията, провеждани с КТ. Тези разработки са част от работата на секцията по
задачите на Докторантския проект на МААЕ.
3.6.3.2. Нови методи при дигитална рентгенография
През 2015 г. продължи работата на секцията в проучването на методите за контрол
на качеството при дигитална рентгенография. Освен изпитването на самите дигитални
детектори, за първи път у нас бяха проучени и тествани методите за изпитване на системата
за автоматичен контрол на експонацията при тези апарати. Придобитите знания и опит бяха
отразени и в новоразработения лекционен материал за курса по Образна диагностика за
специализанти по Медицинска радиологична физика, проведен през годината.
3.6.3.3. Нови методи при дигитален томосинтез на гърдата
Секцията проучи и апробира за пръв път в България методите за контрол на
качеството на съвсем нов тип рентгенова апаратура, която се инсталира вече и у нас – т.нар.
томосинтез. Този вид уредби са одобрени за продажба в света през 2011 г. и през 2015 г. бе
публикуван първият протокол за контрола на качеството им, разработен от Европейската
организация за качествени скрининг и диагностика на гърдата (EUREF). Методите, описани
в протокола, бяха изпробвани на новоинсталирания в УМБАЛ „Александровска“ апарат за
томосинтез Giotto Tomo на фирмата IMS. Първоначалният опит показа, че не всички тестове
са приложими на този апарат, както и че дозата на пациент със стандартна гърда от едно
изследване в режим на томозинтез е около 1,5 пъти по-висока от дозата, която се получава на
същия апарат в режим на планарна дигитална мамография.
3.6.3.4. Имплементиране на софтуерни продукти в рутинния контрол на
качеството при дигитална рентгенография и компютърна томография
За целите на рутинния контрол на качеството при дигитална рентгенография и КТ
бяха проучени два софтуерни продукта – ImageJ и IQWorks. Първият е достъпен безплатно, а
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вторият е предоставен за безвъзмездно използване на И. Дяков при специализацията му в
Лондон. Те бяха успешно използвани за обработка и анализ на цифровите образи в DICOM
формат при измерванията по контрола на качеството.
3.7. ИЗМЕРВАНИЯ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО, ПОИСКАНИ ОТ
ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
През 2015 г. бяха подновени договорите за контрол на качеството на рентгеновата
апаратура с три лечебни заведения: УМБАЛ „Александровска”, ВМА, УМБАЛ „Света
Екатерина” и множество малки медицински центрове. Проведени бяха общо 95 пълни или
частични изпитвания на рентгеновите уредби. Всички измервания са оформени в протоколи,
които са предадени на лечебните заведения.
3.8. УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
1. НЦРРЗ е основна база за обучение по специалностите в системата на СДО
„Медицинска радиологична физика” и „Радиационна хигиена”, като проф. Ж. Василева е
председател на Държавната изпитна комисия по първата специалност. Доц. Симона
Аврамова участва в изпитите за зачисляване на специализанти и в провежданите с тях
колоквиуми. Освен в обучението по двете специалности, секцията участва в обучението и на
специализанти по специалността „Радиобилогия”.
2. През 2015 г. бяха проведени три едноседмични курса за специализантите по
специалност „Медицинска радиологична физика”: първият по модул „Нуклеарна медицина ”
от 11 до 15 май 2015 г., вторият и третият по модул „Образна диагностика”, проведени от 5
до 9 октомври 2015 г. и от 16 до 20 ноември 2015 г. За лектори по тях, освен сътрудници от
НЦРРЗ, бяха поканени и външни лектори. Курсовете бяха организирани в тясно
сътрудничество с отдел „Информационно-учебен”. Бе разработен изцяло нов лекционен
материал за втория курс по Образна диагностика за дигиталните методи в рентгенологията.
Проведоха се и 8 колоквиума по модули „Дозиметрия и радиометрия”, „Нуклеарна
медицина“ и „Образна диагностика“. Бе проведен изпит за зачисляване за специалност
Медицинска радиологична физика на шестима кандидати. Бе проведен държавен изпит по
същата специалност през декемврийската сесия. Най-сериозен ангажимент обаче е
практическото обучение по модулите „Дозиметрия”, „Радиационна защита” и „Образна
диагностика”, провеждано в НЦРРЗ за всички специализанти по „Медицинска радиологична
физика”, включително зачислените в СБАЛО, УМБАЛ „Александровска” и УМБАЛ „Царица
Йоанна – ИСУЛ”. В това обучение се включват освен ръководителят на специализанта, и
сътрудници от секции и лаборатории „Радиационна защита при медицинско облъчване“,
„Метрология на ЙЛ”, Инспекция „Общ радиационен контрол”, „Външна дозиметрия”,
„Контрол в ядрената енергетика” и „Контрол на облъчване на населението”. Тази нововъдена
форма на обучение, с акцент върху практическото обучение, показва своята ефективност и
трябва да се развива и в бъдеще. В осигуряването на теоретичното и практическото обучение
по модула „Образна диагностика” се включват всички сътрудници на секцията – медицински
физици, независимо от това, че някои от тях все още не са зачислени като специализанти.
3. Участие в обучението за правоспособност с лекции и участие в изпитни комисии
– лекции изнасят С. Аврамова-Чолакова, И. Дяков и Д. Костова-Лефтерова. Натоварването
на секцията с учебна дейност е голямо, поради големия брой курсове за медицински
специалисти, в които две или три от лекциите се поемат от сътрудници на секцията и един от
сътрудниците е член на изпитната комисия.
4. По заповед на Директора, С. Аврамова подпомага работата на Отдел „Обучение за
правоспособност” и е член на групата за одит на дейността на ИУО по обучението за
правоспособност. През 2015 г. бе проведен вътрешен одит на системата по качеството на
специализираното обучение. ИД Завеждащ секцията разработи и нови учебни програми във
връзка с промяната на наредбата и изменението на Лицензията за специализирано обучение.
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3.9. РАЗРАБОТВАНИ ДИСЕРТАЦИИ И ДИПЛОМНИ РАБОТИ
1. През 2015 г. докторантът Десислава Звездомирова Костова-Лефтерова защити
успешно дисертация на тема “Оптимизация на рентгенови изследвания в педиатрията”
2. Дисертация на тема „Оптимизация на многодетекторната компютърна
томография” – докторант на самостоятелна подготовка Илия Ненков Дяков, зачислен от 15
юли 2013 г. със заповед на директора ИУ-07-15/15.07.2013г. С тази тема докторантът и
неговият научен ръководител продължават работа в Докторантски изследователски проект
на МААЕ Е2.40.19 „Новости в технологиите за образна диагностика”, който стартира в края
на 2013 г.
3. Дисертация на тема „Автоматизирана система за национални проучвания на
дозите на пациентите“ – редовен докторант Филип Симеонов, зачислен от 1 март 2014 г. със
заповед на директора ИУ-07-02/13.02.2014г.
3.10. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ
1. Участие в регионален проект RER 9/132 на МААЕ на тема «Укрепване на
техническите възможности на страните членки при радиационна защита в медицината»
 Бяха изпълнени задачите, поети от секцията по проекта – Управление на дозата на
пациента при компютърна томография, Управление на дозата на пациента и персонала при
процедури под рентгенов контрол и Управление на дозата на пациента при SPECT-CT, PETCT и кардиологични изследвания в нуклеарната медицина. Бяха предоставени данни на
МААЕ по изпълнението на тези задачи.
 Експертна мисия на С. Аврамова в Санкт Петербург, Русия, като лектор в курс за
обучение на обучаващите на тема Радиационна защита в диагностичната и
интервенционалната рентгенология, на руски език.
2. През октомври 2015 г. беше продължен договорът за участие в Докторантския
изследователски проект на МААЕ Е2.40.19 „Новости в технологиите за образна
диагностика”, в който екипът докторант И. Дяков, ръководител Ж. Василева и консултант
Elly Castellano от Лондон, Великобритания, беше включен с темата „Обективна оценка и
оптимизация на новите КТ процедури, провеждани с MDCT (над 64-детекторни реда)”. След
заминаването на Ж. Василева на работа в чужбина през 2014 г., за ръководител на И. Дяков
бе избрана С. Аврамова.
 Участие на И. Дяков и С. Аврамова във втората среща по проекта във Виена на
23-27.03.2015 г. На срещата бе докладвано каква работа е свършена по докторантурата на И.
Дяков и бе изработен план за по-нататъшни действия.
3. Участие на С. Аврамова като постоянен представител за България в работната
група WG Medical Applications към Европейската асоциация на ръководителите на
компетентните държавни органи по радиационна защита HERCA.
3.11. УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ И БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ФОРУМИ
1. Специализация на И. Дяков в болница Роял Марсден, Лондон, Великобритания,
през януари-февруари 2015 г. Финансиране по проект на МААЕ Е2.40.19.
2. Научно посещение на Д. Костова-Лефтерова в болница Роял Марсден, Лондон,
Великобритания, за периода 06.12.2015-12.12.2015 г. Финансиране по проект на МААЕ RER
9/132.
3. Участие на С. Аврамова като поканен лектор и на Ю. Христова в 6ти симпозиум
„Ендоурология и минимално инвазивна хирургия“, 23-24.04.2015 г., София, България.
4. Участие на С. Аврамова, И. Дяков, Д. Костова, Д. Иванова и Ф. Симеонов в XVI
конгрес на Българската асоциация по радиология, 24-26.09.2015 г. Командировката на
всички е финансирана по проект DDM2.
5. Участие на С. Аврамова в курс „Антропоморфни фантоми“ по проект на ЕК
EUTEMPE-RX за обучение на медицински физици-експерти във Варна от 7 до 13.09.2015 г.
Положен е изпит, издържан с отличен. Командировката е финансирана по проект DDM2.
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3.12. ПУБЛИКАЦИ И ДОКЛАДИ
НА СЪТРУДНИЦИТЕ НА
ЛАБОРАТОРИЯТА ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД
3.12.1. Статии в научни списания с импакт фактор:
1. Avramova-Cholakova, S., M. Dimcheva, E. Petrova, M. Garcheva, M. Dimitrova, Y.
Palashev and J. Vassileva. Patient doses from hybrid SPECT-CT procedures. Rad. Prot. Dosim.,
2015, 165 (1-4), 424-429.
2. Avramova-Cholakova, S., S. Ivanova, E. Petrova, M. Garcheva and J. Vassileva. Patient
doses from PET-CT procedures. Rad. Prot. Dosim., 2015, 165 (1-4), 430-433.
3. Avramova-Cholakova, S., G. Lilkov, M. Kaneva, K. Terziev, I. Nakov, N. Mutkurov, D.
Kovacheva, M. Ivanova and D. Vasilev. Eight years of quality control in Bulgaria – impact on
mammography practice. Rad. Prot. Dosim., 2015, 165 (1-4), 359-362.
4. J. Vassileva, F. Simeonov, S. Avramova-Cholakova. Online data collection platform for
national dose surveys in diagnostic and interventional radiology. Rad. Prot. Dosim., 2015, 165 (14), 121-124.
5. M. Gancheva, I. Diakov, J. Vassileva, S. Avramova-Cholakova, D. Taseva. Dosimetry
methods for multi detector computed tomography. Rad. Prot. Dosim., 2015, 165 (1-4), 190-193.
6. I. Dyakov, V. Stoinova, V.Groudeva and J. Vassileva. The influence of novel CT
reconstruction technique and ECG-gated technique on image quality and patient dose. Rad. Prot.
Dosim., 2015, 165 (1-4), 182-184.
7. M. Al-Amin, I. Dyakov, J. Vassileva, V. Hadjidekov. Cuting down the radiation dose on
СТ urography-how it is done and what results are received? Rad. Prot. Dosim., 2015, 165 (1-4),
172-174.
8. J. Hristova-Popova, A. Zagorska, I. Saltirov, k. Petkova and J. Vassilevа. Risk of
radiation exposure to medical staff involved in interventional endourology. Rad. Prot. Dosim.,
2015, 165 (1-4), 268-271.
9. D. Kostova-Lefterova, D. Taseva, J. Hristova-Popova, J. Vassileva. Optimisation of
paediatric chest radiography. Rad. Prot. Dosim., 2015, 165 (1-4), 231-234.
10. K. Romanova, J. Vassileva, M. Alyakov. Radiation exposure to the eye lens of
orthopaedic surgeons during various orthopaedic procedures. Rad. Prot. Dosim., 2015, 165 (1-4),
310-313.
11. J. Vassileva, M. Rehani, D. Kostova-Lefterova et al. A study to establish international
diagnostic reference levels for paediatric computed tomography. Rad. Prot. Dosim., 2015, 165 (14), 70-80.
12. J. Vassileva, M. Rehani. Patient grouping for dose surveys and establishment of
diagnostic reference levels in paediatric computed tomography. Rad. Prot. Dosim., 2015, 165 (1-4),
81-85.
13. R. Bly, A. Jahnen, H. Jarvinen, H. Olerud, J. Vassileva and S. Vogiatzi. Collective
effective dose in Europe from X-ray and nuclear medicine procedures. Rad. Prot. Dosim., 2015, 165
(1-4), 129-132.
14. A. Jahnen, H. Jarvinen, H. Olerud, J. Vassileva, S. Vogiatzi, F. Shannoun, R. Bly.
Analisys of factors correlating with medical radiological examination frequences. Rad. Prot.
Dosim., 2015, 165 (1-4), 133-136.
15. H. Bosmans, K. Bliznakova, R. Padovani, S. Christofides, N. Van peteghem,, V.
Tsapaki, C.J. Caruana, J. Vassileva. EUTEMPE-RX, an EC supported FP7 project for the training
and education of medical physics experts in radiology. Rad. Prot. Dosim., 2015, 165 (1-4), 518-522.
3.12.2. Статии в други научни списания и сборници с ISBN
16. G. Gennaro, S. Avramova-Cholakova, A. Azzalini, M.L. Chapel, M. Chevalier,
O.Ciraj, H. de las Heras, V. Gershan, B. Hemdal, E. Keavey, N. Lanconelli, S. Menhart, M.J.
Fartaria, A. Pascoal, K. Pedersen, S. Rivetti, A. Roda, V. Rossetti, F. Semturs, P. Sharp, A.
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Torresin. Quality Controls in Digital Mammography. Protocol of the EFOMP Mammo Working
Group. EFOMP, 2015.
17. Ю. Христова-Попова, И. Салтиров, К. Петкова, В. Василев, Д. Тасева, И. Дяков,
Ж. Василева, С. Аврамова-Чолакова. Лъчево натоварване на пациента при екстракорпорална
литотрипсия на камъни в бъбрека и уретера. Ендоурология и минималноинвазивна хирургия,
2015, 3(1), 25-30.
18. Костова-лефтерова Д. Два случая в България на лъчево изгаряне на кожата след
перкутанна коронарна интервенция. Наука Кардиология, 2015, 6:326-328.
3.12.3. Доклади на научни форуми
1. M. Z. Al-Amin, I.Dyakov. Can we investigate the patient with more than 70% dose
reduction CT urography without affecting the diagnostic value? European Congress of Radiology,
Vienna,March 2015, EPOS. 10.1594/ecr2015/B-1132 (устен доклад).
2. Дяков И., Костова-Лефтерова Д., Ал-Амин М., Стойнова В., Грудева В.
Оптимизация на компютър-томографските процедури. XVI конгрес на Българската
асоциация по радиология, 24-26.09.2015 г, Пловдив (поканена лекция). Резюме в
„Рентгенология и радиология“.
3. Ненова Д., Тодорова Е., Иванова В., Дяков И. Оптимизиране на получената доза
при компютър-томографски изследвания. XVI конгрес на Българската асоциация по
радиология, 24-26.09.2015 г, Пловдив (устен доклад). Резюме в „Рентгенология и
радиология“.
4. С. Аврамова-Чолакова, Ю. Христова-Попова, А. Загорска. Дози на пациентите и
персонала и взаимовръзката между тях при процедури под рентгенов контрол. 2015 (2427.09). XVI Конгрес на Българската асоциация по радиология, Пловдив, България. Резюме в
„Рентгенология и радиология“. Поканен лектор
5. С. Аврамова-Чолакова. Нискодозова компютърна томография – бъдещето днес.
2015 (24-27.09). XVI Конгрес на Българската асоциация по радиология, Пловдив, България.
Резюме в „Рентгенология и радиология“. Поканен лектор
6. С. Аврамова-Чолакова, М. Ганчева, С. Несторов. Облъчване на населението в
България през 2013 г. от нуклеарната медицина и изработване на национални диагностични
референтни нива за хибридните методи. 2015 (24-27.09). XVI Конгрес на Българската
асоциация по радиология, Пловдив, България. Резюме в „Рентгенология и радиология“.
(Устен доклад).
7. Иванова Д, Христова-Попова Ю, Аврамова-Чолакова С, Деянова Цв, Добриков Р.
Типични дози на пациентите и персонала при инвазивни диагностични и интервенционални
урологични процедури под рентгенов контрол. 2015 (24-27.09). XVI Конгрес на Българската
асоциация по радиология, Пловдив, България. Резюме в „Рентгенология и радиология“.
(Устен доклад)
8. Симеонов Ф., Василева Ж., Аврамова-Чолакова С., Пълов Н. Национална система
за регистриране на дозите на пациентите при рентгенови изследвания и процедури. 2015 (2427.09). XVI Конгрес на Българската асоциация по радиология, Пловдив, България. Резюме в
„Рентгенология и радиология“. (Постер)
9. Загорска A., Христова-Попова Ю., Аврамова-Чолакова С., Кацаров К., Кацаров А.,
Романова К. Дозиметрия в реално време и оценка на дозата на очната леща в
гастроентерологията. 2015 (24-27.09). XVI Конгрес на Българската асоциация по радиология,
Пловдив, България. Резюме в „Рентгенология и радиология“. Постер
10. Д. Костова-Лефтерова, А. Милчев. Два случая на лъчево изгаряне на кожата след
перкутанна коронарна интервенция. 2015 (24-27.09). XVI Конгрес на Българската асоциация
по радиология, Пловдив, България. Резюме в „Рентгенология и радиология“. (Устен доклад)
11. Д. Костова-Лефтерова, П. Спасова. Митове и грешки, срещани в
рентгенологичната практика в България. 2015 (24-27.09). XVI Конгрес на Българската
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асоциация по радиология, Пловдив, България. Резюме в „Рентгенология и радиология“.
Поканен лектор
12. С. Аврамова-Чолакова, Ю. Христова-Попова. Лъчево натоварване и защита на
екипа и пациента при ендоурологични операции на горния уринарен тракт. 2015 (23-24.04).
6ти Симпозиум „Ендоурология и минимално инвазивна хирургия“, София, България.
Поканен лектор
13. Христова-Попова Ю., Загорска A., Салтиров И, Петкова К., Аврамова-Чолакова
С. Лъчево натоварване на персонала в реално време при перкутанна нефролитотрипсия и
уретерореноскопия с интралуминална литотрипсия. 2015 (23-24.04). 6ти Симпозиум
„Ендоурология и минимално инвазивна хирургия“, София, България. Резюме в извънреден
брой на „Ендоурология и минималноинвазивна хирургия“, 2015. Постер
IV. ОЦЕНКА НА РАБОТАТА НА СЕКЦИЯТА
Въпреки изключително голямото текучество на кадри през 2015 г. и големия брой
сътрудници в дългосрочен неплатен отпуск или майчинство, секцията изпълни почти изцяло
планирания обем от задачи, обхващащи методическа, научно-изследователска, учебна и
експертна дейности по радиационна защита и осигуряване и контрол на качеството при
медицинско използване на йонизиращи лъчения.
Традиционно сериозно е участието на секцията в международни и национални
научни проекти. Чрез участието в проекти секцията си осигурява и финансови средства за
участие в научни форуми в чужбина и за подкрепа на обучението на сътрудниците. Трябва да
се отбележи, че по-голямата част от финасновите средства за участие в научните форуми от
списъка по-горе са осигурени по проектите DoseDataMed2 и Докторантския проект на
МААЕ.
Всички направления, по които работи секцията, са актуални за практиката на
радиационната защита в медицината, което допринася за активната изследователска дейност.
Секцията има тясно сътрудничество с инспекция „Общ радиационен контрол” на НЦРРЗ и
отделите „Радиационен контрол” на РЗИ и активно участва в процеса на нормиране и
контрол на медицинското облъчване. Положителна тенденция е създаването на трайно
сътрудничество с медицинските специалисти от лечебните заведения, което е найефективният начин за положителни промени в радиационната защита в медицината.
Секцията е водеща в България при обучението по въпросите на радиационната защита в
медицината и в следдипломното обучение по медицинска радиологична физика.
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СЕКЦИЯ “РАДИАЦИОННА
ОСИГУРЯВАНЕ ”

БЕЗОПАСНОСТ

И

МЕДИЦИНСКО

В секцията са включени две лаборатории и един сектор:
Лаборатория “Радиационна медицина”
Лаборатория “Клинична хематология, биохимия и имунология”
Сектор “ Планиране и организация на медицинското осигуряване при радиационни
аварии”
Характеристика на дейностите в секцията:
І. ЛАБОРАТОРИЯ “РАДИАЦИОННА МЕДИЦИНА”
Броят на сътрудниците в лабораторията по щат е както следва:
Висш медицински персонал – лекари – 7 лица, от тях: гл. ас. - 1, ас.- 2.
Висше образование – 3 лица (на длъжност медицински сестри).
Помощен персонал – 1 - технически изпълнител.
Основните задачи на лабораторията включват:
Лабораторията е единственото диагностично, консултативно и организационно методично звено по превантивна радиационна медицина и проблемите на радиационната
патология в България. В съответствие със съществуващото законодателство, сътрудниците
на лабораторията осъществяват профилактична, лечебна, експертна, научна и учебна дейност
в областта на клиничната радиобиология.
Лабораторията поддържа регистър на диспансерно наблюдаваните лица работещи в
среда на йонизиращи лъчения, на лицата участвали в радиационни инциденти, на трайно и
временно противопоказаните за работа, както и на лъчевоувредени пациенти.
През отчетният период бяха извършени следните видове дейности:
1. Провеждане на специализирано медицинско наблюдение на лица работещи в
среда на йонизиращи лъчения от гр. София и Софийска област и на рискови групи
работници от АЕЦ “Козлодуй”.
Специализираното медицинско наблюдение включва: медицински прегледи,
изследвания и издаване на експертни заключения относно годността за работа, както и
посещения на обекти, в които се работи с източници на йонизиращи лъчения.
През 2015 г. в секцията са обслужени 6343 лица. Те се разпределят по следният
начин:
На профилактичен преглед подлежаха 5592 лица работещи в 459 звена, използващи
източници на йонизиращи лъчения.
Общият брой на прегледите е 22 294, от които 17 293 са редовни профилактични
прегледи на 5645 лица, вторичните прегледи са 639. Ново постъпилите пациенти са 905.
Средната месечна натовареност на терапевтите е 268.90.
Регистрира се увеличение на броя пациенти (броя прегледи включително) в
размер на 10.63%.
Направени са 1026 електрокардиограми и 5 функционални изследвания на дишането.
В неврологичният кабинет са извършени 2031 прегледа, от които 1035 редовни
профилактични прегледа и 37 консултативни. Извършени са 50 терапевтични манипулации
(мануална терапия) при 15 пациенти.
В хирургичен кабинет са проведени 905 първични и 17 консултативни прегледа за
уточняване на соматична патология.
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В гинекологичен кабинет през 2015 година бяха, прегледани 2 204 жени и
осъществени 1420 ехографии на малък таз и 835 колпоскопии. При 360 жени е взет материал
за микробиологично изследване с антибиограма. При 860 жени бе взет материал за
цитонамазка. 51 пациентки с различни гинекологични заболявания, нямащи характера на
радиационно обусловена патология бяха насочени за оперативни интервенции в
профилирани АГ болници.
В очен кабинет са проведени 2931 редовно профилактични прегледа. Осъществени
са 95 консултативни прегледа, като 4 лица са насочени за оперативно лечение по повод
катаракта, 4 лица за флуоресцентна ангиография и 15 за диагностично уточняване по повод
съмнение за глаукома. Издадени са 1013 рецепти за очила и са извършени 2 манипулации –
екстракция на чуждо тяло. При 53 лица е проведено лечение на очни възпаления. Средната
месечна натовареност на офталмолога и за 2015 г. е по висока от тази на другите
специализирани кабинети поради желанието от страна на контингинта да получи
квалифицирана диагностика и лечение безплатно и без усложнинията на здравната система.
Най-сериозен е проблема с издаването на рецепти за очила – преглед с голяма времеемкост,
който на практика не е елемент от изискванията на наредба № 29 за издаване на експертно
заключение за работа в среда на йонизиращи лъчения.
Посетени са Кюстендил, Благоевград, Дупница, Сандански, Петрич, Разлог, Гоце
Делчев, Перник и са прегледани на място 291 лица работещи в среда на йонизиращи
лъчения.
Издадени са 5729 експертни заключения за пригодност за работа в среда на
йонизиращи лъчения за гр. София и Софийска област.
Трайно противопоказани за 2015 г. са 10 лица. Временно изведени няма.
Сътрудници на лабораторията са посетили 35 звена, в които се работи с източници
на йонизиращи лъчения, за запознаване с условията на труд, решаване на въпроси по
трудоустрояването, уточняване на въпроси по производствени характеристики и преди
всичко осигуряване на контингента за явяване на прегледи.
2. Експертна и консултативна дейност.
Експертните заключения за пригодност за работа в среда на йонизиращи лъчения се
издават от радиобиолозите в секцията за цялата страна. В изпълнение на тази задача бяха
проведени командировки и издадени следният брои документи:
На територията на РЗИ – Враца
На територията на РЗИ – Русе
На територията на РЗИ – Бургас
На територията на РЗИ – Пловдив
На територията на РЗИ – Варна
Външни фирми работещи в АЕЦ
Общо:

625
568
758
1506
1035
323
4815

Наблюдава се увеличение спрямо предходната година от 5.8%.
Консултирани бяха 49 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.
3. Диагностично-експертна дейност.
Д-р Султанов участвува в комисия за прекъсване на бременност, в която за
отчетният период са разгледани 4 случая.
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В лабораторията е функционира медицинска експертна комисия, за разглеждане
на сложни от експертна гледна точка случаи, ръководена от д-р Пеянков. За отчетния
период са разгледани 13 случая. Преобладаваща част от тях касаят служители на
централата АЕЦ. Наложена практика в лабораторията е част от по-сложните казуси също
да се разглеждат на заседания на комисията. В тези случаи решенията се разглеждат като
консултация, която няма официален характер.
Основните проблеми и затрудненията при работата на комисията могат да се
обединят в следните основни групи:
1. Пред комисията се представят пациенти с неуточнени диагнози, не добре
подготвена медицинска документация (резултати от предварително проведени
консултации и изследвания). Предвид ограничените възможности на НЦРРЗ да насочва за
допълнителни консултации това сериозно затруднява работата. Наредба №29 до известна
степен дава правомощия за изискване на допълнителна медицинска консултация чрез
личните лекари, но това е недостатъчно добре регламентирано.
2. Недостатъчно добре подготвена и непълна документация относно работните
условия, длъжностна характеристика и дозово натоварване на представените за
разглеждане пред комисията лица. Често за вземането на правилно решение дори при
изяснена диагноза е необходимо детайлно познаване на параметрите на работната среда.
Комисията в преобладаващия брой случаи обсъжда работата на конкретни лица с
конкретни трудови ангажименти при конкретни работни условия.
3. Сериозен проблем е и липсата на информираност на лекарите в здравната
мрежа относно ефекта на йонизиращите лъчения върху здравето на човека, както и
попълването на медицинските документи в интерес на отчитане на пътеката, а не
отразяване на реалните увреждания. Това често води до повторно и потретно разглеждане
на един и същи случай.
4. Медицинско осигуряване при радиационни аварии.
През отчетния период лабораторията работи по 4 радиационни инцидента, за
които след подробно обследване се оказа, че нямат характера на аварии. Касае се за
организационни грешки при съхраняване на дозиметрите на служителите. Препоръчани
бяха коригиращи мерки.
5. Организационна и методична дейност.
Оказвана бе консултативно-медицинска помощ на медицинската служба на АЕЦ
“Козлодуй” по въпросите на медицинската радиологична защита на персонала.
6. Учебна и квалификационна дейност.
Д-р Пеянков и д-р Милчев участвуваха с лекции в провежданите курсове за
придобиване на правоспособност за работа с ИЙЛ.
Д-р Султанов участва в:
 ХІІІ Националeн конгрес по АГ в Боровец, март 2015г.,
 Национален конгрес по онкогинекология, Хисар, септември 2015 г.
Д-р Милева участва в:
 Национален конгрес на Българското Дружество по офталмология.
Ежемесечно в лабораторията се провежда колегиум, на който се обсъждат
проблемни медицински случаи.
ПУБЛИКАЦИИ И ДОКЛАДИ ОТ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Султанов Е. и др. „За и против триизмерната ехография като метод за
оценка на феталния мозък“, доклад на ХІІІ Националeн конгрес по АГ в Боровец, март
2015г
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Оценка на работата в лабораторията
Оценката за работата на сътрудниците от лабораторията е отлична. Всички задачи
през отчетния период се изпълняваха качествено и в срок. През отчетния период
продължи актуализирането на графиците и подобряване планирането на контингента.
През 2015 г. в лабораторията са прегледани 674 лица в повече, сравнено с 2014 г., което е
увеличение с 10.63% на натовареността. Издаваните експертни заключения в провинцията
са нараснали с 5.8%, съответно. Причината е в закупуването на нова диагностични и
терапевтична апаратура (ускорители, циклотрони, SPECT–CT, PET-CT и др.). Продължава
оптимизирането на организацията на явяване на пациентите на прегледи, за да се постигне
равномерна натовареност през годината. Незадоволителна е и работата по попълване на
електронния регистър, за което има както обективни така и субективни причини.
Основният проблем във функционирането на лабораторията изисква
стратегическо решение на ниво Министерство на здравеопазването. Лабораторията е с
национални функции. Естеството на работата е такова, че изисква лекарите да притежават
поне 2 медицински специалности. Тази висока квалификация обаче не кореспондира с
мизерното заплащане и прави практически невъзможно намирането на млад
квалифициран персонал.
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ЛАБОРАТОРИЯ
ИМУНОЛОГИЯ”

”КЛИНИЧНА,

БИОХИМИЯ,

ХЕМАТОЛОГИЯ

И

Броят на сътрудниците в лабораторията по щат е както следва:
Висш медицински персонал – лекари – 3 лица, от тях гл. ас. - 1 лице; доцент -1.
Клинични лаборанти – 3 лица
Основните задачи на лабораторията включват:
Лабораторията е специализирана в провеждане на изследване на професионално
облъчени контингенти. Изработва и поддържа контролна група за сравнение на
провежданите изследвания. Провежда системен вътрешно лабораторен качествен контрол
за хематолагичните и биохимичните изследвания. Сътрудниците на лабораторията
извършват вътрешно калибриране на хематологичният анализатор четири пъти годишно.
Калибрационни криви за биохимичните изследвания се изработват за всяко тримесечие
или при подмяна на реактивите.
В лабораторията се провежда анализ на клетъчния и хуморалния имунитет на
лица с по-високо дозово натоварване, на консултативни и често боледуващи пациенти.
Разработен е разширен панел за ранна оценка на въздийствието на йонизиращата
радиация върху имунната система.
През отчетният период бяха извършени 98 973 анализа на 5258 лица, или средно
18.82 изследвания на пациент. За отчетния период броя на проведените изследвания се е
увеличил с 2% за сметка на увеличение с 2% на общия брой пациенти преминали през
лабораторията.
1. Провеждане на изследвания по медицински показания във връзка с
уточняване на соматичния статус на лицата.
Лабораторията 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 случайте 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 отчетния период бяха извършени 8 123 биохимични изследвания, което
представлява намаление на проведените изследвани с 19.3%. Намалението се дължи найвече на финансови причини, които карат лабораторията да въвежда изключително
стриктни ограничителни мерки. Практически не се провеждат скриниращи изследвания за
оценка на риска от общо соматична патология, каквито бяха извършвани в предишни
години – например изследвания на холестерол, триглицериди и кръвна захар.
2. Медицинско осигуряване при радиационни аварии.
През отчетния период лабораторията продължи постоянното наблюдение на
пострадалите при аварията в промишлен гама-облъчвател – гр. Стамболийски, по
специално разработена схема. Резултатите от обследването бяха използвани при
периодичните освидетелствания от ТЕЛК на засегнатите лица.
3. Консултативна дейност.
Консултирани бяха 35 лица от цялата страна работещи в среда на йонизиращи
лъчения.
4. Учебна и квалификационна дейност
През отчетния период д-р Джунова:
 участвува с лекции в обучението по СДО, в курс за обучение по проблемите на
медицинското осигуряване при радиационни аварии и в курсовете по правоспособност.
 участвува в работно съвещание на тема: „Communication Strategies in the
Control of Public Exposure to Radon“, което се проведе на 16 – 18 март в Талин, Естония.
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Съвещанието беше част от регионален проект на МААЕ: C1-RER/9/127 9007 01. На
съвещанието беше представен постер на тема: “Radon Risk Communication in Bulgaria”
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 участие в работна среща в МААЕ, във връзка с IRRS Follow-up Bulgaria
Preparatory Meeting 15 септември 2015, на която бе представен доклад на тема: „Brief
review on the status of implementation of the 2013 recommendations and suggestions (NCRRP
/ MoH)“
 участие в „International Conference on Global Emergency Preparedness and
Response“, 19–23 October 2015, IAEA, Vienna, Austria, Ref No.: CN-213. Представен
постер.

 участие в работно съвещание на Group of Experts referred to in Article 31 of the
Euratom Treaty, Luxembourg, 18 – 19 November 2015
 "EU Scientific Seminar 2015 on Risk Communication“, 18 ноември в Люксембург.
Д-р Гюлева участвува с лекции в провежданите курсове за придобиване на
правоспособност за работа с ИЙЛ.
Ежемесечно в лабораторията се провежда колегиум, на който се обсъждат
проблемни медицински случаи.
5. Публикации:
1. Guleva I., Penkova K., Rupova I., Panova D., Djounova J. (2015) Assessment of
some immune parameters in occupationally exposed NPP workers I. Flowcytometry
measurements of T, B, NK AND NKT cells", Dose-Response Journal, 13:1, 2015 ISSN: 15593258, p. 1-15
2. Djounova J., Guleva I., (2015) Medical Follow-up of Persons Accidentally Exposed
to 60Co in Bulgaria. proceedings: International Conference on Global Emergency Preparedness
and Response, 19-23 October 2015, IAEA, Vienna, Book of synopses; p. 449-451
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3. Guleva I., Penkova K., Rupova I., Panova D., Djounova J. (2015) Assessment of
some immune parameters in occupationally exposed NPP workers II. Flowcytometry
measurements of T lymphocytes subpopulations. Immunoglobulin determination", DoseResponse: An International Journal, 2015: р. 1-11; DOI: 10.1177/1559325815611901
Оценка на работата в лабораторията
Оценката за работата на сътрудниците от лабораторията е отлична. Всички задачи
през отчетния период се изпълняваха качествено и в срок.
Проблем е:
1. Липсата на квалифициран персонал: свободно място за лекар с призната
специалност по клинична лаборатория.
2. Остаряващата апаратура в сектора: хематологичния и биохимичния анализатор
са на повече от 8 години.
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СЕКТОР “ПЛАНИРАНЕ И
ОРГАНИЗАЦИЯ
ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ РАДИАЦИОННИ АВАРИИ”

НА

МЕДИЦИНСКОТО

Броят на сътрудниците в сектора по щат е както следва:
Лекар – 1 лице, на функционален принцип – 1 лице, физик.
Основните задачи на сектора включват:
1. Изготвяне на план на НЦРРЗ за действие при радиационна авария.
2. Осъществяване на дейностите по отбранителна и мобилизационна подготовка
(ОМП).
3. Участие в обследването и ликвидирането на радиационни аварии на
територията на страната.
Д-р Милчев
 Участие в междуведомствена работна група за разработване на Национална
програма за изпълнение на плана за действие на ЕС за усилване на мерките за
противодействие на терористични заплахи, свързани с химически, биологични,
радиоактивни и ядрени материали.
 Участие в работна група на МЗ за разработване на Национален план за защита
при бедствия и за актуализация на Военновременния план на МЗ.
 Участие в работно съвещание на тема: Тhe implementation of Decision Support
Tools in RN emergencies, 12-13 ноември 2015, Атина, Гърция. На съвещанието беше
представен постер: “Emergency response and decision support tools in Bulgaria”.

Д-р Джунова беше член на междуведомствена работна група за разработване на
Национален план за Защита при трансгранично ядрено и радиационно замърсяване.
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ОЦЕНКА НА РАБОТАТА В СЕКЦИЯ „РАДИАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ
И МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ“ ПРЕЗ 2015 г.
През отчетния период, в секцията са обслужени 953 пациенти повече в
сравнение с 2014 г. Това нарастване ще се запази и през 2016 г., поради регулярния и
задължителен характер на медицинското наблюдение на работещите.
Независимо от нарастването с около 10% на обема извършена работа, всички
експертни заключения бяха издавани в срок и с необходимата прецизност, така че да
отговарят на конкретните условия на труд на всеки работещ с източници на йонизиращи
лъчения и в съответствие с оценката на радиационния здравен риск.
Гореизложеното, потвърждава отличната оценка за работата на секцията.
Основните проблеми в работата ни са:
 превръщането на дейностите по радиационна защита на гражданите на РБ от
системна и високо ценена дейност (предвид високата квалификация, която се изисква) в
дейност поддържана само на основата на ентусиазма на работещите в секцията.
 Крайно остарялата материална база
в клиничната лаборатория
(хематологичния и биохимичния анализатор са над 8 годишни) и липсата на каквато и да
било перспектива за подмяната им.
 Липсата на стабилна перспектива за развитието на дейността на центъра и
неясната „реформа“ в областта на радиационната защита.
В съответствие с документа за Енергийна стратегия на Съюза (COM (2015) 80
окончателен) "Пълното прилагане и стриктното изпълнение на съществуващото
законодателство в областта на енергетиката и свързаното законодателство е първи
приоритет за създаване на Европейски Енергиен съюз." В изпълнение на този
стратегически приоритет ЕК подчертава, че "ще използва всички инструменти, за да
гарантира, че държавите-членки изцяло и синхронно прилагат законодателството в
областта на енергетиката".
През 2016 г. предстои промяна в цялото законодателство по радиационна защита
в съответствие с Директива 2013/59/Евратом, като експерти от секцията участват в
работни групи за написването на 3 наредби на Министерство на здравеопазването.
Считам, за уместно Министерство на здравеопазването да вземе предвид, че
частта: опазване здравето на работещите и населението е съществен акцент от горе
цитираните документи. Изпълнението на изискванията в тази област безалтернативно
зависи от дейността на експертите в НЦРРЗ.
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СЕКЦИЯ РАДИОБИОЛОГИЯ
ЛАБОРАТОРИЯ “МОЛЕКУЛЯРНА РАДИОБИОЛОГИЯ” (МР)
1. Основните задачи и дейности, които бяха изпълнявани от лаборатория
Молекулярна радиобиология през 2015 г. включват:
 Изследвания и анализи на радиационно-индуцирани биологични ефекти за
характеризиране на радиационния клетъчен отговор на молекулно ниво;
 Въвеждане на специфични молекулярно-биологични методи, тестове и
молекулни маркери, приложими за изследване на здравния риск при лица, подложени на
професионално или медицинско облъчване с ниски дози йонизиращи лъчения и
провеждане на молекулярно епидемиологични кохортни изследвания;
 Осигуряване на нови данни от експериментални изследвания върху
биологичните ефекти на ниски дози йонизиращи лъчения, които допринасят за научна
обосновка на нормите по радиационна защита.
Лабораторията извършва:
1. Научно-изследователска дейност върху клетъчните механизми на:
 репарация на радиационно-индуцирани повреди в ДНК молекулите;
 радиационно-индуцирани структурни и функционални промени в протеини,
ензими и мембрани;
 процеси, свързани с осигуряване на редокс баланса в лимфоцити, облъчени с
ниски дози йонизиращи лъчения;
 радиационен клетъчен отговор.
2. Подготовка на научно-изследователски проекти за участие в национални,
международни и Европейски конкурси, с цел интеграция на лабораторията в Европейски и
международни научно-изследователски програми, включващи молекулярно-биологични
изследвания върху ефектите на йонизиращите лъчения.
3. Методична дейност по въвеждането на нови молекулни маркери и
специфични биохимични тестове, подходящи за:
 анализ на индивидуалния отговор и индивидуалната лъчечувствителност на
лица, облъчени по професионални или медицински причини с ниски дози йонизиращи
лъчения;
 целите на здравния мониторинг;
 кохортни молекулярно епидемиологични изследвания, които позволяват да се
изследва здравния риск за лица облъчени с ниски дози йонизиращи лъчения.
4. Учебна дейност по обучението на докторанти, магистри, медицински и
немедицински кадри по специалността “Радиобиология”.
5. Експертна дейност на национално ниво, в съответствие с приетите
нормативни документи; участия в научни журита за заемане на академични длъжности и
защита на дисертации със становища и резензии.
2. Щатен състав на лабораторията:
Завеждащ лаборатория: проф. д-р Райна Ботева, дн
главни асистенти – 2ма, асистенти – 3ма.
3. Работа по научно-изследователски и договорни проекти:
Изследвани са молекулните механизми на радиационното въздействие и ранния
клетъчен отговор след радиационно въздействие с различни дози йонизиращи лъчения;
извършена е експериментална научно-изследователска работа по следните теми:
3.1.
Радиационно-индуциран
възпалителен
отговор.
Промени
в
екстрацелуларните нива на секретирани от човешки лимфоцити цитокини и
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хемокини (IL6, IL8, IL10 и TNF alpha), сигнални молекули и молекулни маркери на
радиационно-индуциран възпалителен отговор.
Цитокините и хемокините са полипептиди, чието основно действие се свързва с
клетъчната сигнализация на възпалителни процеси. Синтезът им може да бъде постоянно
активиран или индуциран, а действието им, свързано предимно с междуклетъчната
комуникация на близко разположени или отдалечени клетъчни популации. Цитокините
взаимодействат с повърхностни клетъчни рецептори и по този начин активират
специфични механизми, отговорни за вътреклетъчното сигнализиране, с цел промяна на
важни клетъчни функции. Има експериментални доказателства, че кръвните клетки могат
да синтезират и секретират някои провъзпалителни цитокини като TNF alpha и
интерлевкин 6 (IL6), например, като част от радиационно-индуциран клетъчен отговор.
Това пък от своя страна може да стимулира имунен отговор на органно и/или организмово
ниво, както в директно засегнатите клетки, така и в необлъчени, но съседни на
облъчените, клетки. Този отговор включва промени в клетъчната хомеостаза, както и
редица други ефекти на клетъчно и молекулно ниво, които могат да предизвикат
здравословни промени в състоянието на облъчения индивид. Промени в нивата на
възпалителни цитокини могат да бъдат индуцирани, както от директно въздействие на ЙЛ,
така и индиректно, като резултат от натрупване на високо реактивоспособни, кислородсъдържащи свободни радикали и молекули, известни като активни форми на кислорода
(АФК).
За изследване на ролята и приноса на човешки лимфоцити в радиационноиндуциран възпалителен отговор, експериментално бяха определени и сравнени промени
в нивата на про-възпалителните цитокини интерлевкин 6 (IL6, Фигура 1А), TNF alpha
(Фигура 1Б), интерлевкин 8 (IL8, Фигура 1В) и на анти-възпалителния интерлевкин 10
(IL10, Фигура 1Г) в екстрацелуларна среда на необлъчени и облъчени с 0.5 и 3 Gy
лимфоцити 2 и 24 часа след облъчването на клетките. Както се вижда от Фигура 1А-Г,
експерименталните данни показаха постепенно количествено натрупване с времето и
приблизително еднакво повишение в протеиновите нива на IL6, IL8, IL10 и TNF-α в
екстрацелуларна среда както от необлъчени (control), така и от in vitro облъчените
лимфоцитни клетки. Количествата на отделните цитокини, секретирани от облъчените
или необлъчени клетки бяха близки, което ни позволява да направим извода, че дозите 0.5
и 3 Gy не могат да индуцират промени в синтеза и секрецията на изследваните от нас
цитокини от нестимулирани човешки лимфоцити и да предизвикат възпалителен отговор
в рамките на 24 часа след облъчването на клетките. За 2016 г. са предвидени
експерименти, които имат за цел да изследват дозови ефекти върху секрецията на
цитокини от лимфоцитни клетки, в които предварително е индуциран възпалителен
отговор.
A)
Б)

В)

Г)
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Фигура 1. Ефекти in vitro облъчване върху нивата на цитокини, секретирани
от лимфоцити за оценка приноса на клетките в радиационно-индуциран
възпалителен отговор.
Протеиновите нива на цитокините IL6 (А), TNF alpha (Б), IL8 (В) и IL10 (Г),
секретирани от облъчени in vitro с 0.5 или 3 Gy гама лъчи лимфоцити, бяха сравнени с
нивата на цитокините, секретирани от необлъчени (control) клетки.
3.2. Радио-протектори, сенсибилизатори и модификатори на радиационното
въздействие и клетъчния отговор в човешки лимфоцити; молекулни ефекти.
3.2.1. Молекулни ефекти на радио-протектори, сенсибилизатори и
модификатори на радиационното въздействие върху възпалителния клетъчен
отговор в човешки лимфоцити.
Като модификатори на радиационния отговор лаборатория МР изследва четири
нискомолекулни инхибитора: гелданамицин (GA), антибиотик от естествен произход и
инхибитор на молекулния шаперон Hsp90, и инхибиторите на клетъчния протеазом
MG132, лактацистин и целастрол. Ефектите на тези инхибитори върху възпалителния
клетъчен отговор бяха анализирани в човешки лимфоцити, третирани с 0.1 μМ GA, 0.1 μМ
MG132, 0.1 μМ целастрол или с 1 μМ лактацистин и облъчени с дози от 0.5 или 3 Gy гама
лъчи. Като маркери за въздействието на четирите инхибитора върху възпалителния
отговор, бяха изследвани промени в екстрацелуларните нива на про-възпалителните
цитокини IL6, IL8 и TNF-α и на анти-възпалителния IL10, секретирани от лимфоцити 24
часа след облъчването на клетките с дози от 0.5 и 3 Gy. Предварителните
експериментални резултати показват, че и четирите изследвани инхибитора, могат да
бъдат охарактеризирани като модификатори на възпалителния отговор защото показаха
съществен инхибиторен ефект върху нивата на цитокините, секретирани от лимфоцити,
третирани с GA, MG132, целастрол или лактацистин. Както е илюстрирано на Фигура 2АГ, GA оказа значителен инхибиторен ефект върху нивата на всички цитокини,
секретирани както от облъчените с 0.5 или 3 Gy гама лъчи клетки, така и от необлъчените
лимфоцити. Нивата на цитокините, секретирани от третирани с GA лимфоцити, бяха
значително по-ниски в сравнение с тези, секретирани от лимфоцити, които не са
третирани с GA.
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 Гелданамицин (GA)
А)

Б)

В)

Г)

Фигура 2. Комбиниран ефект на 0.1 μМ GA и облъчване с дози от 0.5 или 3 Gy
гама лъчи върху секретираните от лимфоцити цитокини IL6 (А) , IL8 (Б), IL10 (В) и
TNF-α (Г).
Пробите бяха третирани с 0.1 μМ GA в продължение на 2 часа, след което бяха
облъчени с дози от 0.5 или 3 Gy и количествето на цитокини определено веднага (0 часа)
или 24 часа след облъчването. Нивата на отделните цитокини бяха сравнени с тези,
секретирани от облъчени, но нетретирани с 0.1 μМ GA лимфоцити.
Наблюдаваният инхибиторен ефект на GA върху секрецията на цитокините както
от необлъчените лимфоцити, така и от облъчените с 0.5 или 3 Gy гама лъчи, най-вероятно
е свързан с участието на транскрипционния фактор NF-kB в експресията на тези
цитокини. NF-kB, в комплекс с инхибиторния протеин IkB, е неактивен и локализиран в
цитоплазмата. При появата на подходящ сигнал като възпаление, патогени, окислителен
стрес, хипоксия и радиация, NF-kB може да се активира с участието на киназа, която
фосфорилира IkB, инхибитора на NF-kB. Това води до разпадане на комплекса на IkB с
NF-kB, последвано от убиквитиниране и протеолитично разграждане на инхибитора IkB
от протеазома. Този процес активира транскрипционния фактор NF-kB, който се
транслокира в ядрото и се свързва с ДНК. Това от своя страна инициира експресията на
голям брой цитокини. Показано е, че освен от протеазома, който разгражда IkB,
активирането на NF-kB се регулира и от молекулния шаперон Hsp90. Този шаперон
образува комплекси с голям брой кинази, между които е и киназата, която фосфорилира
инхибитора IkB и активира NF-kB. GA, като инхибитор на Hsp90, дисоциира комплекса
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на Hsp90 с киназата и я освобождава в неактивно състояние, в което не може да активира
NF-kB, което пък от своя страна инхибира експресията на цитокините. През настоящата
2016 г. са предвидени експерименти, които да изследват участието на NF-kB
транскрипционните механизми във възпалителния отговор и обяснят наблюдаваното от
нас супресорно въздействие на GA върху секрецията на цитокини от лимфоцитни клетки
(Фигура 2А-Г).
На Фигура 3А-Г са показани предварителни резултати за ефектите на
протеазомния инхибитор целастрол в концентрация от 0.1 μМ върху нивата на цитокините
IL6 (Фигура 3А) , IL8 (Фигура 3Б), IL10 (Фигура 3В) и TNF-α (Фигура 3Г), секретирани от
необлъчени и облъчени лимфоцити, 0 и 24 часа след облъчването. Както се вижда от
фигурата, комбинираният ефект на целастрола и облъчването с по-ниската доза от 0.5 Gy
понижиха дву-кратно нивата на секретираните от клетките цитокини IL8 (Фигура 3Б) и
IL10 (Фигура 3В). Комбинираният ефект на целастрола и облъчване с доза от 0.5 Gy беше
най-силно изразен при IL6 (Фигура 3А), чието ниво беше редуцирано повече от три пъти,
в сравнение с това, измерено за облъчените с 0.5 Gy, но нетретирани клетки (Фигура 3А).
По-високата доза от 3 Gy понижи приблизително двукратно нивата и на трите
интерлевкина (Фигура 3А-В), секретирани от клетките, пре-инкубирани с целастрол.
Единствено протеиновите нива на TNF-α (Фигура 3Г) останаха постоянни и не бяха
повлияни нито от целастрола, нито от облъчването им с 0.5 или 3 Gy.
Целастрол
А)

Б)

В)

Г)
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Фигура 3. Комбиниран ефект на 0.1 μМ целастрол и дози от 0.5 или 3 Gy гама
лъчи върху секретираните от лимфоцити цитокини IL6 (А) , IL8 (Б), IL10 (В) и TNFα (Г).
Пробите бяха третирани с 0.1 μМ целастрол в продължение на 2 часа, след което
бяха облъчени с дози от 0.5 или 3 Gy. Количествето на цитокините беше определено
веднага (0 часа) или 24 часа след облъчването. Нивата на отделните цитокини бяха
сравнени с тези, секретирани от облъчени, но нетретирани с 0.1 μМ целастрол,
лимфоцити.
Модифициращото въздействие на протеазомните инхибитори целастрол,
лактацистин и MG132 върху радиационно-индуцирания възпалителен отговор, подобно
на GA, инхибитор на молекулния шаперон Hsp90, най-вероятно също е свързано с на
участието на NF-kB молекулния механизъм в регулацията на експресията на
интерлевкините. Както вече беше споменато по-горе, транскрипционният фактор NF-kB е
цитозолен белтък, който се намира в неактивен комплекс с инхибитора IkB и се
транслокализира в ядрото след протеолитичното разграждане на инхибитора IkB от
протеазома. Частичното блокиране на протеазома от инхибиторите целастрол,
лактацистин или MG132, блокира активирането на NF-kB, което пък от своя страна
инхибира екпресията на про-възпалителните интерлевкини и оказва анти-възпалителен
ефект. През настоящата 2016 г. са предвидени експерименти, които да изследват приноса
на протезомните инхибитори в регулацията на NF-kB транскрипционните механизми
върху нивата на цитокини и възпалителния отговор в лимфоцитни клетки.
3.2.2. Молекулни ефекти на радио-протектори, сенсибилизатори и
модификатори на радиационното въздействие върху репаративния отговор в
човешки лимфоцити.
Протеазомните инхибитори MG132, целастрол и лактацистин бяха изследвани
като модификатори на репаративния отговор, като за целта беше анализирана кинетиката
на репарация на радиационно-индуцирани двойноверижни повреди в ДНК в човешки
лимфоцити, третирани с инхибитори. Двойноверижните повреди са доказано найтоксичните лезии в ДНК молекулите от една страна, а от друга, се считат за сравнително
специфичен ефект на йонизиращите лъчения. Те засягат пряко стабилността и интегритета
на генома защото нерепарирани или погрешно репарирани, водят до хромозомни
аберации, транслокации и мутации. Клетъчният репаративен отговор включва
разпознаването, детекцията и репарацията на двойноверижните повреди в ДНК.
Основният механизъм, по който се поправят тези лезии в лимфоцити е NHEJ (nonhomologous end joining) или нехомоложно сдвояване на ДНК крайщата, в което участват
двата основни протеинови комплекса: DNA-PK, ДНК-зависима протеин киназа, съставена
от хетеродимера Ku80/Ku70 и киназата DNA-PKcs, и LX, съставен от ДНК лигаза IV и
двата протеина XRCC4 и XLF/Cernunos. Показано е, че кинетиката на ДНК репаративния
процес се състои от две фази. Едната от тях е бърза репарация, която протича в рамките на
първите 10-15 мин и по времето на която се поправят по-голямата част от по-простите
лезии. Последващата втора, по-бавна фаза, в зависимост от вида на клетките и повредите е
с продължителност между един и два часа. По времето на тази фаза се поправят покомплексните лезии. Повечето протеини и ензими, които участват в репарацията на ДНК
повреди са краткоживущи и веднага след участието им в репаративния процес се
разграждат много бързо от протеазома.
Ние изследвахме ефекта на инхибиране на клетъчния протеазом от специфичните
протеазомни инхибитори MG132, целастрол и лактацистин върху кинетиката на
репарация на двойноверижните повреди в ДНК в лимфоцити (Фигура 4А-В).
Експерименталните ни резултати показаха, че и трите инхибитора могат да стимулират
репарацията на ДНК и по-специално бавната репарация на двойноверижните повреди в
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облъчени лимфоцити, което понижи почти двукратно нивата на нерепарираните лезии,
измерени един час след облъчването на клетките с 3 Gy. Стимулиращият ефект на
протеазомните инхибитори MG132, целастрол и лактацистин върху репарацията в
лимфоцити, характеризира тези съединения като радио-протектори (Фигура 4А-В). Радиопротективното действие най-вероятно е свързано с известния и описан в литературата
стресов отговор, известен като „unfolded protein response”(UPR), който може да бъде
индуциран след частично инхибиране на клетъчния протеазом от MG132, целастрол и
лактацистин. Този отговор се характеризира със струпване на неразградени, но
предназначени за протеолитично разграждане ензими и протеини в клетката, което
увеличава вътреклетъчния хаос и стрес и играе роля, подобна на тази на „priming dose“,
ниска доза, която мобилизира клетъчната защита на молекулно ниво за справяне и
преодоляване на радиационно-индуцираните повреди след облъчването на клетката с повисока доза („acute challenge dose”). Това води до радиационно-индуциран адаптивен
отговор, който повишава способността на клетката да се справи и репарира радиационноиндуцираните повреди, повишава клетъчната резистентност и има протективен ефект.
A)

Б)

В)
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Фигура 4. Ефекти на MG132, лактацистин и целастрол върху репарацията
на радиационно-индуцирани двойно-верижни повреди в ДНК, анализирани с
неутрален комет тест.
Пробите бяха третирани с 0.1 μМ MG132 (А), с 1 μМ лактацистин (Б) или с 0.1
μМ целастрол (В) в продължение на 2 часа, след което бяха облъчени с доза от 3 Gy.
Нивата на нерепарираните лезии в ДНК бяха определени веднага (0), 10 или 60 мин след
облъчването с комет тест и сравнени с тези, определени за облъчените, но нетретирани с
протеазомни инхибитори лимфоцити.
4. Методична дейност по въвеждането на биохимични и молекулярно
биологични маркери и тестове за анализ на ефектите на ниски дози йонизиращи
лъчения на клетъчно и молекулно ниво, подходящи за здравен мониторинг и
охарактеризиране на индивидуалната лъчечувствителност на лица, облъчени с
ниски дози -ЙЛ по професионални или диагностични медицински причини
През 2015 г. беше продължена работата на лаборатория МРП по въвеждане и
усъвършенстване на ELISA метода за количествено определяне на протеиновите нива на
цитокините IL6, IL8, IL10, TNF-α и МСР-1 в кръвна плазма, като маркери за радиационноиндуцирани възпалителни ефекти. Беше продължено започнатото през 2014 г. пилотно
молекулярно-епидемиологично изследване на възпалителния отговор на професионално
облъчени лица от АЕЦ «Козлодуй», като за целта бяха сравнени нивата на цитокините на
45 работника от АЕЦ и 24 външни необлъчени контроли. С регресионен анализ бяха
изследвани също така зависимостите на протеиновите нива на цитокините от дозата и
възрастта на изследваните лица. Статистическият анализ на данните показа съществени
разлики в нивата на IL10 и МСР-1 на професионално облъчените работници и контролите,
които са индикация за повишена вероятност от възпалителни процеси при работници от
АЕЦ „Козлодуй“, особено при работници, по-възрастни от 45 години, в сравнение с
необлъчените контроли от същата възрастова група.
5. Обучение на докторанти и магистри
През 2015 г. сътрудниците на лаб. МРП продължиха и извършиха значителна по
обем експерименталната рабо по научно-изследователски теми предвидени за оформяне
на докторски дисертации. В края на годината, през месец декември ас. Н. Анева представи
за обсъждане в Научния колегиум на НЦРРЗ материал за зачисляване в докторантура на
самостоятелна подготовка на тема: «Радиационно-индуциран възпалителен отговор» и
беше успешно зачислена със Заповед на Директора на НЦРРЗ о ИУ-07-02/18.01.2016 г. в
докторантура на самостоятелна подготовка.
6. Работа по национални договори:
През 2015 г. лаборатория МР продължи започнатите през 2014 г. експерименти по
въвеждане на специфични тестове и маркери, подходящи за молекулярноепидемиологични изследвания върху ефектите на ниски дози ЙЛ, които ще позволят
охарактеризирането на про- и анти-възпалителни ефекти, свързани с радиационното
въздействие. Тези нови тестове ще бъдат предложени за включване в специализираните
медико-биологични изследвания за оценка на въздействието на професионалното
облъчване и охарактеризиране на индивидуалния отговор към радиационно въздействие
върху работници от АЕЦ Козлодуй, които НЦРРЗ традиционно извършва по договори за
изследване и оценка на радиозащитните възможности на лица, работещи в “АЕЦ
Козлодуй” ЕАД”.
7. Нови договорни проекти и нови направления в научно-изследователската
дейност на лабораторията
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През 2015 г. лабораторията кандидатства за финансиране с проектно
предложение, озаглавено „Активиране на микроглиални клетки, индуцирано от радиация
с различно качество, като моделна система за изследване на радиационно-индуцирани
възпалителни процеси в централната нервна система“ в съвместен проект с лаборатория
„Радиационна биология“ на Обединения институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) на
Русия. Научният проект е фокусиран върху възпалителния отговор на микроглиални
клетки като главни участници в патофизиологичните механизми, отговорни за
радиационно-индуцирани травми на мозъка. Планираните експерименти имат за цел да се
изследват радиационно-индуцирани биологични и клинични ефекти, които произтичат и
са директно свързани с абсорбираната доза и други важни фактори като фракциониране и
мощност на дозата, както и качество на радиацията. За целта ще бъдат изследвани
апоптични промени, хромозомни аберации, промени в нивата на АФК и в протеиноите
нива на IL1, IL6, IL8, IL10 и TNF-α в микроглиални клетки, облъчени с протони и потоци
от тежки частици.
8. Учебна дейност
Участие на гл.ас. д-р Катя Станкова с лекции в програмата на НЦРРЗ за
получаване на правоспособност за работа в среда на йонизиращи лъчения на медицински
и немедицински специалисти.
9. Участие в специализации и курсове за повишаване на професионалната
квалификация
Сътрудници от лабораторията участваха в курсове по усвояване на методи за
статистически анализи, организирани от НЦЗПБ при МЗ. Тези методи са важни обработка
на експерименталните резултати от молекулярно епидемиологичните изследвания и са във
фокуса на научно-изследователската дейност на лаборатория МР. Курсът беше проведен
от 01.09.2015г. до 04.09.2015г.
Сътрудници от лабораторията участваха и в курс по биологична дозиметрия,
организиран от лабораторията по генетика на НЦРРЗ, който беше проведен от 23.11. до
25.11.2015 г.
Гл.ас. д-р Елена Захариева продължи научно-изследователската си работата в
Лабораторията по клетъчна биология на Института по Радиобиология и Медицина към
Университета на Хирошима в Япония, финансирана от стипендия на Университета на
Хирошима.
10. Публикации на сътрудниците на лабораторията за 2014 г.
1. Stankova K., Savova G., Nikolov V., Boteva R. „Hsp90 inhibitor geldanamycin as a
radiation response modificator in human blood cells” Dose response J., 2015; Jan-Mar; 13(1):111.
2. Katsarska O., Zaharieva E., Aneva N., Savova G., Stankova K., Boteva R. “The
soluble receptor ST2 is positively associated with occupational exposure to radiation” Int. J.
Rad. Biology 2015; Dec 3:1-7.
3. Kamiya K., Ozasa K., Akiba S., Niwa O., Kodama K., Takamura N., Zaharieva E.,
Kimura Y., Wakeford R. “From Hiroshima and Nagasaki to Fukushima 1; long-term effects of
radiation exposure on health” Lancet 2015; 386:469-478.
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ЛАБОРАТОРИЯ "РАДИАЦИОННА ГЕНЕТИКА"
Основните задачи и дейности са определени от ЗЗ (Чл.64) и Правилника за
устройството и дейността на НЦРРЗ (Чл.4, Чл. 5, т.1 и 2; Чл.6, т. 1, 2, 9 /а,б/; т. 11/а,б;
т.14)
І. Основни задачи и дейности на лабораторията
1. Поддържане на постоянна аварийна готовност и провеждане на биологична
дозиметрия при случаи на радиационни инциденти.
2. Цитогенетичен и молекулярно-цитогенетичен мониторинг на лица, работещи в
среда на йонизиращи лъчения за оценка на риска от поява на късни ефекти.
3. Актуализиране на спонтанната честота на цитогенетични и молекулярноцитогенетични показатели, използвани в биодозиметрията.
4. Работа по Договорни теми и задачи:
 финансирани от Комисията за наука към ЕО,
 финансирани по линия на двустранно сътрудничество с ОИЯИ-Дубна,
ІІ. Състав на лабораторията
Хабилитирани лица – 2
Главни асистенти – 2
Специалист биолог – 1
Лаборант – 1
ІІІ. Извършена работа от лабораторията през 2015год.
( описание на работата и числени показатели )
1. Научно-изследователска дейност
Лаборатория „Радиационна генетика” провежда научно-изследователска
дейност по два научни проекта:
1.1 Лаборатория „Радиационна генетика” успешно завърши проекта RENEB на
ЕК по наука за уеднаквяване методите за биодозиметрия на йонизиращи лъчения и
изграждането на мрежа от лабораториите, провеждащи биодозиметрия в Европа.

Целта е медицинското осигуряване на лица пострадали при радиационни аварии
и инциденти. Проекта е финансиран по 7РП, за срок от 4 години (2012 - 2015г).
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.
През изтеклия период, като партньор на RENEB, лабораторията участва в 40
симулации на радиационен инцидент по основни методи за биодозиметрия.
Целта на симулациите е да се проверят:
1) Възможността за активиране на мрежата от всеки член на RENEB и да оцени
капацитета на мрежата във всеки даден момент.
2) Отработване на триаж на пострадалите според дозата и сценария на инцидента
и докладване на резултатите на референтната лаборатория.
Отработени бяха 9 възможни сценарии на радиационен инцидент:
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 Целотелесно облъчване веднага след експозицията
 Целотелесно облъчване 24 часа след експозицията
 Целотелесно облъчване една седмица след експозицията
 Парциално облъчване с електронно устройство извън лъча веднага след
експозицията
 Парциално облъчване с електронно устройство извън лъча 24 часа след
експозицията
 Парциално облъчване с електронно устройство извън лъча една седмица след
експозицията
 Парциално облъчване с електронно устройство под лъча веднага след
експозицията
 Парциално облъчване с електронно устройство под лъча 24 часа след
експозицията
 Парциално облъчване с електронно устройство под лъча една седмица след
експозицията
За всяка категория трияжът бе осъществен по биологични и физични данни, като
 Дицентричен анализ

 Флуоресцентна „ин ситу” хибридизация (FISH)

 Цитохалазин В микронуклеус тест (МНТ)
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 Прематурна хромозомна кондензация (РСС)
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 Гама Н2АХ фокуси

1.2. Лаборатория „Радиационна генетика” успешно завърши проекта по
договор с Лаборатория по Радиобиология на Института за ядрени изследвания (ОИЯИ),
Дубна - «Gamma- H2AX as protein biomarker for radiation exposure and cytogenetic and
molecular cytogenetic effects of different energy charged particles irradiation on human
peripheral blood lymphocytes”.
Изготвен и приет е нов проект по договора за сътрудничеството с ОИЯИ, Дубна
върху изследване формирането на хромозомни аберации и гама Н2АХ фокуси при
лъчения с високо линейно предаване на енергия. Проектът е одобрен и финансово
обезпечен за периода 2016 - 2018 година.
През изтеклата година сътрудници от лабораторията проведоха облъчване на
лимфоцити от периферна кръв от 5 здрави донора с гама-лъчи и протони с енергия 150
MeV на установка Фазотрон в ОИЯИ – Дубна. Облъчването с протони е проведено в дози
1, 2 и 3 Gy, в Go фаза на клетъчния цикъл, а с гама лъчи с дози 0,25Gy; 0,5Gy; 0,75Gy;
1Gy; 1,5Gy; 2Gy; 3Gy; 4Gy. Изготвени са микроскопски препарати за анализ на
хромозомни аберации: дицентрици чрез конвенционално оцветяване и стабилни
транслокации чрез флуоресцентна хибридизация (FISH) с DNA проби, специфични за
отделни хромозоми. Изготвени са и препарати за анализ на друг биомаркер на
радиационното въздействие - гама Н2АХ фокуси. Част от препаратите са анализирани.
Изградени са криви доза-ефект за всички донори. Представен е отчет в АЯР за получените
резултати. В рамките на двустранното сътрудничество в лабораторията се проведе
двуседмично обучение на Олга Комова от ОИЯИ в метода на гама Н2АХ фокуси.
Резултати:
 FISH - γ-облъчване.
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Доза 0 Gy
Аберации

Прости
транслокации
Реципрочни
транслокации
Пълни
транслокации
Общо
транслокации
Прости
дицентрици
Дицентрици
Пълни
дицентрици
Общо
дицентрици

Аберации

Прости
транслокации
Реципрочни
транслокации
Пълни
транслокации
Общо
транслокации
Прости
дицентрици
Дицентрици
Пълни
дицентрици
Общо
дицентрици

Анализи
Клетки с Нормални Общо
рани
аберации клетки
клетки
клетки

Общо
Геномна
Честота
аберации
честота

1093

3

1090

1093

3

0,003

0,008

1093

0

1093

1093

0

0,000

0,000

1093

1

1092

1093

1

0,001

0,003

1093

3

1090

1093

3

0,003

0,008

1093
1093

1
0

1092
1093

1093
1093

1
0

0,001
0,000

0,003
0,000

1093

1

1092

1093

1

0,001

0,003

1093

1

1092

1093

1

0,001

0,003

Анализи
Клетки с Нормални Общо
рани
аберации клетки
клетки
клетки

Общо
Геномна
Честота
аберации
честота

777

0

777

777

0

0,000

0,000

777

0

777

777

0

0,000

0,000

777

0

777

777

0

0,000

0,000

777

0

777

777

0

0,000

0,000

777
777

0
0

777
777

777
777

0
0

0,000
0,000

0,000
0,000

777

0

777

777

0

0,000

0,000

777

0

777

777

0

0,000

0,000
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Доза 0,5 Gy

Аберации

Прости
транслокации
Реципрочни
транслокации
Пълни
транслокации
Общо
транслокации
Прости
дицентрици
Дицентрици
Пълни
дицентрици
Общо
дицентрици

Аберации

Прости
транслокации
Реципрочни
транслокации
Пълни
транслокации
Общо
транслокации
Прости
дицентрици
Дицентрици
Пълни
дицентрици
Общо
дицентрици

Анализи
Клетки с Нормални Общо
рани
аберации клетки
клетки
клетки

Общо
Геномна
Честота
аберации
честота

500

11

489

500

11

0,022

0,065

500

10

490

500

10

0,020

0,059

500

9

491

500

9

0,018

0,053

500

10

490

500

10

0,020

0,059

500
500

7
6

493
494

500
500

7
6

0,014
0,012

0,042
0,036

500

7

493

500

7

0,014

0,042

500

7

493

500

7

0,014

0,042

Анализи
Клетки с Нормални Общо
рани
аберации клетки
клетки
клетки

Общо
Геномна
Честота
аберации
честота

435

2

433

435

2

0,005

0,014

435

1

434

435

1

0,002

0,007

435

1

434

435

1

0,002

0,007

435

2

433

435

2

0,005

0,014

435
435

5
4

430
431

435
435

5
4

0,011
0,009

0,034
0,027

435

5

430

435

5

0,011

0,034

435

5

430

435

5

0,011

0,034
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Доза 1 Gy

Аберации

Прости
транслокации
Реципрочни
транслокации
Пълни
транслокации
Общо
транслокации
Прости
дицентрици
Дицентрици
Пълни
дицентрици
Общо
дицентрици

Анализи
Клетки с Нормални Общо
рани
аберации клетки
клетки
клетки

Общо
Геномна
Честота
аберации
честота

758

26

732

758

28

0,037

0,110

758

13

745

758

14

0,018

0,055

758

25

733

758

26

0,034

0,102

758

27

731

758

29

0,038

0,114

758
758

9
4

109
754

758
758

9
4

0,012
0,005

0,035
0,016

758

9

749

758

9

0,012

0,035

758

9

749

758

9

0,012

0,035

Доза 2Gy

Аберации

Прости
транслокации
Реципрочни
транслокации
Пълни
транслокации
Общо
транслокации
Прости
дицентрици
Дицентрици
Пълни
дицентрици
Общо
дицентрици

Анализи
Клетки с Нормални Общо
рани
аберации клетки
клетки
клетки

Общо
Геномна
Честота
аберации
честота

323

19

304

323

19

0,059

0,175

323

27

296

323

27

0,084

0,248

323

32

291

323

32

0,099

0,294

323

34

289

323

34

0,105

0,313

323
323

10
7

109
316

323
323

12
8

0,037
0,025

0,110
0,074

323

6

317

323

7

0,022

0,064

323

6

317

323

8

0,025

0,074
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Доза 4Gy

Аберации

Прости
транслокации
Реципрочни
транслокации
Пълни
транслокации
Общо
транслокации
Прости
дицентрици
Дицентрици
Пълни
дицентрици
Общо
дицентрици



Анализи
Клетки с Нормални Общо
рани
аберации клетки
клетки
клетки

Общо
Геномна
Честота
аберации
честота

82

20

62

82

26

0,317

0,942

82

16

66

82

18

0,220

0,652

82

20

62

82

26

0,317

0,942

82

25

57

82

37

0,451

1,340

82
82

9
3

73
79

82
82

11
3

0,134
0,037

0,398
0,109

82

10

72

82

13

0,159

0,471

82

9

73

82

12

0,146

0,435

Гама- H2AX фокуси – облъчване с протони.
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Резултати след 30 мин от 5 здрави донора
Разпределение на фокусите

Проба

σ2/y

± SE

10 клетки 20 клетки 30 клетки 40клетки 50 клетки 10 клетки 20 клетки 30 клетки 40 клетки 50 клетки 50 клетки
0 Gy -30'

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,9

0,25 Gy -30'

2,4

2,6

2,3

2,3

2,2

0,5

0,4

0,3

0,2

0,2

0,4

0,5 Gy -30'

4,2

3,8

3,7

3,6

3,4

0,6

0,4

0,3

0,3

0,3

0,4

0,75 Gy -30'

4,5

4,7

4,6

4,7

4,7

0,7

0,5

0,4

0,3

0,3

0,3

1 Gy -30'

5,5

5,2

5,1

5,4

5,5

0,7

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

2 Gy -30'

7,3

7,3

7,3

7,4

7,3

0,9

0,6

0,5

0,4

0,4

0,2

3 Gy -30'

9,2

9,1

9,1

9,3

9,2

1,0

0,7

0,6

0,5

0,4

0,2

Разпределение на фокусите

Проба

σ2/y

± SE

10 клетки 20 клетки 30 клетки 40клетки 50 клетки 10 клетки 20 клетки 30 клетки 40 клетки 50 клетки 50 клетки
0 Gy -30'

0,3

0,3

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

1,2

0,25 Gy -30'

1,2

1,4

1,7

1,8

1,8

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,8

0,5 Gy -30'

4,0

3,6

3,4

3,4

3,4

0,6

0,4

0,3

0,3

0,3

0,4

0,75 Gy -30'

4,3

4,5

4,3

4,3

4,4

0,7

0,5

0,4

0,3

0,3

0,3

1 Gy -30'

6,0

5,8

5,7

5,7

5,7

0,8

0,5

0,4

0,4

0,3

0,2

2 Gy -30'

6,9

6,9

7,2

7,2

7,2

0,8

0,6

0,5

0,4

0,4

0,2

3 Gy -30'

10,1

9,8

9,6

9,6

9,6

1,0

0,7

0,6

0,5

0,4

0,2

Разпределение на фокусите

Проба

σ2/y

± SE

10 клетки 20 клетки 30 клетки 40клетки 50 клетки 10 клетки 20 клетки 30 клетки 40 клетки 50 клетки 50 клетки
0 Gy -30'

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,9

0,25 Gy -30'

1,9

1,9

2,0

1,9

1,9

0,4

0,3

0,3

0,2

0,2

0,4

0,5 Gy -30'

4,5

4,1

4,0

4,0

3,9

0,7

0,5

0,4

0,3

0,3

0,4

0,75 Gy -30'

4,7

4,5

4,2

4,3

4,2

0,7

0,5

0,4

0,3

0,3

0,6

1 Gy -30'

5,5

5,3

5,4

5,5

5,6

0,7

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

2 Gy -30'

7,2

7,3

7,1

7,2

7,2

0,8

0,6

0,5

0,4

0,4

0,3

3 Gy -30'

9,2

9,1

9,2

9,1

9,1

1,0

0,7

0,6

0,5

0,4

0,1

Разпределение на фокусите

Проба

σ2/y

± SE

10 клетки 20 клетки 30 клетки 40клетки 50 клетки 10 клетки 20 клетки 30 клетки 40 клетки 50 клетки 50 клетки
0 Gy -30'

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,9

0,25 Gy -30'

3,0

2,5

2,3

2,1

2,0

0,5

0,4

0,3

0,2

0,2

0,8

0,5 Gy -30'

4,4

4,0

4,0

3,9

3,9

0,7

0,4

0,4

0,3

0,3

0,4

0,75 Gy -30'

4,6

4,2

4,5

4,4

4,3

0,7

0,5

0,4

0,3

0,3

0,3

1 Gy -30'

6,0

6,0

5,8

5,7

5,6

0,8

0,5

0,4

0,4

0,3

0,2

2 Gy -30'

7,8

7,4

7,5

7,6

7,7

0,9

0,6

0,5

0,4

0,4

0,2

3 Gy -30'

9,8

9,9

9,8

9,9

9,7

1,0

0,7

0,6

0,5

0,4

0,2

Разпределение на фокусите

Проба

σ2/y

± SE

10 клетки 20 клетки 30 клетки 40клетки 50 клетки 10 клетки 20 клетки 30 клетки 40 клетки 50 клетки 50 клетки
0 Gy -30'

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,9

0,25 Gy -30'

2,3

2,2

2,2

2,3

2,2

0,5

0,3

0,3

0,2

0,2

0,5

0,5 Gy -30'

3,9

3,8

3,6

3,7

3,6

0,6

0,4

0,3

0,3

0,3

0,4

0,75 Gy -30'

5,0

5,0

4,8

4,6

4,6

0,7

0,5

0,4

0,3

0,3

0,3

1 Gy -30'

4,7

5,2

5,3

5,3

5,4

0,7

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

2 Gy -30'

8,2

8,4

7,8

7,4

7,4

0,9

0,6

0,5

0,4

0,4

0,3

3 Gy -30'

10,1

9,9

9,7

9,7

9,7

1,0

0,7

0,6

0,5

0,4

0,2

130

Линейно – квадратична зависимост
Y= 0,2322 (+/- 0,2205 ) + 6,3260 (+/- 0,6505 ) * D + -1,1160 ( +/- 0,2303 ) * D^2
Изчислен Chi Squared = 244,2000,
Степени на свобода = 4, p value for goodness of fit = 1,0000
p стойности за коефициенти (z-test): p_A = 0,3517, p_alpha = 0,0006 p_beta = 1,9920
Коефициент на корелация, r = 0,9882

Разпределение на фокусите

Проба

σ2/y

± SE

10 клетки 20 клетки 30 клетки 40клетки 50 клетки 10 клетки 20 клетки 30 клетки 40 клетки 50 клетки 50 клетки
0 Gy -4час

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,9

0,25 Gy -4час

0,5

0,7

0,8

0,8

0,8

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,6

0,5 Gy -4час

1,6

1,5

1,5

1,5

1,5

0,4

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,75 Gy -4h

2,3

2,2

2,2

2,2

2,2

0,5

0,3

0,3

0,2

0,2

0,3

1 Gy -4час

2,4

2,7

2,6

2,7

2,8

0,5

0,4

0,3

0,3

0,2

0,3

2 Gy -4час

4,3

4,9

5,1

5,4

5,4

0,7

0,5

0,4

0,4

0,3

0,5

3 Gy -4час

8,2

8,0

7,8

7,7

7,6

0,9

0,6

0,5

0,4

0,4

0,2

Разпределение на фокусите

Проба

σ2/y

± SE

10 клетки 20 клетки 30 клетки 40клетки 50 клетки 10 клетки 20 клетки 30 клетки 40 клетки 50 клетки 50 клетки
0 Gy -4час

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

1,0

0,25 Gy -4час

0,7

0,8

0,7

0,7

0,7

0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

0,6

0,5 Gy -4час

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

0,4

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,75 Gy -4h

2,4

2,3

2,3

2,3

2,3

0,5

0,3

0,3

0,2

0,2

0,4

1 Gy -4час

2,9

3,1

3,2

3,2

3,2

0,5

0,4

0,3

0,3

0,3

0,4

2 Gy -4час

5,3

5,0

5,0

5,1

5,1

0,7

0,5

0,4

0,4

0,3

0,3

3 Gy -4час

7,0

6,8

6,6

6,8

7,0

0,8

0,6

0,5

0,4

0,4

0,3

Разпределение на фокусите

Проба

σ2/y

± SE

10 клетки 20 клетки 30 клетки 40клетки 50 клетки 10 клетки 20 клетки 30 клетки 40 клетки 50 клетки 50 клетки
0 Gy -4час

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,9

0,25 Gy -4час

0,8

0,7

0,7

0,8

0,7

0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

0,5

0,5 Gy -4час

1,9

1,7

1,6

1,6

1,6

0,4

0,3

0,2

0,2

0,2

0,3

0,75 Gy -4h

2,3

2,4

2,4

2,4

2,3

0,5

0,3

0,3

0,2

0,2

0,3

1 Gy -4час

3,6

3,2

3,1

3,1

3,1

0,6

0,4

0,3

0,3

0,2

0,4

2 Gy -4час

5,9

5,9

6,0

5,8

5,7

0,8

0,5

0,4

0,4

0,3

0,4

3 Gy -4час

7,9

8,1

7,9

7,8

7,7

0,9

0,6

0,5

0,4

0,4

0,2
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Разпределение на фокусите

Проба

σ2/y

± SE

10 клетки 20 клетки 30 клетки 40клетки 50 клетки 10 клетки 20 клетки 30 клетки 40 клетки 50 клетки 50 клетки
0 Gy -4час

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,9

0,25 Gy -4час

1,0

1,0

0,9

0,9

0,8

0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

0,6

0,5 Gy -4час

1,4

1,4

1,3

1,4

1,4

0,4

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,75 Gy -4h

2,3

2,2

2,1

2,1

2,1

0,5

0,3

0,3

0,2

0,2

0,4

1 Gy -4час

3,0

2,8

2,8

2,8

2,9

0,5

0,4

0,3

0,3

0,2

0,4

2 Gy -4час

5,4

5,4

5,2

5,3

5,2

0,7

0,5

0,4

0,4

0,3

0,4

3 Gy -4час

7,2

7,4

7,3

7,3

7,2

0,8

0,6

0,5

0,4

0,4

0,3

Разпределение на фокусите

Проба

σ2/y

± SE

10 клетки 20 клетки 30 клетки 40клетки 50 клетки 10 клетки 20 клетки 30 клетки 40 клетки 50 клетки 50 клетки
0 Gy -4час

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,9

0,25 Gy -4час

0,8

0,9

0,8

0,8

0,9

0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

0,6

0,5 Gy -4час

1,3

1,5

1,5

1,5

1,4

0,4

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,75 Gy -4h

2,1

2,2

2,3

2,2

2,2

0,5

0,3

0,3

0,2

0,2

0,4

1 Gy -4час

2,7

2,9

2,9

2,8

2,9

0,5

0,4

0,3

0,3

0,2

0,4

2 Gy -4час

4,0

4,3

4,6

4,9

5,0

0,6

0,5

0,4

0,3

0,3

0,3

3 Gy -4час

5,6

6,5

6,6

6,8

6,9

0,7

0,6

0,5

0,4

0,4

0,3

Линейна зависимост
Y = 0,1780 (+/- 0,0618 ) + 2,5010 (+/- 0,0923 ) * D
Изчислен Chi Squared = 67,2000,
Степени на свобода = 5, p value for goodness of fit = 0,0000
p стойности за коефициенти (z-test): p_A = 0,0345, p_alpha = 0,0000
Коефициент на корелация, r = 0,9971

1.3. През изтеклата година бяха подготвени за публикуване резултатите.
2. Контролна дейност
Постоянно участие на лабораторията в специализираните екипи на НЦРРЗ във
връзка с поддържането на постоянна аварийна готовност за провеждане на биологичната
дозиметрия.
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3. Лечебна, консултативна и референтна дейност.
3.1. Лаборатория „Радиационна генетика” при НЦРРЗ е единствената в страната
биодозиметрична лаборатория и поддържа постоянна готовност за извършване на
биодозиметрия в случай на радиационни инциденти.
През изтеклия период са проведени цитогенетичен анализ и биодозиметрия на 8
лица. Контролен цитогенетичен анализ е проведен на претърпелите радиационна авария с
източник Со-60 на фирма Гитава, в гр.Стамболийски през 2011 година. Цитогенетичен
анализ е проведен и при 3 лица, суспектни за по- високо дозово натоварване
(професионално медицинско), насочени от секция „Радиационна медицина”. Протоколи за
проведените анализи и биологична оценка на погълната доза са предавани своевременно в
администрацията на НЦРРЗ.
Контролната дейност по отношение на пострадалите служители от фирма Гитава
се осъществява през шест месеца от първоначално проведената биодозиметрия. За оценка
на късни биологични ефекти освен конвенционалните методи се прилага и отчитане на
стабилните транслокации чрез флуоресцентна in situ хибридизация (FISH). Наблюдава се
спад в честотата на клетките с нестабилен тип хромозомни аберации, анализирани в
лимфоцити от периферна кръв, докато честотата на стабилните транслокации поддържа
постоянни повишени стойности.

3.2. Експертна преценка за необходимост от прекъсване на бременността поради
наличие на радиационно въздействие.
През изтеклия период само 1 бременна жена е потърсила Комисията за такава
експертиза.
3.3. Актуализиране на спонтанната честота на използваните в лабораторията
биомаркери. През изтеклата година са изготвени и анализирани 10 кръвни проби на лица,
неангажирани с източници на йонизиращи лъчения и други вредни фактори, като
спонтанна честота за българската популация.
4. Внедрителска и методична дейност
Като партньор на международна мрежа за биодозиметрия – RENEB и
необходимостта от синхронизиране на методите, в лабораторията се въвеждат нови
методи за биологична оценка на дозата.
4.1. Изградени са криви за оценка на погълната доза при радаиционен инцидент
при гама облъчване и протонно лъчение, чрез метода за откриване на фосфорилиране на
хистона гама H2AX. Методът бе въведен чрез програмите за обучение по проекта RENEB.
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Той бе приложен в научната програма с ОИЯИ-Дубна: «Gamma - H2AX as protein
biomarker for radiation exposure and cytogenetic and molecular cytogenetic effects of different
energy charged particles irradiation on human peripheral blood lymphocytes”, където бяха
облъчени кръвни проби с различни дози гама лъчи и протони за анализ на фокуси и
изготвяне на калибровъчна крива.
4.2. Лабораторията в процес на въвеждане на още един метод с доказано място
при биодозиметрия на радиационно въздействие – прематурна хромозомна кондензация
(РСС). През следващата година ще бъде проведено обучението на специалист от
лабораторията в РСС и прилагането му в лабораторията за биодозиметрия.
5. Учебна и квалификационна дейност
Хабилитираните лица от лаборатория „Радиационна генетика” провеждат
обучение по специалността „Радиобиология”, участват в изготвяне на учебни програми и
в изпитни комисии. Лектори са в провеждането на тематични курсове по СДО по модул:
„Обща радиобиология”, на специалисти по Образна диагностика, Медицинска
радиологична физика и Радиобиологогия.
През изминалата 2015 година проф. Хаджидекова изнезе лекционен курс по
Радиобиология по СДО за специализанти по „Образна диагностика“
В лаб. „Радиационна генетика“ бе организиран и проведен специализиран
тридневен курс по Биологична дозиметрия за специализанти по радиобиология и
медицинска радиологична физика.
Обявен е конкурс за обучението по образователната и научна степен “ДОКТОР”.
В провеждането на лекционни курсове за придобиване на правоспособност за
работа в среда на йонизиращи лъчения участват всички членове на лабораторията с
призната специалност по Радиобиология. Проф. В. Хаджидекова е лектор и отговорник по
тема: „Биологично действие на йонизиращите лъчения”.
Главните асистенти и специалисти от лабораторията взеха участие в рзлични
семинари и курсове за обучение.
6. Договорни задачи и теми.
6.1. RENEB - През изтеклата година бяха проведени междулабораторни
сравнителни проучвания по основни методи в биодозиметрията:
 Дицентричен анализ
 Анализ на симетрични транслокации чрез FISH
 Анализ на гама Н2АХ фокуси
6.2. ОИЯИ, Дубна - Двустранен научно - технически проект с ОИЯИ Русия.
Анализират се радиационно индуцирани гама Н2АХ фокуси и хромозомни увреждания в
G0 и G2 фази на клетъчния цикъл.
6.3. НПОСЗ - Участие на лабораторията в Национален план за действие по
околна среда-здраве на МЗ.
7. Международно сътрудничество и контакти
7.1. Международно координирано проучване
биодозиметричните техники в рамките на проекта RENEB.
7.2. Двустранно сътрудничество с ОИЯИ, Дубна.

за

стандартизиране

на

7.2. Лабораторията е член на световната мрежа лаборатории (BioDoseNet),
създадена за извършване на биологична оценка на погълната доза за човека в резултат на
радиационни аварии.
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8. Друга дейност
Участие на членовете на лабораторията в различни изпитни комисии комисии,
тръжни процедури и др.
ІV. Разпределение на работата между сътрудниците на лабораторията.
Индивидуална оценка на работата на средния състав.
Работата в цитогенетичната лаборатория е трудоемка, което налага участието на
всички сътрудници в изпълнението на всички разработвани задачи. Тя
изисква
взаимозаменяемост на сътрудниците във всички етапи от провеждане на изследванията и
работа в екип. Независимо, че всяка задача има определен отговорен изпълнител,
останалите сътрудници участват равностойно и пълноценно в изпълнението й.
В лаботорията има един лаборант, който е с 8 години стаж в лабораторията и се
справя много добре с методиките, рутинно използвани в работата.
V. Обща оценка на работата на лабораторията през 2015 г.
1. Обща оценка на работата на лабораторията през 2015 г.
През изтеклия период, лабораторията показа че може да работи на нивото на
известни биодозиметрични лаборатории в Европа като тези от Европейската мрежа за
биодозиметрия. Същевременно, заплануваният обем работа е изпълняван в срок.
Отчетната година беше с висока натовареност, поради големият обем работа по
договорини задачи, които се застъпват. Поддържа се аварийна готовност за провеждане
на цитогенетичен анализ при случай на радиационни инциденти и аварии.
2. Постижения, които следва да се отбележат.
Лабораторията е разпозната в световен мащаб като биодозиметрична лаборатория
и е включена в международна мрежа за провеждане на оценка на дозата по биологичен
път.
Въведени са нови методи за биодозиметрия.
Работи се по международни проекти с различни задачи и методи. Финансирането
по тези проекти дава възможност за обучение, квалификация, закупуване на материали и
апаратура.
Лабораторията е създала компютъризирана система от база данни за изследвания
контингент лица от АЕЦ "Козлодуй"- над 300 души, която продължава да се надгражда.
Създадена е и компютъризирана система от база данни за изследвания контингент
здрави лица от българската популация като историческа контрола на лабораторията.
3. Слабости и пропуски в работата.
Усилията в търсенето на възможности за сключване на нови договори, не винаги
са успешни.
4. Предложения за работата през 2016г.
През 2016 лабораторията ще започне подготовка на документи за акредетиране по
международния стандарнт ISO – 17025.
VІ. Разработки на сътрудниците на лабораторията.
1. The first gamma-h2ax biodosimetry intercomparison exercise of the developing
european biodosimetry network reneb. S Barnard, E A Ainsbury, J Al-Hafidh, V Hadjidekova, R
Hristova, C Lindholm, O Monteiro Gil, J Moquet, M Moreno, U Rößler, H Thierens, C
Vandevoorde, A Vral, M Wojewódzka, K Rothkamm, Radiat Prot Dosimetry, 2014 Aug 12. pii:
ncu259.
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2. Realising the european network of biodosimetry: reneb-status quo.Kulka U,
Ainsbury L, Atkinson M, Barnard S, Smith R, Barquinero JF, Barrios L, Bassinet C, Beinke C,
Cucu A, Darroudi F, Fattibene P, Bortolin E, Monaca SD, Gil O, Gregoire E, Hadjidekova V,
(…), Wojcik A., Radiat Prot Dosimetry. 2014 Sep 9. pii: ncu266.
3. U. Oestreicher1, E. Ainsbury2, L. Barrios3, C. Beinke4, A. Cucu5, O. Gil6, E.
14
Gregoire , V. Hadjidekova7, U. Kulka1, C. Lindholm9, K. Lumniczky10, R. M’kacher15, J.
Moquet2 , A. Montoro11, M. Moreno12, M. Noditi5, F. Palitti13, S. Sommer16, A. Testa17, A.
Vral18, A. Wojcik19 Inter-laboratory comparison for dicentric assay in the frame of the
European Network of Biodoimetry - RENEB , ICRP 2015.
4. J. Depuydt1, A. Vral1, C. Beinke2, O. Gil3, L.Popova4, K. Lumniczky5, R.
M’kacher6, J. Moquet7, D. Obreja8, U. Oestreicher9, S. Sommer10, A. Testa11, H. Thierens1, A.
Wojcik12 Inter-laboratory comparison for the Micronucleus assay in the frame of the European
Network of Biodosimetry - RENEB, ICRP 2015.
VІІ. Нормативни, методични и инструктивни документи
Подготовка на документите за акредитиране на лабораторията по ISO - 17025
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ОТДЕЛ „НАУЧНО-УЧЕБЕН"
I. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ

Определени са от Закона за здравето (чл. 178, ал.1; чл. 180, ал.1), Наредба 1 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. 4, т. 5 и чл. 6, т. 14, 15 и 16).
Работата на служителите е разпределена в две направления:
А. Специализирано обучение и правоспособност за работа с източници на
йонизиращи лъчения.
Отделът организира и провежда обучението за правоспособност за работа с ИЙЛ,
съобразно условията на Лицензия серия СО, рег. № 04032 от 10.07.2012 г. и
Б. СДО, система за обучение и развитие на академичния състав, информационни
материали, програми, интернет, библиотека.
Отделът изучава потребностите и организира набирането на кадри за обучение по
специалностите радиобиология, радиационна хигиена и медицинска радиологична физика.
Организира и участва в разработването, обсъждането и утвърждаването на съответната
учебна документация, вкл. учебни програми.
Отделът организира и извършва обучение с цел повишаване теоретичната и
практическата подготовка в областта на радиационната защита: тематични курсове по
посочените по-горе специалности, както и индивидуални обучения. При поискване се
организират и лекции (тематични единици), които могат да се включат в програмите на
основни курсове по СДО, провеждани от различните катедри към МУ – гр. София..
Научно-учебният отдел подпомага ръководството на НЦРРЗ в осъществяването
на системи за обучение и развитие на академичния състав. За целта той: организира
провеждането на конкурси за прием на докторанти и процедури за присъждане на
образователната и научна степен "доктор" и научната степен "доктор на науките";
организира, контролира и координира процедурата по провеждане на конкурси за заемане
на академични длъжности; подпомага научно - методичното осигуряване на докторанти и
информационното обслужване и поддържане на информация на сайта в областта на
научната дейност, на който се обявяват всички нормативни документи и решения по
обявяваните конкурси за заемане на академични длъжности и конкурси за докторантури и
др.
Разработва, издава и разпространява програми, ръководства, бюлетини,
информационни и други материали, имащи отношение към дейността на НЦРРЗ.
Поддържа интернет страницата на НЦРРЗ.
Поддържа и актуализира библиотечният фонд от научна литература.
Съпровождаща административна дейност.
II. ЩАТЕН СЪСТАВ
Доцент - 2: лекар - 1 инженер -1;
Магистър - 2;
Средно специално - 1.
III. ИЗВЪРШЕНА РАБОТА
А. Проведени са 33 курса, от които 25 основни – 17 курса за персонал, заемащ
длъжности в медицината и 8 курса за персонал в науката и техниката. Бяха проведени 8
курса поддържащо специализирано обучение.
В курсовете за първоначално специализирано обучение бяха обучени 587
специалисти (423 медицински и 164 немедициниски специалисти), които са преминали
успешно комплексния изпит (писмен и устен) пред КИК и са получили удостоверения.
120 специалисти са преминали успешно курсовете за поддържащо обучение.
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Бе провеждано допълнително специализирано обучение по конкретното
направление в базите за практическото обучение: Клиника по нуклеарна медицина в
УМБАЛ „Александровска“ и Клиника по лъчелечение в УМБАЛ „Царица Йоанна“.
Курсове за специализирано обучение и правоспособност бяха проведени в: МБАЛ
- Видин за І до ІV квалификационно нива, МБАЛ - Русе за ІІ до ІV нива.
През 2015 г. бяха сключени нови договори за обучение с ГД „Гранична полиция”
и ГД „Охрана” при МП, от които по обективни причини бе консумиран единствено
първият.
За осъществяване на качествено специализирано обучение за правоспособност за
работа с ИЙЛ бяха привличани външни лектори, като двама изнасяха лекции, а един
участваше и в изпитните комисии.
Архивирането на досиетата на преминалите курсове специалисти продължава.
Архивирани са курсовете до 2010 г. засега в едно от работните помещения на отдела което
противоречи на условията за съхранение на документи с лични данни. В края на годината
документацията по издаване на удостоверения бе архивирана на диск съгласно условията
на лицензията.
АЯР е уведомявана своевременно за предстоящите курсове и датите, мястото и
часовете на провеждане на устния изпит, както и за налагащите се промени в графика.
През изтеклата година бяха направени и двете вноски за задължителната годишна такса
към АЯР за контрол върху изпълнението на условията на издадената Лицензия.
По искане на инспекторите на АЯР, на част от специалистите, подали заявки, се
издаваше „Служебна бележка”, в уверение, че ще бъдат включени в курс. Този документ
заместваше липсата на удостоверения за правоспособност на персонала в документацията
за лицензиране и прелицензиране на обекта. Отново се сблъскахме с отделни случаи на
злоупотреба, поради което по взаимна договореност с АЯР издаването на такива бележки
бе преустановено. С малки изключения всички издадени до края на м. септември на 2015
г. служебни бележки бяха реализирани и техните заявители обучени и получили
удостоверения.
През м. септември успешно служебно бе изменена лицензията в съответствие с
измененията и допълненията на Наредбата на АЯР за условията и реда за придобиване на
професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано
обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия от м.
април 2015 г.
Б: 1.Следдипломно обучение:
1.1. Организирани и проведени 5 тематични курса за СДО специализанти и
индивидуално обучение на един специализант;
1.2. Организирани и проведени 13 колоквиума - 8 по Медицинска радиологична
физика и 4 по Радиобиология и 1 по Радиационна хигиена;
1.3. Изготвени предложенията за броя на местата за специализации през 2016 г. по
специалностите, по които НЦРРЗ е база за обучение;
1.4.Организирани и проведени: един държавен изпит по медицинска радиологична
физика и един конкурсен изпит за зачисляване по специалността „Медицинска
радиологична физика“;
1.5. Подготовка, организиране и участие в изготвянето на договори за
практическо
обучение на СДО специализантите със СБАЛО, МУ. ИСУЛ.
2. Обучение на докторанти:
2.1. Провеждане на кандидатски минимум на (трима) докторанти на
самостоятелна подготовка и изготвяне на документи;
2.2. Изготвяне на справка за първи и втори семестър за докторантите в НЦРРЗ и
изпращане в НСИ и ЦИО при МОН и отчет за 2015г.
3. Изготвяне на информационни материали и редакторска дейност:
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3.1. Подготовка, редакторска дейност, предпечатна подготовка на материали,
свързани с издаването на Radiation Protection Journal - кн. 4 и кн. 5.
4. Интернет - на сайта на НЦРРЗ се качва информация за:
4.1. Обявяване на конкурс за академична длъжност „доцент" и за публична
защита за придобиване на ОНС „доктор“.
4.2. Тематични и специализирани курсове.
4.3. Обществени поръчки.
5. Библиотека:
5.1. Изготвен е абонамента за периодичните издания за 2016г.;
5.2. Актуализиран е електронният регистър на периодичните издания и
наличните книги;
IV. ДРУГА ДЕЙНОСТ:
1. Доц. H. Чобанова:
 Участие в комисии за провеждане на колоквиуми по специалностите
„Радиобиология", „Радиационна хигиена“ и „Медицинска радиологична физика“.
 Изготвени рецензии на материали за RAD 2015 и за 14 IRPA 2016;
 Изготвени становища като член на НЖ за ОНС “доктор“ и доцент;
2. Т. Рангелова:
 Извършване на съпровождащата дейността на отдела административна дейност
- тясно сътрудничество с отдел СДО на МУ-София;
 Изготвяне на удостоверения на участниците във СДО курсовете;
 Работа като секретар в НЖ, за придобиване на ОНС „доктор“ и един за доцент.
3.Служителите, отговарящи за специализираното обучение и правоспособност:
 издаване на нови удостоверения в съответствие със завършения курс;
 издаване на дубликати от удостоверения;
 куриерски услуги;
 организиране отпечатване на сборника с лекции – 300 бр.;
 подвързване на печатни материали в НЦРРЗ – по заявка и при нужда
оперативно;
 осигуряване на курсистите с допълнителни нагледни материали;
4. Ангажиментите на отдела са свързани и с изготвяне на заповеди,
удостоверения, протоколи, обяви, справки, писма, поздравителни адреси и др.,
организация и редакция на отпечатваните сборници, плакати, папки, пощенски и
куриерски услуги.
5. Сътрудниците на отдел „НУ" активно работят с отделите СДО на МУ, СБАЛО
и ИСУЛ, НЦОЗА, както и със СРЗИ; МЗ и др.
V. ПУБЛИКАЦИИ
Monitoring and evaluation of the health status of workers from the Kozloduy NPP for
the period 2011-2013. K. Negoycheva, N. Chobanova, I. Peyankov, A. Milchev, J. Djounova
Rad. Prot. J. 2015, 4, 27-33.
VI. ОЦЕНКА РАБОТАТА НА ОТДЕЛА
Отдел „Научно-учебен“ се сформира от обединението на отдел „Учебноинформационен“ и „СОПРИЙЛ“ от месец юли 2015г. и въпреки появилите се трудности,
сътрудниците са работили съгласно длъжностните си характеристики и са изпълнявали
акуратно и в срок поставените задачи.
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“СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ И ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА С
ИЙЛ”
I. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ
НЦРРЗ провежда специализирано обучение по радиационна защита за
придобиване на правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения „СОПРИЙЛ“.
Основните дейности, осъществени през 2015 г. са били в съответствие със
заложените в Плана на предишния Отдел „СОПРИЙЛ“ за 2015 г.
Основните задачи са определени от:
Закон за здравето, Чл.178, ал.1 и Чл. 180, ал.1. :
- продължаващо медицинско обучение;
Закон за безопасно използване на ядрената енергия, Чл.16, т. 13 и Чл. 64 -71:
- осигуряване обучение на персонала, както и усъвършенстване и контрол на
квалификацията му,
- специализирано обучение за придобиване на правоспособност за работа с
източници на йонизиращо лъчение;
Наредба № 34 на МЗ, както и от
Правилник за устройството и дейността на НЦРРЗ - Чл.4, т5 и Чл.5, т14, 15 и
16:
1. Провежда специализирано обучение по радиационна защита за получаване на
правоспособност за работа с източници на йонизиращо лъчение.
2. Разработва, издава и разпространява материали, имащи отношение към
дейността на Отдела и НЦРРЗ.
II. ЩАТЕН СЪСТАВ НА ОТДЕЛА
1. до 30.06.2015 г.:
Доцент, инженер -1
Магистри - 3
Средно специално – 1
2. след 30.06.2015 г. в рамките на Отдел „Научно-учебен“:
Доцент, инженер – Ат. Славчев
Магистри – Р. Пурлантова
Средно специално – Г. Стоянчова.
III. ИЗВЪРШЕНА РАБОТА ПРЕЗ 2015 г.
1. Учебна дейност
Специализирано обучение: През 2015 г. обучението за правоспособност за
работа с източници на йонизиращи лъчения е провеждано съобразно условията на
Лицензия серия СО, рег. № 04032 от 10.07.2012 г.
Планирането на курсовете за първоначално специализирано обучение за
правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения се осъществяваше по
постъпилите Предварителни заявки за участие в курс. Поканата за участие се отправяше
по реда на постъпване на заявката.
През 2015 г. бяха планирани, обявени в АЯР и на Интернет страницата на НЦРРЗ
общо 32 курса, а в действителност бяха проведени 33 курса, от които 25 основни – 17
курса за персонал, заемащ длъжности в медицината и 8 курса за персонал в науката и
техниката, и 8 курса поддържащо специализирано обучение за правоспособност за работа
с ИЙЛ.
В курсовете за първоначално специализирано обучение за правоспособност за
работа с ИЙЛ бяха обучени 587 специалисти (423 медицински и 164 немедициниски
специалисти), които са преминали успешно комплексния изпит (писмен и устен) пред
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КИК и са получили своите удостоверения. Информацията за осъществените курсове е
изпратена в АЯР заедно с копия на Удостоверенията за всеки един курсист.
Участвалите в курсовете за поддържащо обучение 120 специалисти са ги
преминали успешно и са получили своето приложение №1 към удостоверенията си.
Продължена бе успешната практика на диференциране на курсистите в
съответните квалификационни нива, като в отделни случаи бе провеждано допълнително
специализирано обучение по конкретното направление. Ефективно бяха използвани
базите за практическото обучение, едната - разположена на територията на УМБАЛ
„Александровска“ – Клиника по нуклеарна медицина и другата в УМБАЛ „Царица
Йоанна“ – Клиника по лъчелечение.
В съответствие с процедурата за провеждане на курсове извън базата на НЦРРЗ и
след сключване на съответни договори през 2015 г. бяха проведени, както следва: курсове
в МБАЛ – Видин за І до ІV квалификационно нива и курсове в МБАЛ Русе за ІІ до ІV
нива. Редовно се изпълняваха задълженията на НЦРРЗ по сключените дългосрочни
договори за специализирано обучение на специалистите от УМБАЛ “Александровска” и
УМБАЛ “Царица Йоанна”. През 2015 г. бяха сключени нови договори за обучение с: ГД
„Гранична полиция” и ГД „Охрана” при МП, от които по обективни причини бе
консумиран единствено първият.
За осъществяване на качествено специализирано обучение за правоспособност за
работа с ИЙЛ бяха привличани външни лектори, в съответствие със сключените с тях
граждански договори. Двама външни лектори изнасяха лекции, а един участваше и в
изпитни комисии на доброволни начала.
Съгласно Условията на Лицензията продължи и архивирането на досиетата на
преминалите курсове специалисти – архивирани са курсовете до 2010 г. засега в работните
помещения на „СОПРИЙЛ“, което противоречи на условията за съхранение на документи
с лични данни.
През отчетната 2015 година АЯР е уведомявана своевременно за предстоящите
курсове и датите, мястото и часовете на провеждане на устния изпит, както и за
налагащите се промени в графика. През изтеклата година бяха направени и двете вноски
за задължителната годишна такса към АЯР за контрол върху изпълнението на условията
на издадената Лицензия.
По искане на инспекторите на АЯР, на част от специалистите, подали заявки, се
издаваше „Служебна бележка”, че ще бъдат включени в курс. Този документ заместваше
липсата на Удостоверения за правоспособност на персонала в документацията за
лицензиране и прелицензиране на обекта. Отново се сблъскахме с отделни случаи на
злоупотреба, поради което по взаимна договореност с АЯР издаването на такива бележки
бе преустановено. С малки изключения всички издадени до края на м. септември на 2015
г. Служебни бележки бяха реализирани и техните заявители - обучени и получили
удостоверенията си.
През м. септември успешно бе служебно изменена горепосочената Лицензия в
съответствие с измененията и допълненията на Наредбата на АЯР за условията и реда за
придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за
специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на
ядрената енергия от м. април 2015 г. Това бе осъществено в условията на структурни
промени в НЦРРЗ и присъединяването на «СОПРИЙЛ» към Отдел «Научно-учебеи».
Независимо от възникналите проблеми вследствие намаляването на числения състав и на
свалянето на категорията на радиационния риск на редица обекти, от началото на м.
октомври 2015 г. курсовете за първоначално и поддържащо специализирано обучение се
изпълняваха съобразно новопроменените условия на Лицензията.
Бяха отпечатани допълнителни бройки от Сборника с материали за курсовете,
които бяха редактирани и актуализирани към м. декември 2015 г. В края на годината
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документацията по издаване на удостоверения бе архивирана на диск съгласно Условията
на Лицензията.
Като цяло учебната 2015 година се изпълняваше при много утежнени условия, но
въпреки това бе успешна. Всички планирани, а също и допълнителните курсове бяха
реализирани пълноценно. Колективът, занимаващ се с планиране, подготовка и
провеждане на курсовете за специализирано обучение за правоспособност за работа с
източници на йонизиращи лъчения, прилага успешно уменията си в областта на
администрирането, организацията и провеждането на обучението. Натоварването на
служителите беше изключително голямо, но те успяваха да се справят с текущите
задължения и възникващите извънредни обстоятелства. Въпреки натовареността на
графика в „Специализирано обучение и правоспособност за работа с ИЙЛ” при НЦРРЗ
през 2015 година бяха подадени голям брой Предварителни заявки, за които ще бъдат
организирани курсове през 2016 г.
2. Друга дейност :
Освен пряката работа по курсовете за обучение бяха изпълнени още:
- издаване на нови удостоверения в съответствие със завършения курс;
- издаване на дубликати от удостоверения;
- куриерски услуги – многократно;
- допълнително отпечатване на Сборника с лекции – 300 бр.;
- подвързване на печатни материали в НЦРРЗ – по заявка и при нужда
оперативно;
- осигуряване на курсистите с допълнителни нагледни материали;
- работа в Научния съвет на НЦРРЗ;
- участие в Научния колегиум на НЦРРЗ;
- обновяване и поддържане на уеб-страницата на „СОПРИЙЛ“.
IV. ОЦЕНКА НА РАБОТАТА :
Планираната работа за 2015 г. е преизпълнена - при планирани 32 курса за
правоспособност в края на годината бяха успешно реализирани общо 33. Натрупаният
опит и добре съгласуваната работа с Ръководството и включените лектори, както и с
външните партньори и ефективната организация дават определено своите резултати в
провеждането на учебните курсове на високо равнище и с висока ефективност. Името и
авторитетът на НЦРРЗ по отношение на обучението за правоспособност за работа с ИЙЛ
се утвърждават все повече. Сътрудниците работиха и продължават да работят по
дейностите от Лицензията с желание и упорито, много често при свръхнатоварване.
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