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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, произлизаща от Закона
за здравето и подзаконови актове, включваща научна, научно-приложна, контролна,
профилактична, диагностична, учебна, информационна и други дейности.
Структурата на НЦРРЗ е формирана от необходимостта от синергични взаимодействия
между различни специалисти в съгласие с многопараметричните връзки, без които е
невъзможно осигуряването на радиационната защита и безопасност.
Важна задача, стояща пред НЦРРЗ, е качественото и навременно изпълнение на
възложените задачи и заявените услуги. През изтеклата година НЦРРЗ продължи
изграждането на системата за управление на качеството, която ще гарантира
непрекъснат контрол и подобряване на качеството на дейността във всички структури
на Центъра. В тази връзка бяха отстранени някои пропуски като се предприеха
необходимите действия за създаване на единна деловодна система, по която да се
извършва приемането, движението и архивирането на документите, финансовият
контрол и контролът на сроковете за изпълнение. Беше променен официалният печат на
НЦРРЗ. Оптимизирането на тези дейности спомогна за осигуряване на допълнителни
постъпления от издаване на експертни заключения за медицинска пригодност на
персонала, работещ в цикъла на ядрената енергетика.
Продължи работата по усъвършенстване на системата по качество на Органа за контрол
тип А при НЦРРЗ, акредитиран от Българската служба за акредитация според БДС ЕN
ISO/IEC 17020:2012,
През 2016 г. НЦРРЗ взе активно участие в последваща партньорска проверка за
изпълнение на препоръките на IRRS мисията на МААЕ от 2013 г.
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
2016 година служители на НЦРРЗ взеха активно участие в изработването на
нормативни документи във връзка с транспонирането на европейското законодателство
в областта на радиационната защита и безопасност. Проекти на 5 наредби във връзка с
мониторинг и оценка на радиационното въздействие на лица, работещи в среда с
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източници на йонизиращи лъчения и пациенти, облъчени по медицински показания,
бяха обсъдени подробно в НЦРРЗ с представители на МЗ и АЯР.
Изработен и предложен за утвърждаване от Министерство на здравеопазването е
проект на нов правилник за устройството и дейността на НЦРРЗ, както и нова
структура. Правилникът е обнародван в ДВ, бр. 21 от 10.03.2017 г.
I. ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОГРАМА „ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“
НЦРРЗ осъществява здравно-радиационен контрол на факторите на работна и жизнена
среда. Контролът е разпределен върху обекти със стратегическо значение, каквито са
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и ДП-РАО, както и върху други обекти на територията на цялата
страна, като ИЯИЯЕ - БАН, бившата територия на НЦРРЗ, обектите от ликвидирания
уранодобив съгласно Заповед № РД-28-193 от 03.06.2011 г. на министъра на
здравеопазването. Освен радиационните параметри на работната среда за тези обекти,
се провежда контрол на жизнената среда и оценка на въздействието, чрез оценка на
ефективните дози, сравняването им с нормативните изисквания и оценка на риска от
дейностите. Ефективно се използват възможностите на НЦРРЗ по отношение
радиологичния контрол на водните ресурси на територията на действие на РЗИ
Благоевград, Кюстендил, Перник, София и София-град. НЦРРЗ извършва значителна
част от необходимите анализи за оценка на радиологичните показатели на питейните
води в тези области. Освен в процеса на извършване на текущия контрол от страна на
РЗИ в региона, НЦРРЗ извършва (при поискване) анализи на проби води, взети от РЗИ
на територията на цялата страна. В областта на контрола на радиологичните показатели
на води, НЦРРЗ разполага с апаратура за измерване на радон, която се използва на
територията на цялата страна.
В НЦРРЗ е съсредоточен държавния здравно-радиационен контрол (ДЗРК) върху
промишленото и медицинско приложение на ИЙЛ на територията на действие на РЗИ
Благоевград, Кюстендил, Перник, София и София-град.
1. Осъществяване на ефективен здравен контрол върху обектите с обществено
предназначение съгласно Наредба №36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване
на държавен здравен контрол.
1.1. Предварителен здравен контрол (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) през годината е проведен върху 67 обекта от 1, 2 и 3-та
степен на сложност. За 24 от тях са съгласувани устройствените схеми и планове като
са извършени оценки на съответствието на инвестиционните проекти със
задължителните здравни норми и изисквания. Оценката за съответствие със здравните
норми и изисквания на инвестиционни проекти е само на част „Лъчезащита“.
Инспектори на НЦРРЗ са участвали в държавните приемателни комисии на строежите
от І-ва категория, използващи ИЙЛ.
1.2. Текущ здравно-радиационен контрол. През годината са направени 874
проверки на обекти, използващи източници на йонизиращи лъчения. Изпълнени са 95%
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от планираните през годината 907 проверки. Проведени са планираните през годината
съвместни проверки с инспектори на АЯР.
В резултат на извършените проверки са издадени 9 предписания основно за
осигуряване на медицински физик-експерт при осъществяване на дейността,
осигуряване на качеството при медицинско облъчване, осигуряване на индивидуален
дозиметричен контрол на персонала, преместване на излишни предмети (основно
мебели) от процедурните помещения, оценка на типични дози, регистрация на дозите
на пациентите, осигуряване на сервизна подръжка на апаратурата и др.
По време на предварителния и текущия здравно-радиационен контрол са извършвани
контролни измервания на повърхностно радиоактивно замърсяване, доза и мощност на
доза. Общият брой контролни измервания е над 4000.
1.3. През годината са издадени 156 здравни заключения във връзка със
съгласуване издаването на лицензии от АЯР на обекти, използващи ИЙЛ за
медицински цели.
1.4. Насочен контрол. Извършена е една проверка по сигнал на гражданин. В
резултат на проверката не е установено отклонение от нормалния режим на работа в
проверения обект.
2. Контрол на радиационните фактори на работната среда и контрол на
облъчване на населението в райони на бившите предприятия от уранодобива и други
обекти с повишен радиационен риск.
2.1. Предварителен здравно-радиационен контрол в обекти от бившата
уранодобивна и уранопреработвателна промишленост.
Представители на НЦРРЗ участват в дейността на консултативния съвет, създаден по
реда на ПМС №74 от 1998 г. за ликвидиране на
последствията от добива и
преработката на уранова суровина към Министерство на икономиката. На проведените
през годината 8 заседания, НЦРРЗ е направил съответните предложения и препоръки в
частта „Радиационна защита“, относно разглежданите проекти за ликвидиране на
последствията от добива и преработката на уранова суровина в различни обекти.
Съгласувани са четири работни проекта, след отстраняване на забележки от страна на
НЦРРЗ. Основните забележки са по отношение неправилното използване на
терминологията, неясноти във връзка с контролираните обекти и изпълнение на
нормативни изисквания. Особено важна е препоръката за изработване оценка на риска
за населението и предвиждане на мерки за радиационна защита на населението при
изпълнение на проектите.
НЦРРЗ, със свои представители, е участвал в следните приемателни комисии и
издаване на становища за готовността за въвеждане на обектите в експлоатация или
приемане на рекултивационни мероприятия по реда на ЗУТ и ЗБИЯЕ:
 комисия за приемане на биологична рекултивация на обект „Довършителни
работи по рекултивация на нарушени терени в района на рудник „Дружба 1 и 2“
с. Елешница, община Разлог, област Благоевград;
 държавна приемателна комисия за строеж: „Довършителни работи по
рекултивация на нарушени терени в района на рудник „Дружба 1 и 2“ с.
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Елешница, община Разлог, област Благоевград по Заповед №РД-191608/28.10.2016 г. на МРРБ-ДНСК;
 междуведомствена комисия за оценка на състоянието на отворени минни
изработки и оценка на състоянието на обектите „Белмекен“, „Беслет“ и „Кара
тепе“.
2.2. Текущ здравно-радиационен контрол в обекти от бившата уранодобивна и
уранопреработвателна промишленост. По отношение на текущия здравно-радиационен
контрол са извършени проверки в 8 обекта, където са направени 510 дозиметрични
измервания, проведени са 50 радиохимични анализа на води и дънни утайки. При 6 от
анализираните радиохимично 50 проби са получени резултати над нормативно
установените по отношение съдържанието на уран. Стойностите на 10 проби вода са
близки до нормативната стойност от 7500 Bq/m3. Дадени са препоръки на обектите за
проследяване на съдържанието на уран във времето, тъй като има вероятност то да
достигне или надхвърли нормите.
3. Предварителен и текущ здравно-радиационен контрол в „АЕЦ Козлодуй“
ЕАД, ДП-РАО.
Съгласно заповеди на Министъра на енергетиката, НЦРРЗ участва със свои
представители в междуведомствена експертна група към фонд „Извеждане от
експлоатация на ядрени съоръжения“ и фонд „Радиоактивни отпадъци“. През годината
представителите на НЦРРЗ са участвали в три заседания на междуведомствените
експертни групи. Разгледан е отчет на ДП-РАО за изпълнение на годишната програма
за 2015 г. На заседанията са дадени препоръки за детайлизиране на бюджета по
отношение разпределението на средствата, както и към времевите измерения за
изпълнение на дейностите. Разгледани са също така отчети за дейността, приходите и
разходите на фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“ за 2015 г.
Разгледана е годишната програма за дейността на ДП-РАО по отношение 1 и 2 блок на
АЕЦ за 2016 г. и тригодишен план за дейността на Държавно предприятие
„Радиоактивни отпадъци“ за 2017-2019 г.
През изтеклата 2016 година инспектори и специалисти от НЦРРЗ са извършили 465
проверки, включващи 11 366 измервания на мощност на дозата, повърхностно
радиоактивно замърсяване и обемна активност на аерозоли на работна среда на
територията на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и ДП-РАО. Резултатите от проведения контрол
на обектите показват спазване на изискванията на радиационната защита и безопасност
на работните места.
4. Контрол на съдържанието на радиоактивни вещества в обекти на жизнената
среда, преди всичко съдържание на техногенни радионуклиди и техногенно повишено
съдържание на естествени радионуклиди в изпълнение на Заповед № РД-28-193 от
03.06.2011 г. на министъра на здравеопазването относно контрола на радиационните
фактори на жизнената среда. Във връзка с контрола на облъчването на населението
извършените радиохимични и гама-спектрометрични анализи са 2064 на брой, а
радиохимичните определяния са 1796. Проведени са:
4.1. Изследване на питейни води, предназначени за питейно-битови цели, от
областите София-област, София-град, Перник, Благоевград и Кюстендил - 188 бр.
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проби и 4 проби минерални води. Изследвани са проби минерална вода, включително
чрез участие в комисии по проверки, пробовземания и измервания на място, по
разпореждане на Главния държавен здравен инспектор - 51 бр. Изготвени са 192
експертни оценки на обща индикативна доза от поглъщане на радионуклиди с питейна
и минерална вода.
По отношение на резултатите от мониторинга на питейните води в Югозападна
България през 2016 г. всички изследвани питейни води от централните водопроводи,
предоставени за анализ в НЦРРЗ от РЗИ София-град, София-област, Благоевград,
Кюстендил и Перник, по показател естествен уран отговарят на изискванията на
Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
По радиологичен показател обща бета-активност всички изследвани води, с
изключение на една, съответстват на изискванията. При повторнoто и изследване
резултатът за обща бета-активност бе в нормативно установените граници.
По радиологичен показател обща алфа-активност 17% от пробите не отговарят на
изискванията за качество на водата. Вероятно, предвид измененията в Наредба № 9 от
2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, 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 параметърът обща индикативна доза и за посочените води
съответства на изискванията, но се налагат допълнителни проучвания за установяване
на причините. За част от водите може да се предположи, че превишеното контролно
ниво по обща алфа активност може да се обясни с регистрираната достатъчно висока,
но в нормативно установените граници концентрация на естествен уран, предполагаща
извода, че общата алфа-активност се дължи предимно на този радионуклид и общата
индикативна доза съответства на изискванията на наредбата. За някои от водите е
препоръчан сезонен радиологичен мониторинг. Директорите на РЗИ и Главния
държавен здравен инспектор са информирани за получените резултати като са дадени и
препоръки от страна на НЦРРЗ. Основната препоръка към РЗИ, на чиято територия се
намират питейни води, за които е надвишено контролно ниво, е да се продължи
здравно-радиационния мониторинг и през 2017 г.
4.2. В изпълнение на Заповед № РД-28-193 от 03.06.2011 г. на министъра на
здравеопазването бяха изследвани хранителни продукти от търговската мрежа - 43 бр.
проби. Изследвана е смесена диета - 4 бр. проби. Проведени са измервания на аерозоли
в приземен атмосферен въздух, атмосферни отлагания, почва, растителност, питейни
води в района на гр. София, района на НЦРРЗ - 13 бр. проби. Регулярно е провеждан
специализиран радиационен мониторинг върху фактори на жизнената среда в района на
АЕЦ Козлодуй. Двукратно през годината са взети и анализирани проби води, дънни
утайки, почви, растителност, атмосферни отлагания и риба от пунктове, разположени в
областите Монтана, Враца и Плевен - общо 135 бр. проби. Радиоактивността на
въздуха, водата, почвата, флората и фауната варира в нормални граници. Няма
отклонения от нормативните изисквания за радиационна защита.
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Двукратно през годината е проведен специализиран радиационен контрол върху
фактори на жизнената среда в района на Специализираното поделение „ПХРАО - Нови
хан“ към ДП-РАО. Взети са и анализирани проби води, дънни утайки, почви,
растителност от пунктове, разположени в с. Нови хан, с. Крушовица и с. Габра, общо
66 бр. проби. В анализираните проби не са открити техногенни радионуклиди.
По отношение на специализирания радиационен контрол върху фактори на жизнената
среда в района на Ядрената научно-експериментална база към ИЯИЯЕ-БАН са взети 3
бр. проби. В анализираните проби не са открити техногенни радионуклиди.
4.3. Насочен контрол.
Осъществени са 2 проверки и лабораторни анализи по сигнал на физически лица за
притеснения за водоподаване на питейна вода, съдържаща наднормени нива на
радионуклиди. След организиране на пробовземане от страна на РЗИ София-област и
провеждане на анализи в НЦРРЗ се установи,че не се откриват отклонения в качеството
на водата по радиологични показатели. Заинтересованите страни са уведомени.
5. Безопасност на облъчени храни.
В България има регистрирани две съоръжения за обработка на храни с йонизиращи
лъчения. В съответствие със Закона за храните и Наредба №6 от 2002 г. за видовете
храни, които могат да се обработват с йонизиращи лъчения, и условията и реда за
обработването им, бяха направени регулярни ежегодни проверки на облъчвателните
съоръжения. Установено бе, че екипите, работещи на уредбите, поддържат високо
качество на технологичната дозиметрия и напълно съответстват на българското
законодателство, свързано с облъчването на храни.
II. ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМА „ПРОФИЛАКТИКА И ПРОМОЦИЯ НА
НЕЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ“ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
1. Превантивна радиационна медицина и проблеми на радиационната патология
в България.
1.1. Дейността по провеждане на специализирано медицинско наблюдение на
практика обхваща наблюдението на здравословното състояние на всички лица,
работещи в среда с ИЙЛ. Наблюдението е първично и периодично.
Провеждането на медицински прегледи и изследвания има за цел ранно откриване на
заболявания, включително и такива, които могат да се свържат с риска от облъчване с
йонизиращи лъчения или да препятстват работата в среда на йонизиращи лъчения.
Проведени са 25 754 прегледа от лекари - специалисти по радиобиология, неврология,
офталмология, хирургия и вътрешни болести. За обективизация на здравното състояние
са извършени 95 616 хематологични и клинико-химични изследвания.
1.2 Продължава воденето на отчет на 18 лица от страната с професионални
лъчеви увреждания, регистрирани през минали години.
2. Поддържане на национален здравен регистър на работилите и работещи в
среда на йонизиращи лъчения.
За поддържането и надграждането на регистрите в НЦРРЗ през последните пет години
не е имало планирани и заделени никакви средства, което затруднява работата и
практически не позволява поддръжката им. НЦРРЗ ще направи разчет за необходимите
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средства за поддържане на регистрите и ще информира МЗ за отпускане на
необходимите средства в бюджета на НЦРРЗ.
3. През годината е провеждан контролен цитогенетичен анализ на претърпелите
радиационна авария с източник Со-60 през 2011 година. Цитогенетичен анализ и
биодозиметрия е проведен и при 6 лица, суспектни за по-високо дозово натоварване
(професионално медицинско), насочени след медицински преглед и/или провеждане на
анкета. За оценка на късни биологични ефекти, освен конвенционалните методи, се
прилага и отчитане на стабилни транслокации чрез FISH.
4. Дозиметричен контрол на външното облъчване и контрол на дозите от
вътрешно облъчване: на критични групи от населението, на персонал, работещ в среда
с ЙЛ, при инциденти и аварии, извършван съгласно Наредба № 32 от 2005 г. за
условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата,
работещи с източници на йонизиращи лъчения.
4.1. Оценка на професионалното облъчване по резултати от проведения
индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи в среда с ИЙЛ.
През 2016 г. е проведен непрекъснат дозиметричен контрол на външното облъчване на
4412 лица, от които 446 на 10-кратен контрол и 3966 лица на 4-кратен контрол на
професионалното облъчване през годината.
През 2016 г няма измерени индивидуални дози от професионално облъчване над
границата на дозата от 20 mSv.
През 2016 г. няма оценени индивдуални дозиметри с доза над контролното нивото от 6
mSv за единичен контролен период. В началото на 2017 г. е оценена eдна доза от 15,35
mSv, която се отнася за четвърто тримесечие на 2016 г. За случая е уведомена РЗИ-Русе
за провеждане разследване на причините за повишеното облъчване.
Общ брой на проведените измервания за 2016 година - 21 216.
Най-много на брой, 4203 са годишните дози под нивото за регистрация, т.е дози не са
отчитани и регистрирани, 192 от получените и регистрирани дози са в интервала от 0,1
до 1 mSv, 17 дози са в интервала от 1 до 6 mSv.
През годината еднократно са проведени целотелесни измервания за оценка на
професионалното облъчване от инкорпорирани радионуклиди за персонал на ДП
„РАО“ и НЦРРЗ. В измерените 46 лица не е регистрирано постъпление на
радионуклиди. Дозите от вътрешно облъчване на измерените лица са нулеви. Известно
е, че в нуклеарната медицина се работи с големи количества радионуклиди, които
неминуемо водят до постъпления в организма на персонала, но регулиращия орган в
страната приема програмите за радиационна защита при лицензиране на тези обекти,
без да изисква провеждане на този мониторинг. По публикации в реномирани издания
на аплицирана активност от 1 GBq от радионуклида I-131 в персонала постъпват 200
Bq.
4.2. Оценка на облъчването на населението с директни методи.
В края на 2015 година се проведоха директни целотелесни измервания за оценка на
съдържанието на техногенни радионуклиди в тялото на деца, живеещи в 30 км зона на
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД - общини гр. Козлодуй, гр. Мизия и гр. Оряхово. Резултатите от
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измерванията бяха обработени през 2016 година. В нито едно от измерените лица не е
установена активност от техногенни, излъчващи гама-кванти радионуклиди, както при
целотелесните измервания, така и при измерванията на щитовидните жлези на
пациентите.
4.3. Аварийно облъчване.
През 2016 г. е проведен контрол на аварийно облъчване на 4 лица. За четирите лица не
са оценени постъпления и дози от вътрешно аварийно облъчване.
5. Проучване на лъчевото натоварване на пациентите в рентгеновата
диагностика и определяне на национални референтни диагностични нива, оценка на
риска в рентгеновата диагностика и нуклеарната медицина.
5.1. През месец октомври на 2016 година стартира трето национално проучване
на дозите на пациентите в рентгеновата диагностика за определяне на национални
референтни диагностични нива DRL2016. До момента са събрани данни за над 8400
пациентски дози. В проучването са регистрирани 151 рентгенови уредби в 79 лечебни
заведения.
5.2. Приключил е процесът по събиране на даннте, необходими за определяне на
националните диагностични референтни нива на прилаганите активности при
нуклеарно-медицинските процедури.
5.3. Събрани са данни за общия брой на извършените рентгенови изследвания
през 2015 г. Събирането на данни за лъчевото натоварване на пациентите в
рентгенологията в рамките на националното проучване продължава, като след
приключването му ще е възможно да се направи актуална оценка на колективната и
средната годишна ефективна доза от рентгенови диагностични изследвания.
6. Обосноваване и оптимизиране на скрининговите изследвания с йонизиращи
лъчения. По тази задача са разгледани 5 скринингови програми и след отстраняване на
пропуските дадени в становища по четири от тях същите са съгласувани.
7. През годината са постъпили документи от Министерство на здравеопазването
за преглед и становище по една заявка от юридическо лице за вписване в регистъра на
лицата, имащи право да извършват контрол на качеството на медицинското облъчване.
След даването на неколкократни препоръки и указания, бяха отстранени направените
пропуски и лицето получи удостоверение за регистрация, което се отрази в регистъра.
8. Оптимизация и осигуряване на качеството в рентгеновата диагностика и
интервенционалната рентгенология и кардиология.
По тази задача са извършени общо 63 пълни изпитвания на различни рентгенови
уредби. От съществено значение е тази дейност да продължи в голяма болница с
разнообразни апарати, за да можем да подържаме висока компетентност на наличния
персонал.
9. Подържане на аварийна готовност.
В НЦРРЗ функционира обектово аварийно звено, което е в постоянна аварийна
готовност. В съгласие с Националната програма за защита при бедствия 2014 - 2018 г.
НЦРРЗ подържа медицински екипи и мобилна лаборатория за целотелесни измервания.
Подържа се калибровъчна зависимост за извършване на ретроспектива биодозиметрия.
НЦРРЗ представя България в световната мрежа за биодозиметрия на йонизиращи
лъчения - BioDosеNet.
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През годината са постъпили 4 лица за оценка на дозово натоварване и здравен статус
след събитие с незначително влияние върху здравето на персонала.
10. Калибрирани са 258 средства за измерване на външни клиенти, при което са
проведени повече от 6000 отделни измервания.
III. УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ
1. Национална програма за намаляване на въздействието на радон в сгради върху
здравето на българското население 2013 - 2017 г.
Съгласно Заповед № РД-01-244/28.07.2016 г. на МЗ и Заповед № РД-02-07130/12.09.2016 г. на НЦРРЗ през 2016 г. са осъществени следните дейности по
Националната програма:
1.1. Провеждане на представително проучване на нивата на радон в сгради.
Във връзка с изпълнението на тази задача НЦРРЗ участва в провеждането на
скринингово проучване нивата на концентрацията на радон. Националното проучване
за нивата на радон в сгради обхваща измервания в цялата страна по изготвена от
НЦРРЗ процедура за провеждането му. Проучването е проведено в две фази по 6
месеца. В тази връзка е оценена концентрацията на радон чрез измервания с 10 914
детектора. Непрекъснато е осигурявано и контролирано качеството на измерванията
чрез осигуряване на проследимост, чрез калибриране и участие в сравнение, както и
провеждане на дублиращи измервания.
През 2016 г. е разработено допълнение на процедурата за национално проучване на
нивата на радон в сгради чрез оценка на корекционни фактори за определяне на
средната годишна концентрация на радон в жилища в резултат от сезонни вариации,
което ще спомогне за подобряване на ефективността на проучването.
1.2. Определяне на райони с повишен радонов риск.
За изпълнението на тази задача НЦРРЗ подготви техническо задание за изготвяне на
методика за определяне на райони с повишен радонов риск на територията на България
с цел изработване на радонова карта. На 01.12.2016 г. в НЦРРЗ се проведе обществено
обсъждане на предложената първа редакция на методиката.
1.3. Информиране на населението.
През 2016 г. НЦРРЗ организира отпечатването на информационни материали за
разясняване на причините за възникване на радон, необходимостта от измерване на
концентрацията му, здравните ефекти, пораждащи се от високи концентрации и
технически мерки за редуцирането му. В този план се подържа интернет страница във
фейсбук на националната програма за вредното въздействие на радон върху здравето на
българското население. В изпълнение на планираните дейности за 2016 г. е
финансирано изготвяне на кратък филм за разясняване на проблема радон и найлесните стъпки за идентифицирането и отстраняването му, който ще бъде
разпространяван в интернет пространството.
През годината НЦРРЗ инициира провеждане на експертна мисия от Международната
агенция по атомна енергия (МААЕ) чрез Агенцията за ядрено регулиране (АЯР).
През януари 2016 г. в залата на Централния дом на архитекта се проведе обучителен
семинар на тема „Технически мерки за намаляване на нивата на радон в сгради“.
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МААЕ, с посредничеството на НЦРРЗ, осигури участието на международни експерти в
областта на редуциране на нивата на радон в съществуващи сгради и превенция на нови
сгради. Семинарът беше проведен с любезното съдействие на УС на камарата на
архитектите в България.
1.4. Мониторинг и оценка на програмата.
За отчитане на дейностите, изпълнени по Националната програма и представяне
предварителни резултати от представително Национално проучване на нивата на радон,
се проведе семинар в град Велинград в края на ноември 2016 г. Присъстваха всички
регионални координатори и представители на Националния координационен съвет. На
семинара бяха представени обобщени резултати и лекционни материали. Широко се
дискутираха проблемите на настоящата програма и се набелязаха стъпки за
изработване на нови стратегия и програма. Анализът на резултатите и степента на
изпълнение на заплануваните и финансирани дейности е представен в отделен отчет,
изработен в основната си част от НЦРРЗ и предаден в Министерството на
здравеопазването.
Въпреки ежегодното силно редуцирано (намалено в пъти) финансиране на дейността по
Националната програма, НЦРРЗ полага огромни усилия за постигане целта на
програмата и изпълнението на планираните задачи.
2. Национална програма за защита при бедствия 2014 - 2018 г. НЦРРЗ участва в
тази програма с подържане в аварийна готовност на мобилна лаборатория за
целотелесни измервания и медицински екип за последваща обработка на пострадали
при радиационна авария лица.
IV.
НАЦИОНАЛНИ
И
МЕЖДУНАРОДНИ
РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

ПРОЕКТИ

ПО

1. Integrated Regulatory Review Service (IRRS) мисия на МААЕ.
Проверката се проведе през месец април на 2016 г. във връзка с изпълнението на
препоръките от предшестваща мисия от 2013 година. Съвместните усилия на МЗ, АЯР
и НЦРРЗ спомогнаха за успешното завършване на дейностите по изпълнение на
повечето от препоръките и предложенията, направени при проверката на IRRS мисията
на МААЕ от 2013 г.
Особено обезпокоително е обаче оставането на препоръка R3, че МЗ трябва да осигури
достатъчно човешки ресурси, за да реализира напълно задълженията на
инспекционните си отдели. Поради неизпълнението на препоръката, както и поради,
това, че „ситуацията с човешките ресурси не е променена“ спрямо първоначалната
IRRS мисия, същата отново констатира, че „поради неконкурентни финансови условия
е трудно наемането на нов персонал. Дори и да бъде нает такъв персонал след като бъде
обучен и придобие необходимата компетентност персоналът обикновено напуска
работа и преминава на сходна в частния сектор, поради по-добрите финансови
условия.“
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В тази връзка препоръка R3 остава отворена и се посочва отново нуждата от създаване
на подходящи условия, които ще позволят наемането и запазването на необходимия
персонал за изпълнение регулаторните задължения на МЗ.
Препоръка R8 за прилагане на планирани систематични инспекционни програми е
останала по отношение на Министерство на здравеопазването, като е заменена с
предложение SF2, където се казва, че МЗ трябва да обмисли официално разработването
на систематична инспекционна програма, която да установи честотата на инспекциите,
обхващаща всички съоръжения и дейности, регулирани от МЗ за даден период, в
съгласие със степенувания подход. Въпреки че последващата IRRS мисия не го
отбелязва, основната причина за непълното дефиниране и покриване на
инспекционната програма, отново е недостатъчността на кадровия потенциал на
инспекционните отдели на НЦРРЗ и РЗИ.
През 2016 г. продължи изпълнението на заложените дейности по следните проекти:
2. Програма за съвместно сътрудничество на Република България с ОИЯИ Дубна, Русия с научен проект на тема: „Изследване на биологичното действие на тежки
частици с различни енергии“.
3. Научно-изследователски проект на тема: „Активиране на микроглиални
клетки, индуцирано от радиация с различно качество като моделна система за
изследване на радиационно индуцирано невровъзпаление“ между Република България
и ОИЯИ - Дубна, Русия.
4. Съвместна европейска програма за интеграция на изследванията в
радиационната защита (European Joint Programme for the Integration of Radiation
Protection Research) CONCERT (European Concerted Programme on Radiation Protection
Research), която е част от програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт
2020“.
5. Проект на НАТО: UKR.SFPP 984705 SENERA чрез участие с тема: „Сензорна
мрежа за локализиране и откриване на радиоактивни източници“ към програма „Наука
за мир и сигурност“ (“A SEnsor NEtwork for the localization and identification of Rаdiation
sources - SENERA, Science for Peace and Security Programme).
6. Докторски проект IAEA Doctoral CRP E2.40.19 „Предимства на техниките за
образна диагностика“ (Advances in Medical Imaging Techniques) чрез участие с тема:
„Обективна оценка и оптимизиране на нови КТ процедури, извършвани с
многодетекторна компютърна томография“.
7. През 2016 г. беше предложен Национален проект, финансиран от МААЕ, за
„Дозиметричен одит на качеството в лъчелечението“. Проектът е одобрен за
финансиране по програмата за техническа помощ на МААЕ и ще стартира в началото
на 2018 г.
V. ЕКСПЕРТНА И МЕТОДИЧНА 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.
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Много от служителите на НЦРРЗ участваха през годината в работни групи за изготвяне
на нормативни актове, с които да се приведе в съответствие, действащата в страната
нормативна уредба с приетата в ЕС.
НЦРРЗ има участие в 4 консултативни съвета, 2 технически експертни съвета, 7
работни групи (към различни ведомства), 5 междуведомствени комисии. Изработени са
повече от 40 становища по различни документи.
1. НЦРРЗ е единственото диагностично, консултативно и организационнометодично звено, което извършва експертна оценка по превантивна радиационна
медицина и проблемите на радиационната патология в България. В НЦРРЗ 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.
Следствие проведеното специализирано медицинско наблюдение са издадени 6022
експертни заключения за медицинска пригодност за работа в среда с ИЙЛ, след
извършени медицински прегледи в НЦРРЗ. За останалата част от страната броят на
издадените експертни заключения е 5057. Наблюдава се увеличение с около 5% спрямо
миналата година.
В НЦРРЗ функционира медицинска експертна комисия, за разглеждане на сложни от
експертна гледна точка случаи. През 2016 г. са разгледани 15 случая с различна
патология, повечето от които са служители на АЕЦ „Козлодуй“.
През 2016 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 спешната
помощ, относно ефектите от йонизиращи лъчения върху здравето на човека.
2. Създадена е организация и се провежда 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.
3. Експерти на НЦРРЗ участваха в пусковите изпитвания на радиологично
оборудване за целите на лъчелечението и ускорители за производство на радиоактивни
изотопи за метаболитната брахитерапия. През годината са проведени контролни
измервания на 8 от ускорителите в страната за верифициране на лъчезащитните
проекти. Предвид спецификата на дейността с този вид ИЙЛ и поради това, че все още
няма опит по отношение на радиационната защита при използване на тази
високотехнологична апаратура, тази дейност се отчита в експертната дейност.
4. Чрез непрекъсната система от калибрирания, сравнения и контрол на
качеството е осигурена проследимост на измерванията на йонизиращи лъчения в
медицината и радиационната защита. По график са извършвани необходимите на
14

НЦРРЗ калибрирания, междинни проверки и контрол на условията на съхранение на
еталони, стандартни референтни материали и средства за измерване.
5. Проведени са значителен брой облъчвания на различни биологични проби за
дейността на НЦРРЗ, както и импланти за нуждите на тъканна банка.
6. Значителна е дейността по поддържане на лицензиите за работа с ИЙЛ, както
и на лицензията за обучение за правоспособност за работа в среда с ИЙЛ. През
годината са изработени необходимите документи за лицензиране на двете нови гамалинии за калибриране. Започна работата по подготовка на документите за
прелицензиране на обучението за правоспособност.
7. В изпълнение на Заповед № РД-28-193 от 03.06.2011 г. на министъра на
здравеопазването и извършване на необходимите анализи и измервания през 2015
година са изготвени експертни оценки на годишна ефективна доза от поглъщане на
радионуклиди с храни за населението като цяло и за критична група от него.
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.
Изготвената експертна оценка на годишна ефективна доза - за населението като цяло и
за критична група от него, от функционирането на АЕЦ „Козлодуй” и ПХРАО - Нови
хан показват, че годишната ефективна доза от надфоново облъчване на лица от
населението, живеещо около АЕЦ „Козлодуй“ и ПХРАО-Нови хан продължава да
е под 10 μSv по оценка, направена въз основа на получените за 2015 г. резултати от
радиационния мониторинг в тези райони. Тази оценка позволява да направим
същественото заключение, че не са необходими допълнителни мерки за оптимизиране
на радиационната защита на населението, живеещо около тези обекти.
8. Експерт на НЦРРЗ участва 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. Своевременно са обобщени, анализирани и изпратени наличните данни от
здравно-радиационния мониторинг за цялата страна.
9. Медицинско облъчване.
През 2016 г. стартира трето национално проучване за оценка на дозите на пациентите и
определяне на дозови референтни нива за различни диагностични процедури. За целта
на проучването е въведена нова автоматизирана система за провеждане на проучването.
За съжаление много малко от участниците в проучването до момента са се възползвали
от тази система. НЦРРЗ се надява на ползотворна съвместна работа с отделите по
радиационен контрол на РЗИ за популяризиране на софтуера и работата с него.
На база досега постъпилите данни са определени предварителни стойности за 12
диагностични референтни нива в рентгеновата диагностика.
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От постъпилата до момента информация за аплицираните активности при нуклеарномедицински изследвания (НМИ) е определена средна годишна ефективна доза на
глава от населението от НМИ - 0,012 mSv.
10. През годината е изследвано професионалното облъчване при работа с
източници на йонизиращи лъчения за разнообразни обекти от цялата страна.
На база индивидуалния дозиметричен контрол, извършван от НЦРРЗ, са проведени
експертни оценки на дозовото натоварване на персонал.
Оценената колективна доза за контролирания персонал през 2016 г. е 85,4
man.mSv
Средната годишна ефективна доза на лице от контролирания персонал е 0,02
mSv/а.
Най-високата колективна и средна годишна индивидуална ефективна доза, съответно
31 man.mSv и 0,1 mSv, са оценени при работата с радиационни дефектоскопи, като се
предполага, че те са получени при дейности с преносими такива, поради спецификата
на работа.
Следваща по големина е средната ефективна индивидуална доза при инвазивни
медицински процедури - 0,05 mSv, като се предполага, че тя е далеч по-ниска от
действителната, поради факта, че екипите в едно лечебно заведение имат дози, а в
друго със сходна дейност нямат никакви такива при използване на едни и същи
стандартни процедури. Основна мярка за решаване на този проблем е засилване
държавния здравно-радиационен контрол по отношение използването на
индивидуалните дозиметри по време на работа, както и активна работа с отговорниците
по радиационна защита на обектите.
В останалите направления средните индивидуални ефективни дози са незначителни.
11. Оценка на облъчването на населението с директни методи.
Получените резултати от целотелесните измервания на население (виж т. 3.2 от раздел
I) около „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД позволяват да направим заключението, че по време на
измерванията и в определен период от време преди това „АЕЦ Козлодуй” ЕАД e
спазвала технологичния режим, и не е допуснато замърсяване на околната среда над
установените норми и респективно постъпване на изкуствени радионуклиди в
населението, които да доведат до повишаване на вътрешното облъчване. В случая
голяма част от измерените са деца с родители, работещи в АЕЦ. Установена е липсата
на инкорпориране на радионуклиди. Всичко това недвусмислено говори за добрата
работа на санитарно-пропускателния режим на АЕЦ и недопускане пренасянето на
радиоактивно замърсяване от Централата в домовете на работещите.
От друга страна, тези резултати, получени на базата на директни измервания за
конкретни лица, живеещи около АЕЦ, служат за верифициране на оценките за
облъчване на населението, направени по косвени показатели, каквото е измерването на
радиационните параметри на жизнената среда около АЕЦ Козлодуй.
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12. През годината са изготвени и верифицирани 5 нови методики. Редовно е
извършван преглед на документите от системата по качество, като своевременно са
правени необходимите корекции за усъвършенстването им. Изцяло изготвени са 5 нови
процедури, включително процедура за провеждане на инспекции от държавните
здравни инспектори в обекти с различна степен на сложност, и процедура за съвместни
проверки в обекти с ИЙЛ.
13. В НЦРРЗ функционира комисия за експертна преценка за необходимост от
прекъсване на бременност при наличие на радиационно въздействие. През отчетния
период за становище е постъпил 1 случай. Становището на комисията е, че погълнатата
доза е незначителна и няма основание за прекъсване на бременността.
14. Проведени са 4 обучения на инспектори от РЗИ - две индивидуални и две
групови. Целогодишно, в оперативен порядък, са осигурявани справки и консултации
на колеги от различни РЗИ.
VI. НАУЧНА, НАУЧНО-ПРИЛОЖНА И УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
Научната дейност на НЦРРЗ е свързана с работа по изследователски проекти, касаещи:
1. Оценка на влиянието на радиоактивното замърсяване в околната и жизнената
среда върху здравето на човека.
2. Оценка на облъчването и риска за населението, живеещо около обекти на
бившия уранодобив и уранопреработване.
3. Научна и експерта дейност в областта на измерване на йонизиращи лъчения.
4. Разработване на радиохромни дозиметрични системи.
5. Изследване на проби за установяване на деконтаминационни дози.
6. Биодозиметрия на йонизиращите лъчения при радиационни аварии.
7. Изследване на биологични ефекти от различни видове лъчения - гама- и
рентгеново лъчение, протони, тежки заредени частици.
8. Изследване на дозовото натоварване от медицински процедури с използване
на ИЙЛ.
9. Оценка на референтни нива.
10. Въвеждане на съвременни методи и подходи за оценка на радиационното
въздействие на човека.
11. НЦРРЗ участва в изготвяне на годишни доклади на министъра на
здравеопазването за здравето на нацията.
12. Изследване на радиационно индуциран възпалителен отговор в човешки
лимфоцити.
13. Изследване на радиопротектори, сенсибилизатори и модификатори на
радиационното въздействие и клетъчния отговор в човешки мононуклеарни клетки от
периферна кръв, молекулни ефекти.
14. Изследване на пострадали при радиационна авария.
Цитогенетичния анализ на претърпелите радиационна авария с източник Со-60 през
2016 година показа 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.
15. Изследване на подходящи биопроби за оценка на погълната доза.
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Изследвани са зависимости за оценка на погълната доза при радиационен инцидент с
гама-облъчване и протонно лъчение, чрез метода за откриване на фосфорилирания
хистон - гама H2AX. Методът е изцяло нов за НЦРРЗ, разработен благодарение
дейността по програмите за обучение по проекта RENEB. Методът е апробиран в
съвместна дейност по проект с ОИЯИ - Дубна, Русия.
16. Изследване на биомаркери за ефекти от ниски дози.
Извършена е значителна по обем дейност по въвеждане на биохимични и молекулярнобиологични маркери и тестове за анализ на ефектите на ниски дози йонизиращи
лъчения на клетъчно и молекулно ниво, подходящи за здравен мониторинг и
характеризиране на индивидуалната лъчечувствителност на лица, облъчени с ниски
дози гама-лъчение, по професионални или диагностични медицински причини.
17. Общият брой на публикациите в списания и монографии на академичния
състав на НЦРРЗ през 2016 г. е 38. Броят на изнесените доклади и постери на различни
научни форуми у нас и в чужбина е 46. В реномирани чуждестранни списания с импакт
фактор са публикувани 12 статии, което говори за високото им научно ниво.
18. Проведени са два конкурса за заемане на конкурсни академични длъжности,
по научна специалност Радиобиология за нуждите на НЦРРЗ.
19. Проведен е един конкурс за зачисляване на специализанти по Медицинска
радиологична физика, четири тематични СДО курса и 12 колоквиума. Проведени са два
държавни изпита.
20. Проведени са 27 курса за предоставяне на специализирано обучение и
правоспособност за работа с ИЙЛ. Общо са обучени 525 лица.
През 2016 година НЦРРЗ подготви няколко проекта за участие в конкурса за
финансиране на фундаментални научни изследвания към Фонд научни изследвания.
Проектите бяха оценени високо, но поради ограниченото финансиране останаха в
началните резерви.
VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Като научно звено и методичен ръководител Центърът е утвърдена водеща институция
по отношение влиянието на радиационния фактор върху околната и жизнената среда и
анализ на здравния статус на населението. НЦРРЗ осъществява специализирани
проучвания, участва в разработването, координирането и изпълнението на национални
програми, както и в множество международни изследователски проекти, провежда
обучителни семинари, издава научно списание и други информационни и методични
материали в областта на радиационната защита.
Крайният резултат от дейността на НЦРРЗ е продукт на съвместната дейност на
отделните звена в НЦРРЗ като трябва да се спомене и съществената роля на
администрацията в осъществяване на отговорните финансово-счетоводни дейности,
дейностите по управление на човешките ресурси, деловодството, дейностите по
материално-техническо снабдяване, хигиената, транспорта, охраната и др.
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1. Значим резултат от работата на НЦРРЗ през годината са осигурените
финансови постъпления в държавния бюджет в размер на 984 700 лв., което
представлява почти 55% от бюджета на НЦРРЗ за издръжка.
2. В резултат на добрата финансова дисциплина на НЦРРЗ Министерство на
здравеопазването разреши допълнителен капиталов разход в размер на почти 50 000 лв.
за купуване на нов дозиметър за нуждите на ДЗРК, сървър и лек автомбил.
3. Персоналът на НЦРРЗ е работил съгласно изискванията на нормативните
документи и длъжностните си характеристики.
4. Дейностите са извършван с висок професионализъм и контролирано качество.
5. Налице е доверието и съвместната работа на редица водещи международни
организации в областта на радиобиологията, радиационната защита и др.
6. Значителен актив е участието на колектива в европейското сътрудничество.
7. НЦРРЗ има тясно сътрудничество в страната с множество органи на
изпълнителната власт, правителствени, неправителствени организации, ведомства,
лечебни, здравни заведения и други.
8. Значителен е броят на клиентите, ползващи платени услуги, което е добър
индикатор за качеството на извършването им, професионализма на персонала и
изградените във времето стабилни отношения и взаимно доверие.
9. През годината са решени значителен обем задачи, свързани с внедрителска,
методична и административна дейност.
10. Персоналът системно повишава квалификацията си.
Общата оценка за работата на НЦРРЗ е добра, при наличната материална база, като
липсват съществени слабости и пропуски по отношение на извършената работа. Трябва
да се отбележи, че дейността може да бъде на още по-високо ниво при осигуряване на
съвременна апаратура за контрол на радиологични показатели на води и апаратура за
извършване на индивидуален дозиметичен контрол на външното облъчване с
термолуминесцентни дозиметри, провеждане на обучение за работа с новата апаратура
и осигуряване на адекватно заплащане на високоспециализирания труд на персонала в
НЦРРЗ.
Националният център по радиобиология и радиационна защита е водеща структура в
националната система на здравеопазване в областта на анализите и експертизите,
свързани с въздействието на йонизиращите лъчения върху здравето на човека и
общественото; с промоцията на здравето и профилактиката на заболяванията, както и с
контрола на радиационното въздействие върху човека.
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ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА
СТРУКТУРНИТЕ ЗВЕНА В НЦРРЗ ПРЕЗ 2016 Г.
СЕКЦИЯ „РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ“
ИНСПЕКЦИЯ „ОБЩ РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ“
Основните задачи и насоки в дейността на Инспекция за общ радиационен контрол
(ИOРК) 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/ 2005 г.), а именно провеждане на предварителен и текущ здравнорадиационен контрол в обекти, работещи с радиоактивни вещества и други източници
на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) в гр. София, Софийска, Пернишка, Кюстендилска и
Благоевградска области.

Инспекция
„Общ радиационен
контрол“

Благоевградска
област

Пернишка
област

Софийска
област

Софияград
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I. Основни дейности

1. Предварителен държавен здравно-радиационен контрол (контрол по спазване на
здравните изисквания при проектиране, строителство, реконструкция, разширение и
въвеждане в експлоатация на обекти с обществено предназначение, използващи ИЙЛ).
2. 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 включва
част „Лъчезащита“.
3. Проверки на обекти по време на строителство. Честотата се определя от вида на
обектите и степента на сложност. Проверките по време на строителството се извършват
не по-малко от 1 път годишно.
4. Участие в държавните приемателни комисии за строежите от І-ва категория.
5. Измервания на радиационните фактори на работната и/или жизнената среда.
6. Систематичен здравно-радиационен контрол за защита от въздействието на
йонизиращи лъчения за установяване на съответствие със здравните изисквания към
обектите, подлежащи на радиационен контрол.
7. Насочен здравно-радиационен контрол по сигнали и жалби на граждани.
8. Изготвяне на експертни становища и заключения по ДЗРК и искания на физически и
юридически лица.
9. Участие в приемателни комисии за въвеждане в експлоатация на обектите с
източници на йонизиращи лъчения по ЗБИЯЕ.
II. Дейности, извършвани само от НЦРРЗ - Инспекция „Общ радиационен
контрол“ (ИОРК)
1. Съгласуване издаването на лицензия от АЯР за използване на ИЙЛ за медицински
цели - 156 бр., издадени здравни заключения за 2016 г.
2. Оказване на методична и консултативна помощ на РЗИ с отдели „Радиационен
контрол“ – гр. Бургас, гр. Варна, гр. Враца, гр. Пловдив и гр. Русе.
3. Провеждане на периодичен контрол на високотехнологично радиологично
оборудване за целите на лъчелечението извън контролираната от ИОРК територия
(проверка на изпълнението на проекти, финанасирани по европейските програми за
изграждане на линейни ускорители - Бургас, Враца, Варна и Плевен):





УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, гр. Плевен - 1 бр. линеен ускорител;
„КОЦ – Бургас“ ЕООД, гр. Бургас - 2 бр. линейни ускорители;
МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна - 3 бр. линейни ускорители;
„КОЦ – Пловдив“ ЕООД, гр. Пловдив - 1 бр. линеен ускорител.

III. Изпълнение на договори с физически и юридически лица
1. Сключен договор с „Летище София“ ЕАД за измерване на радиационните параметри
на работна среда за 43 броя рентгенови уредби за проверка на багаж и 1 бр.
хранилище - 2 пъти годишно.
2. Сключен договор с „Монетен двор“ ЕАД за измерване на радиационните параметри
на работна среда за 1 бр. рентгенова уредба за проверка на багаж - 2 пъти годишно.
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IV. Изпълнени задачи
1. Проверки по време на строителство на новостроящи се и реконструирани обекти - 67
броя: След оглед на площадките за разполагане на ИЙЛ са изготвени здравни
заключения за визи за проектиране - 67 броя, и здравни заключения за проектни
документации – 24 броя.
2. Проверка на обекти в експлоатация с ИЙЛ за медицински и немедицински цели:
 от първа степен на сложност – 20 броя линейни ускорители в СБАЛ по
онкология, и УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, „Сити клиник“, УМБАЛ
„Александровска“ и УМБАЛ „Царица Йоана“, където са правени и
измервания на радиационните характеристики. Резултатите от тези проверки
показват, че радиационната защита на тези обекти е на високо ниво, което се
дължи най-вече на назначаването на обучен и компетентен персонал.
3. Проверка на обекти втора степен на сложност - 50 броя, обхванати са 10 МБАЛ
на територията на Югозападна България.
4. Проверка на обекти от трета степен на сложност - 800 броя. Извършени са
проверки на рентгенови и стоматологични кабинети, използващи дентални рентгенови
кугели. Обхванати са медицински центрове - 20бр., дентални клиники - 10 бр.,
самостоятелни медико-диагнастични лаборатории - 10 бр., АПМПИП И ГП по
дентална медицина - 100 бр. и други обекти с ИЙЛ (включително лаборатории на
Българска академия на науките и обекти с уреди за технологичен контрол).
Планираните проверки, съобразно степента на сложност, са 907 на брой брой, от които:




първа степен на сложност - 32 бр.;
втора степен на сложност - 20 бр.;
трета степен на сложност, разпределени съответно:
- за немедицински цели - 190 бр.;
- 665 бр. в лечебни заведения за диагностика;
- общо са планирани - 855 бр.

През годината са направени 870 провереки на обекти с източници на йонизиращи
лъчения. Изпълнението е на 95% от планираното, въпреки наличните 4 бр.
старши инспектори, което е крайно недостатъчно с оглед обема на работата.
5. Тематична проверка в обекти с източници на йонизиращи лъчения в
медицината за 2016 г.
Цел на проверката - характеризиране 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 за наличие на програмата за осигуряване на КК на радиологичните
уредби за медицински цели;
Обекти на проверката - в отделения по образна диагностика в университетски и
многопрофилни болници за активно лечение, с акцент върху апаратурата, произведена
преди 2000-та година.
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Резултат от проверката: Издадени са 9 бр. предписания за осигуряване на
медицински физик-експерт, оценка на типичните дози и регистрация на дозата на
пациента.
6. Инспекторите са участвали в приемателни комисии за проверка готовността за
въвеждане в експлоатация на 52 обекта, използващи ИЙЛ за медицински цели.
7. Планирани и извършени съвместни проверки с АЯР - Болница „ЛОЗЕНЕЦ“,
„СБАЛО“ ЕАД, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, УМБАЛ „Царица Йоана - ИСУЛ“
ЕАД и „Монрол България“ ЕООД (за производство на радиофармацевтик F-18 за
РЕТ/СТ- диагностика).
8. Дежурства в обектовото звено за аварийна готовност, брой дни - целогодишно по
график.
9. Извършване на дозиметричен контрол по искане на физически и юридически лица 165 броя заявки с общ брой на проведените измервания 3300.
10. Насочен ДЗРК - участие в обследване по сигнал с използване на ИЙЛ и проверка
чрез дозиметричен контрол - 1 бр. на ГКПП „Капитан Петко Войвода“.
11. Участие в провеждане на специализирано обучение за правоспособност.
12. Участие в квалификационни изпитни комисии за получаване на удостоверения за
работа с ИЙЛ.
13. ИОРК е част от акредитиран Орган за контрол от вида „А“ съгласно БДС/EN ISO
17020. През 2016 г. ИОРК успешно премина одит и бе преакредитиран от ИА „БСА“.
14. Отделът взе активно участие в подготовката за последващата IRRS мисия на МААЕ,
проведена през април 2016 г. Във връзка с препоръките на Мисията беше разработена
нова процедура за провеждане на инспекции на обекти с ИЙЛ от ДЗРК.
IV. Оценка на работата на звеното
Изпълнението на плана, основно поради липсата на кадри, за 2016 г. е с по-ниски
показатели. Постъпилите физици след обучение за извършване на дейността
обикновено напускат поради ниското трудово възнаграждение и голямото натоварване.
Последното се явява и причина за намаляване броя на извършените планирани
проверки на обектите с ИЙЛ. Отчита се:
 Намаляване на броя на сътрудниците в ИОРК;
 Значително увеличаване на дозиметричните измервания в обекти от първа и
втора степен на сложност;
 Значително увеличаване на дозиметричните измервания в обекти, освободени от
лицензионен режим по ЗБИЯЕ - детнални кабинети с рентгенови уредби за
секторни дентографии;
 Остава броят 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.

ИЗВОДИ:
1. Сътрудниците на ИОРК са работили съгласно изискванията на нормативните
документи и съгласно длъжностните си характеристики.
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2. Наблюдават се проблеми при осигуряването на квалифицирани специалисти мъже, поради ниското трудово възнаграждение. Към момента работят само
млади жени.
3. Необходимо е даването на стимули на инспекторите, като след атестация
техният принос да придобива и финансов израз.
4. Дейностите по систематичния здравно-радиационен контрол са силно утежнени
във връзка с прилагането на изискванията на Наредба № 30, което налага
засилване на обучението на инспекторите в резон със специфичните особености
на новата медицинска апаратура.
5. За подобряване работата на ИОРК ще допринесе доставянето на необходимата
съвременна дозиметрична и радиометрична апаратура, позволяваща повишаване
на контрол на повече радиационни параметри и разширяване обхвата на
измерване. Закупуването на необходимата дозиметрична и радиометрична
апаратура ще позволи едновременна работа на повече екипи от инспектори.
6. Дейността по издаване на здравни заключения, 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 страната. Необходимо е създаването на връзка с електронната
база данни и регистъра на обектите, за които АЯР издава лицензии.
7. Предвид проблемите на ДЗРК в страната, от висока важност е организирането
на ежегодни съвещания на отделите по радиационен контрол на РЗИ и
държавните здравни инспектори от НЦРРЗ. Като тема на първата среща
предлагаме да се представят за обсъждане и да се приемат варианти на
стандартни оперативни процедури за провеждане на инспекции и контрол.
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ИНСПЕКЦИЯ „КОНТРОЛ В ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА“
І. Основни дейности
Инспекцията за контрол в ядрената енергетика (ИКЯЕ) подпомага дейността на НЦРРЗ
при осъществяване на държавната здравна политика като участва в разработването на
националната здравна стратегия в частта й за ограничаване вредното въздействие на
йонизиращите лъчения; изготвянето и реализирането на национални здравни програми
по проблемите, свързани със защита на лицата от въздействието на йонизиращите
лъчения и подготовката на нормативни актове в областта на радиационната защита.
ИКЯЕ участва в извършването на 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 в
България („АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и бившите уранодобивни обекти) и ядрени
съоръжения (хранилища за съхранение на ядрено гориво) и хранилища за радиоактивни
отпадъци.
Съгласно Наредба № 36 от 21 юли 2009 г. за условията и реда за упражняване на
държавен здравен контрол, НЦРРЗ провежда:


Систематичен контрол – изпълнява се съгласно годишния план на НЦРРЗ и
се извършва чрез:
- Предварителна проверка – съгласуване на проектни документи;
- Текуща инспекция - включително контрол с измерване на радиационните
параметри на работната и жизнената среда;
- Тематична проверка - след предварително подготвена и утвърдена от
Директора на НЦРРЗ 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. Инспекцията за контрол в ядрената
енергетика е част от акредитиран Орган за контрол от вид „А“ при НЦРРЗ, съгласно
БДС EN ISO/IEC 17020:2012. Задачите, произлизащи от основните дейности на НЦРРЗ,
по които ИКЯЕ е работила през 2016 г. са:
Дейност/задача 1: Разработване на политика за осъществяване на здравен контрол
Описание на изпълнението:
Участие в работни групи за разработване на нормативни актове и хармонизиране на
българското законодателство с това на ЕС в областта на радиационната защита.
През 2016 г. е обсъден проект на Наредба за условията и реда за определяне на зони с
особен статут около ядрените съоръжения и обекти с източници на йонизиращи
лъчения. Изготвено е становище и са направени предложения за изменение и хармонизиране на Проекта с изискванията за безопасност на МААЕ, регламентирани в IAEAGSR, Part 3 и part 7, както и с Директива 2013/59 Евратом на Европейския съвет.
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Дейност/задача 2: Осъществяване на контрол върху спазване на здравните изисквания
чрез провеждане на систематичен - предварителен контрол, който се изразява в
следното:
2.1. Участие в експертни съвети
Описание на изпълнението:
ИКЯЕ е член на Междуведомствена експертна група (МЕГ) към фонд „Извеждане от
експлоатация на ядрени съоръжения“, съгласно Заповед № Е-РД-16-40/02.02.2016 г. на
Министъра на енергетиката. През 2016 г. МЕГ е провела три заседания с участието на
представител на НЦРРЗ.
През изминалата година експерти на ИКЯЕ са участвали в осем заседания на
Консултативен съвет, създаден по реда на ПМС № 74 от 1998 г. за ликвидиране на
последствията от добива и преработка на уранова суровина към Министерство на
икономиката. На проведените заседания са дадени предложения и препоръки в част
„Радиационна защита“, относно разглежданите проекти за ликвидиране на
последствията от добива и преработка на уранова суровина в различни обекти.
2.2.Оценка на съответствието на инвестиционни, технологични и работни
проекти в част „Радиационна защита“
Описание на изпълнението:
През изминалата година ИКЯЕ е съгласувала следните работни проекти:
 ЕТД „Балкан“ ООД - техническа ликвидация на хоризонтални минни изработки
и подземен шахтов комплекс. Укрепване и затваряне на отворени минни
изработки“;
 ЕТД „Редки метали“ ООД - техническа ликвидация на подобектите на МДП
„Септемврийци“;
 ЕТД „Тракия РМ“ ООД - техническа ликвидация на подобектите на МДП
„Бялата вода“. Укрепване и затваряне на отворени минни изработки“.
 депониране на утайката от изпълнението на проект „Инсталиране и провеждане
на третиране (пречистване) в модулна експериментална инсталация по
иновативна технология на ММТЕС – Япония на замърсени с метали и
радионуклиди отпадъчни води, в ПХП „Металург“-Бухово“
2.3.Участие в приемателни комисии и издаване на становища за готовността за
въвеждане на обектите в експлоатация или приемане на рекултивационни
мероприятия по реда на ЗУТ и ЗБИЯЕ
Описание на изпълнението:
През 2016 година сътрудник на лабораторията е участвал в следните комисии:
 Комисия за приемане на биологична рекултивация на обект „Довършителни
работи по рекултивация на нарушени терени в района на рудник „Дружба 1 и 2“
с. Елешница, община Разлог, област Благоевград;
 Държавна приемателна комисия за строеж: „Довършителни работи по
рекултивация на нарушени терени в района на рудник „Дружба 1 и 2“ с.
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Елешница, община Разлог, област Благоевград, по Заповед № РД-191608/28.10.2016 г. на МРРБ-ДНСК;
Междуведомствена комисия за оценка на състоянието на отворени минни
изработки и оценка на състоянието на обектите „Белмекен“, „Беслет“ и „Кара
тепе“, за периода 07.06. до 09.06.2016 г. (Снимки 1 и 2).

Снимка1. Обект „Белмекен“

Снимка 2. Обект „Беслет“

Степен на изпълнение и анализ на резултатите:
Изпълнението на плануваните дейности по тематични проверки в контролираните
обекти е затруднено поради липса на държавни здравни инспектори. Предвид липсата
на персонал и съгласно гореописаното, в сравнение с плануваното за 2016 г., степента
на изпълнение на задачата е оценена като добра.
ІІ. Задачи свързани с провеждане на националната здравна стратегия през
2016 г.
По изпълнение и провеждане на държавната политика за защита здравето на
гражданите ИКЯЕ е изпълнила през 2016 г. следните дейности/задачи:
Дейност/задача 1: Провеждане на държавен здравно-радиационен контрол в
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД , СП „РАО - Козлодуй“ и СП „Извеждане от експлоатация“.
Описание на изпълнението:
Инспекцията за контрол в ядрената енергетика извършва Държавен здравнорадиационен контрол на факторите на работната и жизнената среда за определяне и
намаляване на облъчването на лица от източници на йонизиращи лъчения в „АЕЦ
Козлодуй“ ЕАД.
Текущият контрол се извършва от Сектор „Контрол в АЕЦ“ към ИКЯЕ с работно място
в АЕЦ „Козлодуй“. През изтеклата 2016 година специалистите от ИКЯЕ са извършили
465 проверки, включващи 11 366 измервания на радиационни параметри на работната
среда в територията на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, СП „РАО - Козлодуй“ и СП „Извеждане
от експлоатация“. Резултатите са представени в Таблица № 1.
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Степен на изпълнение и анализ на резултатите:
Съгласно представените резултати от Таблица № 1 и сравнението им с плануваните
задачи през 2016 г., Сектор „Контрол в АЕЦ“ е преизпълнил плануваните измервания
на мощност на дозата гама-лъчение с 646 броя измервания, за сметка на измерванията
на повърхностно замърсяване - 270 бр. по-малко в сравнение с плануваните, и 38 бр.
измервания на обемна активност на аерозоли. Степента на изпълнение на задачата е
оценена като много добра.
Таблица № 1. Брой измервания, проведени през 2016 г., на територията на АЕЦ „Козлодуй“
Брой измервания
Контролиран обект
Пром. площадка на ЕП - 1
Пром. площадка на ЕП - 2
Контролирана зона - 1 І - ІV блок
Контролирана зона - 2 V - VІ блок
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.

Мощност на
дозата гамалъчение
1344
1200
808
976
312
288
768
40
576
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

240
240
152
116

128
144
72
24

20

2

165
42
28
9
9
9
9
4
4
4
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12
16
36
72
72
154
154
154
48
16
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Брой измервания
Мощност на
дозата гамалъчение

Контролиран обект
Територия на площадка за врем. съхр. на
контейнери с РАО на открито - жп контейнери
Складове на СП „ИЕ 1 - 4“
ОБЩО:
ПЛАН - 2016:

Повърхностно
замърсяване

Обемна
активност на
аерозоли

10
3093
11366
10720

803
1850
2120

396
434

Дейност/задача 2: Контрол/мониторинг в обекти от бившата уранодобивна и
уранопреработвателна промишленост.
Описание на изпълнението:
Съгласно Заповед № РД-28-193/03.06.2011 г. на министъра на здравеопазването
обектите с висок радиационен риск се контролират два пъти годишно; обектите със
среден радиационен риск се контролират един път годишно и обектите с нисък
радиационен риск - един път на две години. С цел оптимизиране на дейността сме
разработили маршрути за обследване на тези обекти. За повишаване ефективността на
инспекционната дейност всеки маршрут включва няколко обекта.
Таблица 2. Брой обследвани обекти и проби
Брой измервания, проби
мощност на дозата
гама-лъчение

вода

почва/дънни
утайки/материал

брой измервания

брой проби

брой проби

Обект „Дружба 1 и 2“ с.Елешница

150

6

2

Обект „Каратепе“ (яз. Белмекен)

25

1

-

Обект “Барутин“

40

1

Обект „Сливен“

60

6

1

Обект „Сборище“

40

4

3

Обект „Смолян“

120

12

6

Обект „Пробойница“

50

4

2

Обект „Еленов дол“

25

2

-

510

36

14

Обект

ОБЩО:

Времетраенето на един маршрут е от 5 до 7 работни дни, в зависимост от броя пунктове
на пробовземане. Маршрутите са избрани спрямо географското положение на
описаните обекти.
През 2016 г. са планарни за проверка общо 20 обекти, но са обследвани само 8 от тях,
представени в Таблица № 2. Пробите вода се анализират по три радиологични
показателя: концентрация на естествен уран, обща алфа- и обща бета-активности. В
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лабораторията се извършват: анализ на концентрацията на уран-естествен във води;
радиохимичен анализ на проби води и растителност за обща алфа-/бета-активност и
предварителна подготовка на проби-почви за гама-спектрометричен анализ.
Измерването на пробите вода и гама-спектрометричния анализ на пробите почва и
дънна утайка се извършва от лаборатория „Контрол на облъчване на населението“.
Анализът на резултатите се извършва от служителите на ИКЯЕ.
На Фигура 1 са представени резултатите от анализа на пробите вода за концентрацията
на уран. 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.

Логаритмувани стойности на
онцентрацията на уран [Bq/m3]

5
4.5

4

Граница, съгласно Наредба № 1

3.5
3
2.5
2
1.5
1

0.5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Брой проби
Фигура 1. Резултати на концентрация на уран в проби вода през 2016 г.

Степен на изпълнение и анализ на резултатите:
По показател уран в проби води, изтичащи от минните изработки на обследваните
обекти, 6 проби са с резултати над нормативно установените от Наредба № 1 от 1999 г.
за норми за целите на радиационна защита и безопасност при ликвидиране на
последствията от урановата промишленост в Република България. Стойностите на 10
проби вода са близки до нормативната стойност от 7500 Bq/m3. Дадени са препоръки за
продължаване на мониторинга на тези води поради голямата вероятност те да
достигнат или надхвърлят нормата.
Съгласно представените резултати от Таблица № 2 и сравнението им с плануваните
задачи за изпълнение през 2016 г. са обследвани 40% от заплуваните обекти, поради
липса на държавни здравни инспектори в ИКЯЕ. Степента на изпълнение на задачата е
оценена като добра.
Дейност/задача 3: Контрол за прилагане на Наредба за радиационна защита при
дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди.
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Планиране и осъществяване на съвместна проверка между Национален център по
радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) и Басейнова дирекция „Черноморски
район“ (БДЧР) по повод вероятно превишаване на нормите за радиационни показатели
в зауствания № 2, 8 и 9 на „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, с.Тюленово
(„ПДНГ“АД).
Инспекцията съгласува депонирането на 86 броя замърсени метални бидони с
естествени радионуклиди в отредения терен на „Хвостохранилище-Бухово“, съгласно
приетия от Консултативен съвет (КС) проект „Почистване и рекултивация на части от
площадката на ПХП „Металург“ - гр.Бухово и подписания между „Екоинженеринг-РМ“
ЕООД и „Геострой“ АД Договор № 24 от 12.12.2012 г. за депониране на радиоактивно
замърсени минни отпадъци при условията на временно съхранение. По време на
извършване на дейностите по депонирането на радиоактивно замърсените материали са
спазвани всички нормативни и здравни норми за радиационна защита на персонала и
населението.
ІІІ. Участие в национални програми през 2016 г.
ИКЯЕ участва в изпълнение на дейности по Национална програма за намаляване на
въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население (2013-2017
г.). Съгласно Заповед № РД-01-244/28.07.2016 г. на министъра на здравеопазването и
Заповед № РД-02-07-130/12.09.2016 г. на директора на НЦРРЗ, през 2016 г. са
осъществени следните дейности по Националната програма.
Дейност/задача 1: Провеждане на представително проучване на нивата на
радон в сгради.
Тази основна задача включва три основни подзадачи, които са както следва:
1.1. Скринигово проучване на нивата на концентрацията на радон
Описание на изпълнението:
Националното проучване за нивата на радон в сгради обхваща измервания в цялата
страна по изготвена от НЦРРЗ процедура за провеждането му. Основната цел на
проучването е 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 - радонът. Проучването е проведено в две фази от по 6 месеца.
В лаборатория „Мониторинг и превенция на радон“ са обработени за 5262 броя чипове
за първа фаза и 5242 за втора или общо за двете фази - 10 504 детектора.
1.2. Осигуряване на качеството на измерванията
Осигуряването на качеството на измерванията се постига чрез проследимост на
резултата до първични и/или вторични еталони. Лаборатория „Мониторинг и
превенция на радон“ (МПР) е калибрирала детекторите от двете партиди като е
изпратила детектори за облъчване до акредитирана лаборатория в Bundesamt für
Strahlenschutz (BfS) - Германия и от двете партиди.
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За оценка на точността и прецизността на измерваните концентрации на радон се
разпространени дублиращи и нулеви детектори. С дублиращи измервания се оценява
точността на измерванията. През първата фаза са разпространени 98 броя дублиращи
детектори и 28 нулеви детектори. През втората фаза 51 броя дублиращи и 28 нулеви
детектори. Общо за двете фази са разпространени 205 детектора, а в лабораторията са
обработени 410 чипа.
1.3. Разработване на процедури за национално проучване на нивата на радон в
сгради.
Лаборатория „Мониторинг и превенция на радон“ към НЦРРЗ разработи процедура за
Национално проучване на корекционни фактори за определяне на средната годишна
концентрация на радон в жилища в резултат от сезонни вариации.

Дейност/задача 2: Определяне на райони с повишен радонов риск.
Описание на изпълнението:
В изпълнение на тази задача Инспекцията изготви техническо задание за възлагане на
поръчката на външна фирма за изготвяне на методиката. За целта е сключен договор за
извършване на услуга за „Изготвяне на методика за определяне на райони с повишен
радонов риск на територията на България с цел изработване на радонова карта“. На
01.12.2016 г. НЦРРЗ организира обществено обсъждане на предложената първа
редакция на методиката.
Дейност/задача 3: Информиране на населението.
Описание на изпълнението:
През 2016 г. ИКЯЕ организира отпечатването на рекламни материали за разясняване на
причините за възникване на радон, необходимостта от измерване на концентрацията
му, здравните ефекти, пораждащи се от високи концентрации, и технически мерки за
редуцирането му. Изготвена е и се поддържа интернет страница във Фейсбук на
Националната програма за вредното въздействие на радон върху здравето на
българското население. В изпълнение на планираните дейности за 2016 г. е
финансирано изготвяне на кратък рекламен филм за разясняване на проблема радон и
най-лесните стъпки за идентифицирането и отстраняването му, който ще бъде
разпространяван в интернет пространството.
Инспекцията е инициирала експертна мисия от Международната агенция по атомна
енергия (МААЕ) чрез Агенцията за ядрено регулиране (АЯР). МААЕ е осигурило
участието на международни експерти в областта на редуциране на нивата на радон в
съществуващи сгради и превенция на нови сгради. На 25 и 26 януари 2016 г. в залата
на Централния дом на архитекта се проведе обучителен семинар на тема „Технически
мерки за намаляване на нивата на радон в сгради“. Семинарът беше проведен с
любезното съдействие на РК София-град и под ръководството на националния
координатор по Програмата за намаляване въздействието на радон в сгради върху
здравето на българското население Кремена Иванова.
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Дейност/задача 4: Мониторинг и оценка на програмата.
Описание на изпълнението:
За отчитане на дейностите, изпълнени по Националната програма и представяне
предварителни резултати от представително Национално проучване на нивата на радон,
се проведе семинар в град Велинград на 23-25 ноември 2016 г. Присъстваха всички
регионални координатори и представители на Националния координационен съвет.
Степен на изпълнение и анализ на резултатите:
Анализът на резултатите и степента на изпълнение на заплануваните и финансирани
дейности е представен в отделен отчет в Министерството на здравеопазването на
15.12.2016 г.
Служителите от ИКЯЕ направиха и невъзможното, за да бъде постигнат възложения за
изпълнение обем от дейности, а степента на изпълнението е отлична.
IV. Национални и международни проекти
През 2016 г. служителите от ИКЯЕ са участвали в три международни проекта и в
конкурс за национален проект.
Дейност/задача 1: Участие в конкурс с проект към Фонд „Научни
изследвания“.
Описание на изпълнението:
ИКЯЕ съвместно с отдел „Научно-учебен“ от НЦРРЗ участва в конкурс за финансиране
на фундаментални научни изследвания към Фонд „Научни изследвания“. За участието в
конкурса беше разработен проект на тема „Създаване на клъстери за оценка на риска от
въздействието на радон на работни места“. Проектът съответстваше на научните и
административни изисквания и беше успешно допуснат до конкурсната надпревара в
научна област „Медицински науки“. Оценяващата проектните предложения научноекспертна комисия към Фонд „Научни изследвания“ класира посочения проект с
резултат 94,5 точки (от 100 възможни), с което проектът зае второ място в списъка на
одобрените за финансиране резервни проектни предложения, което е и оценка за
степента на изпълнение на тази задача.
Дейност/задача 2: Участие в международен проект „Сензорна мрежа за
локализиране и откриване на радиоактивни източници“ (SENERA) към програма
„Наука за мир и сигурност“ на НАТО
Описание на изпълнението:
През 2016 г. експерти от Инспекцията участваха в работна среща по проект на НАТО
„Сензорна мрежа за локализиране 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, приложим при различни
условия (екраниран източник или източник с повече от един радионуклид). Участието
на ИКЯЕ в проекта е практическо приложение на разработените детектори, тестване на
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изградената мрежа за локализиране и идентифициране на източници, верифициране на
резултатите при полеви измервания на бившият терен на НЦРРЗ.
По време на срещата беше представена презентация относно участието на НЦРРЗ в
този проект. През изминалата година съгласно план-графика на проекта са извършени
фонови измервания на мощност на дозата гама-лъчение на точки, намиращи се на
около 500 метра от хранилище „Шумако“, които бяха обсъдени с участниците в
проекта. Извършено е пробовземане на почва от определените точки като са взети
комплексни проби в дълбочина, както следва: от 0-10 см, от 10-20 см и от 20-30 см.
Направено е сравнение с гама-спектрометричния анализ, извършен на същите проби
почва в Гръцката комисия за атомна енергия. Резултатите от първото шестмесечие на
2016 г. са отчетени, а за останалото шестмесечие ще бъдат отчетени през април 2017 г.
на следващата среща по проекта, която ще се проведе в НЦРРЗ-София.
Дейност/задача 3: Международен проект на тема „Подкрепа на цялостното
управление и устойчиво развитие на програмите“ на Международната агенция по
атомна енергия (МААЕ).
Описание на изпълнението:
Кремена Иванова участва в проекта като водещ координатор за регионалния проект
RER/9/136 „Подкрепа при прилагането на националните стратегии за намаляване на
облъчването от радон“ за 2016-2017 г. Водещите координатори са отговорни за
отчитане на дейностите по проекта. Те трябва да подготвят отчет в края на всяка година
за семинарите и дейностите по проектите, като обобщят изпълнените задачи и оценят
тяхното ниво на изпълнение. Наред с това да дадат предложения как може да бъде
подобрено тяхното провеждане.
Дейност/задача 4: Участие в проект на МААЕ „Преглед и разработване на нови
предложения за регионални проекти за 2018-2019“.
Описание на изпълнението:
Представител на НЦРРЗ е ръководител на проекта и през годината е изготвено
предложение за продължение на регионалния проект на МААЕ на тема „Повишаване
на капацитета на страните членки за оценка при облъчване от радон“ за периода 20182021 г. Във връзка с това бяха разработени формата, логиката и документите за
проекта. Предложението е работата да се развива в две насоки - подобряване на
капацитета на държавите членки при контрол на облъчването на населението, чрез
адаптиране и прилагане на планове за действие, съгласно Основните стандарти за
безопасност и контрол на облъчването на работни места.
Степен на изпълнение и анализ на резултатите:
Националният център по радиобиология и радиационна защита е водеща организация
по разработването и отчитането на дейностите по проектите на МААЕ, което повишава
авторитета и подобрява капацитета за контрол на облъчването от радон на населението
и на работни места. Националната програма за намаляване въздействието на радон
върху здравето на населението е до 2017 г. и следва да бъде продължена като бъдат
приложени новите изисквания на Основните стандарти за безопасност на МААЕ и
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Директива 2013/59 на ЕК. Контролът на облъчването от радон на работните места е в
незначителен обем, ето защо подкрепата на МААЕ чрез проекта ще бъде от полза за
нас. Степента на изпълнение на дейностите от ИКЯЕ е отлично.
V. Научна, приложна, експертна, методична, учебна и информационна
дейности
Дейност/задача 1: Научно-приложна дейност извършена от ИКЯЕ.
Описание на изпълнението:
В инспекцията се разработват научно-приложни задачи, извършват се научни
изследвания и се публикуват резултатите в реномирани списания. През отчетния
период служителите са работили по следните теми:
 „Уранодобивна промишленост в България - съществуващо облъчване и риск за
населението“ - през март 2016 г. по темата успешно беше защитен
дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“;
 „Оценка на радиоактивното замърсяване на жизнената среда в района на бившия
уранодобивен обект „Сборище“ (Evaluation of existing exposure around the
Sborishte former uranium mining site (Case study)). По тази тема беше изнесен
доклад на организираната от Българското ядрено дружество международна
конференция на тема „Ядрената енергия за хората“;
 Участие на сътрудник с постер на тема „Измерване на концентрацията на радон
в сгради“ (Indoor Radon Measurements in Plovdiv city) на организираната от
Българското ядрено дружество международна конференция на тема „Ядрената
енергия за хората“.
На международния форум присъстваха специалисти от различни области на ядрената
физика (Снимка 3). Материалите от конференцията са приети за публикуване в BgNS
TRANSACTIONS - Научно-техническо списание на БЯД, през 2017 г.

Снимка 3. Участници в конференцията на БЯД

Публикации, по които служителите са работили и са издадени през 2016 г. в
международни реномирани списания:
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Screening for risk assessment around closed uranium mining sites. K. Ivanova, Z.
Stojanovska, V. Badulin, B. Kunovska and M. Yovcheva, Radioprotection, Sciences
2016, DOI: 10.1051/radiopro/2016021;
Variation of indoor radon concentration and ambient dose equivalent rate in different
outdoor and indoor environments. Z. Stojanovska, B.Boev, Z.Zunic, K. Ivanova,
M.Ristova, M. Tsenova, S.Ajka, E. Janevik, V. Taleski, P. Bossew., J Radiation and
Environmental Biophysics, pp 1-13, ISSN 0301-634X, 2016;
Prediction of long-term indoor radon concentrations based on short-term
measurements. Zdenka Stojanovska, Kremena Ivanova, Peter Bossew, Blazo Boev,
Zora S. Zunic, Martina Tsenova, Milka Zdravkovska, Mimoza Ristova, accepted for
publication in Nuclear Technology & Radiation Protection Journal, March 2017.

Степен на изпълнение и анализ на резултатите:
В сравнение с плануваните за 2016 г. мероприятия по тази дейност ИКЯЕ е изпълнила
предвидените работи и задачи. В подкрепа на това твърдение са приетите публикации в
списания с импакт фактор, признание за тяхната значимост и висока степен на
изпълнение.
Дейност/задача 2: Експертна дейност извършена от ИКЯЕ.
Описание на изпълнението:
Част от дейностите, свързани с изпълнението на тази задача са описани по-горе в т. от I
до IV. През изтеклата година служителите от звеното са съгласували и са дали експерти
становища за:
 „Програма за радиационнен мониторинг на околната среда при експлоатация на
АЕЦ „Козлодуй“, идент. № УБ.МОС.ПМ.262/04;
 Преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната
среда на инвестиционно предложение за изграждане система за битово
(питейно) водоснабдяване на цех „Брегова помпена станция на АЕЦ „Козлодуй“;
Радиационен риск върху човешкия организъм при строителство на тунел в
скални масиви в района на Кресненското дефиле, с което беше препоръчано при
строителството на тунела да бъде осъществяван контрол на концентрацията на
радон при извършване на строителните дейности с цел проследяване на
промените на работна и жизнената среда в населените места от околността;
 Във връзка с оценката на въздействие върху околната среда (ОВОС) съгласно
инвестиционното предложение за изграждане система за битово (питейно)
водоснабдяване на цех БПС, на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД;
 Относно процедура по издаване на решение за одобряване на актуализиран
доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4от ЗООС на предприятие с висок рисков
потенциал: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй, община Козлодуй;
 Относно измервания на еманации на радон в хвостохранилище „Бухово“ и
хвостохранилище „Елешница“.
Дейност/задача 3: Методична дейност извършена от Инспекцията.
Описание на изпълнението:
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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“ за подготовката на документите за акредитация на
лабораторята по ISO 17025.
Лаборатория „Мониторинг и превенция на радон“ участва в междулабораторни
сравнения на детектори за измерване на концентрацията на радон в Public Health
England, Англия.
През 2016 г. беше проведено междулабораторно сравнително измерване на обемната
активност на радон във въздух с радонови монитори AlphaGUARD. В сравнението
участваха орган за радиационен контрол от вида „С“ към „Тита-Консулт“ ООД, отдел
„Лаборатория за радиационни измервания“ към Главна дирекция „Лабораторноаналитична дейност“ на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) и лаборатория
„Мониторинг и превенция на радон“ към НЦРРЗ. Радоновите монитори (със заредени
акумулатори) бяха конфигурирани за измерване в дифузионен режим, с 10 минутен
цикъл на измерване (10 min./D). В контейнера бяха поставени и трите радонови
монитора. След извършеното измерване и направените изчисления бе заключено, че и
трите монитора в момента на сравнителното измерване, са запазили метрологичните си
характеристики, съгласно Сертификатите им за калибриране, и не се нуждаят от ново
калибриране.
През 2016 г. в лабораторията към Мониторинг и превенция на радон е разработвана
нова методика за определяне концентрацията на радон във вода с Е-PERM система.
Условията за провеждане на анализа бяха подложени на изпитване и уточняване. Бяха
анализирани седем проби вода. Създаде се система за проследяемост на пробите от
вода и се организира манипулирането с извадките и отчитането на резултатите.
Степен на изпълнение и анализ на резултатите:
Лаборатория „Мониторинг и превенция на радон“ е в процес на подаване на
документите в БСА за акредитация на лабораторията по ISO 17025. Тази задача все още
не е приключена поради напускане на мениджъра по качество на звеното и липса на
персонал.
Дейност/задача 4: Учебна дейност извършена от Инспекцията.
Описание на изпълнението:
Завеждащ Инспекцията участва активно в провежданото от НЦРРЗ следдипломното
обучение на специалисти чрез изнасяне на лекции и провеждане на упражнения.
През изтеклата година служителите от Инспекцията са участвали в следните курсове за
повишаване и поддържане на квалификацията:


Един от служителите на Инспекцията е участвал в курс и положил изпит за
подновяване на удостоверенията за правоспособност за работа с източници на
йонизиращи лъчения;
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Новопостъпил служител в ИКЯЕ е провел първоначално обучение и е положил
изпит за удостоверение за правоспособност за работа в сфера на йонизиращи
лъчения;
През отчетния период пет от служителите на Инспекцията 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;
Участие в Регионален семинар на тема „Проблемът с концентрацията на радон в
работните помещения като част от националния план за действие по въпросите
на радона“ в гр. Талин, Естония, организиран от Международната агенция по
атомна енергия;
Участие в шестата ERDIT научна среща (European Radiation Detectors and
Imaging Technology Network) в гр. Атина, Гърция. Мисията на ERDIT е
технологична платформа за радиационна защита, с цел насърчаване на
изследванията за радиационни детектори. Друга цел на тази платформа е
осъществяване на обща стратегия за изследователска дейност в международни
изследователски инфраструктури, включващи изследователски лаборатории,
университети и др.;
През месец ноември сътрудници на лабораторията взеха участие в Световния
ден на географските информационни системи (ГИС). На форума присъстваха
близо 500 души от различни организации. Там бяха представени новостите в
геопространствените технологии и тяхното приложение.

Степен на изпълнение и анализ на резултатите:
Служителите от Инспекцията системно повишават квалификацията си и се стремят да
овладяват нови знания. При възможност участват в семинари, обучения и курсове и се
представят отлично.
VI.Изпълнение на договори с физически и юридически лица
Инспекцията за контрол в ядрената енергетика изпълнява задачи по поръчка на клиенти
с договори и заявки. Инспекцията е акредитирана от Българската служба по
акредитация по два параметъра - измерване на мощност на дозата гама-лъчение във
въздух - на открито и в помещения, и директно измерване на повърхностно
радиоактивно замърсяване. Към нея е формиран Сектор № 3 на Органа по контрол към
НЦРРЗ.
Дейност/задача 2: Изпълнение на договори и заявки по ОК.
Описание на изпълнението:
През 2016 г. лабораторията е работила по 1 договор и 5 заявки на приблизителна
стойност 28 446,32 лв., Дейностите са изпълнени от акредитирания в НЦРРЗ Орган за
контрол от вид „А“. Резултатите са представени в Таблица № 3.
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Таблица 3. Брой точки на измервания и заплащане по договори и заявки по ОК
Брой точки на измерване
Измервания на
Повърхностно
мощност на дозата
замърсяване
гама-лъчение

Клиент

Цена, лв.

ДП „Радиоактивни отпадъци“

389

352

24683,32

„Агроводинвест“ ЕАД
„Интернешънъл Асет Банк“ ООД (2 бр.
заявки)
„Арева НП ГМБХ“- клон България
„Енергоремoнт строй“ ЕООД
ОБЩО:

97

-

2348,00

40

-

412,00

20
35
581

20
372

382,00
621,00
28 446,32

Дейност/задача 2: Изпълнение на договори и заявки извън ОК
Описание на изпълнението:
През изминалата 2016 година Инспекция за контрол в ядрената енергетика е работила
по две заявки за изпитване, извън обхвата на акредитация, на приблизителна стойност
265 лв., представени в Таблица № 4.
Таблица 4. Брой измервания и заплащане по договори и заявки извън ОК

Клиент
Частно лице,
къща в гр. Банкя
Частно лице,
Вила в к-с. „Слънчев бряг“
ОБЩО:

Брой измервания
Измервания на мощност
Измервания на
на дозата
концентрацията на радон
гама-лъчение
във въздух

Цена, лв.

20

-

169,00

-

1

96,00

20

1

265,00

Степен на изпълнение и анализ на резултатите:
През април 2016 година беше сключен договор с ДП „Радиоактивни отпадъци“ с
предмет „Контрол при радиологично обследване, свързано с технически контрол и
проверка при определяне съответствието на освободения материал с нивата и
критериите за освобождаване от регулиране за радиоактивни материали от 1-4 блок на
СП „ИЕ-1-4 блок“ с период от две години. За отчетният период са извършени
измервания на радиационни параметри на 30 бр. партиди, включващи измерени 452 556
тона метали и 160 250 тона бетонни конструкции (Снимки 4 и 5).
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Снимка 4. Метални компоненти

Снимка 5. Бетонни конструкции

Наред с изпълнение на този договор са изпълнени пет заявки за измерване на
радиационни параметри на жизнената и работната среда в различни обекти от бившия
уранодобив, на физически и юридически лица, както и измервания в други лаборатории
на НЦРРЗ. Степента на изпълнение на задачата е оценена като отлична.
VII. Изпълнени задачи извън обхвата на планираните дейности през 2016 г.
Дейност/задача 1: Участие в Националният координационен съвет към
Национална програма за радон.
Описание на изпълнението:
Кремена Иванова е национален координатор на Националния координационен съвет
към Националната програма за радон.
Дейност/задача 2: Участие в аварийни екипи.
Описание на изпълнението:
Двама служители от ИКЯЕ са участвали в аварийни екипи през 2016 г. по месечен
график.
Дейност/задача 3: Други дейности.
Описание на изпълнението:
През отчетният период служители на ИКЯЕ са участвали в:
 Ръководството на орган за контрол при НЦРРЗ;
 Комитет по условията на труд;
 Общо събрание на Съюза на метролозите в България (СМБ). НЦРРЗ е
колективен член на СМБ и колективните членове избират свои представители за
Общото събрание. На този форум се направиха промени в Устава на СМБ,
които бяха дискутирани и обсъждани от участниците. С цел проучване и
разпространяване на научни и технически знания, национални и международни
постижения, опит чрез издаване на печатни издания, организиране на
симпозиуми, конференции, семинари, дискусии, курсове, изложби и други
научно-технически и информационни прояви на национално и регионално
равнище, с/и без международно участие се обсъдиха предстоящите
мероприятия, които ще се организират от СМБ.
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Степен на изпълнение и анализ на резултатите:
Въпреки достатъчно големият брой задачи и дейности, служителите от ИКЯЕ през
изминалата година са участвали редовно в ръководствата и заседанията на различни
съвети, комитети, органи и др. Степента на изпълнение е оценена като отлична.
VIII. Оценка на работата на лабораторията
Към настоящия момент Инспекция „Контрол в ядрената енергетика“ се състои от осем
специалисти, като трима извършват систематичен контрол на територията на „АЕЦ
Козлодуй“ ЕАД, с работно място АЕЦ.
Работата, извършвана от Инспекцията, е разпределена между три звена, съгласно
спецификата на дейностите и квалификацията на персонала:
 Сектор „Контрол в АЕЦ“ 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“ - извършва пробонабиране, първична
обработка, анализ и систематизиране на данните по обекти и пунктове.
Лаборатория „Мониторинг и превенция на радон“ - извършва измерване на
концентрацията на радон във въздух и във вода.
Наред с това служителите от Инспекцията участват активно в изпълнение на договорни
задачи и всички дейности на НЦРРЗ.
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.
Наред с контролната дейност на лабораторията служителите са осъществявали задачи,
свързани с научно-приложна, експертна, методична, учебна, внедрителска и
административни дейности. Договорните задачи на Инспекцията са изпълнени в
определените срокове.
По Националната програма за намаляване на въздействието на радон в сгради върху
здравето на българското население заплануваните задачи са изпълнени, въпреки
ненавременното заплащане и трудностите по изпълнението на плануваните дейности,
свързани с ограничения брой служители. Персоналът, работил по проучвания на
концентрацията на радон и изпълнявал всички дейности по Националната програма
радон се справи отлично с поставените задачи.
Специалистите с висше образование от ИКЯЕ са заети с провеждането на договорни
задачи, държавно-здравен контрол, експертни, научно-приложни, учебни,
административни и други дейности, но броят им е недостатъчен за изпълнение на
всички текущи и запланувани задачи.
За провеждането на основните дейности на лабораторията, респективно на НЦРРЗ, е
необходимо отпускане на повече средства за закупуване на апаратура и е необходимо
увеличаване на персонала с квалификацирани кадри.
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ЛАБОРАТОРИЯ „КОНТРОЛ ОБЛЪЧВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО“
I. Основни дейности
Лаборатория „Контрол 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 въз
основа на провеждане на собствени анализи за определяне съдържанието на естествени
и техногенни радионуклиди в проби от:




землищата на населените места около национални обекти с източници на
йонизиращи лъчения, каквито са :АЕЦ „Козлодуй“, ПХРАО „Нови хан“ към ДП
„РАО“, ИЯИЯЕ към БАН и НЦРРЗ;
мониторинг на питейни води, храни и други стоки за бита в областите Софияград, 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.
Служители от лабораторията активно се включват при пробовземане и провеждане на
радиологични анализи на минерални води от територията на цялата страна за издаване
на държавни сертификати за балнеологична оценка и за бутилиране по разпореждане на
МЗ.
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 и тази
дейност. През 2016 г. се проведе индивидуално едноседмично обучение на химик от
РЗИ-Русе 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.
Съществена част от работата на лаборатория „Контрол облъчване на населението“ е
участието на колектива в европейското сътрудничество. Голяма част от резултатите на
контролната и мониторинговата дейност се докладват на Европейската комисия,
съгласно изискванията на чл. 35 от Договора Евратом. Служител от лабораторията
получава, верифицира, обобщава и докладва на ЕК и резултатите от здравнорадиационния мониторинг и 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, издаван от Министерство на
здравеопазването и в Националния доклад „Околна среда“, издаван от Министерство на
околната среда и водите.
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През 2016 г. се получиха резултатите от междулабораторно сравнение, организирано от
ЕК за определяне на специфичната активност на цезий-137 във аерозоли. Резултатите
са отлични и са съпоставими с тези, получени от най-добрите европейски лаборатории.
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, както и оценка на достоверността на представените резултати. Служител от
лабораторията участва като представител на страната в Третия цикъл на обучение за
инспекции на място към СТВТО.
Експерт от лабораторията участва в работата на работната група „E35-36WG“ по
изпълнение на чл. 35 и чл. 36 от договора Евратом, като представител на България.
България представлява в тази работна група субгрупата, включваща Гърция, Кипър и
Румъния.
Активно беше и участието на експерт от лабораторията в междуведомствената работна
група за ЦЕРН.
Резултати от провеждания здравно-радиационен мониторинг
Резултатите от провеждания и през 2016 г. мониторинг сочат, че естественият гама-фон
в района на ПХРАО „Нови хан“ и този в 6-90 км зона около АЕЦ „Козлодуй“ не е
повлиян от експлоатацията на ядрените съоръжения и обектите с източници на
йонизиращите лъчения и не се отличава от характерния за съответните региони локален
гама-фон. Радиоактивността на въздуха, водата, почвата, флората и фауната варират в
нормални граници. Няма отклонения от нормативните изисквания за радиационна
защита.
На Фиг. 1 и Фиг. 2 са представени средно-годишните обемни активности на стронций90 и цезий-137 за последните 6 години в 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 и то в питейна вода.
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Фигура 1. Средно годишно съдържание на стронций-90 в повърхностни води от района на АЕЦ
за периода 2010-2016 г. (логаритмична скала)

Фигура 2. Средно годишно съдържание на цезий-137 в повърхностни води от района на АЕЦ за
периода 2010-2016 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. Категорично, наличието на по-високите концентрации не се свързва с
дейностите на хранилището, а се дължи на богатите на естествен уран руди, налични в
района, поради което в миналото се е извършвал уранодобив. Общинските власти са
информирани за ситуацията.
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Оценената годишна ефективна доза от надфоново облъчване на лица от
населението, живеещо около АЕЦ „Козлодуй“ и ПХРАО-Нови хан продължава да е
под 10 μSv по оценка, направена въз основа на получените за 2016 г. 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 през 2016 г. всички изследвани питейни води от централните водопроводи,
предоставени за анализ в НЦРРЗ от РЗ инспекции София-град, София-област,
Благоевград, Кюстендил и Перник, по показател естествен уран, отговарят на
изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за
питейно-битови цели.
По радиологичен показател обща бета-активност (контролно ниво), всички изследвани
води, с изключение на тази от с. Ковачевци, обл. Перник (пробовземане август),
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 питейно-битови
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.). При повторно изследване през дъждовен сезон (м. октомври)
резултатът за обща бета-активност бе в нормативно установените граници.
По радиологичен показател обща алфа-активност (контролно ниво), всички изследвани
води от централни водоизточници, с изключение на тези посочени по-долу, отговарят
на изискванията на наредбата. Водите, които не отговарят на изискванията на
наредбата по показател обща алфа-активност са както следва:
- с. Радибош, пункт - чешма център, общ. Радомир, обл. Перник;
- с. Вискяр, пункт - чешма кафе-аперитив център, общ. Перник, обл. Перник;
- с. Сопица, пункт - чешма кметство, общ. Брезник, обл. Перник;
- с. Дивотино, пункт - чешма махала „Бреста“, общ. Перник, обл. Перник;
- с. Ковачевци, пункт - чешма кафе-аперитив „Юри“, общ. Ковачевци,
пробовземане на 29.08.2016 г., обл. Перник
- с. Ярджиловци, пункт - чешма „Кръстина махала“, общ. Перник, обл. Перник;
- с. Бабица, пункт - чешма магазин, общ. Брезник, обл. Перник;
- гр. Правец, каптаж - подземен водоизточник, обл. София;
- с. Горна Малина, тръбни кладенци – 2 бр., обл. София;
- с. Гара Елин Пелин, каптажи, обл. София;
- с. Петково, общ. Елин Пелин, тръбен кладенец, обл. София;
- с. Крайни дол, пункт – център, обл. Кюстендил;
- с. Еремия, пункт - къща в центъра, обл. Кюстендил;
- с. Сушица, пункт – център, обл. Кюстендил;
- с. Блажиево, пункт - чешма пред кметството, обл. Кюстендил;
- с. Висока могила, пункт - чешма до църквата, обл. Кюстендил
- с. Паничарево, пункт - чешма в кметството, обл. Кюстендил;
- с. Крайници 17, ВиК „Дупница“ ЕООД, пункт - чешма при черквата, обл.
Кюстендил;
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- с. Крайници 18, ВиК „Дупница“ ЕООД, пункт - чешма „Бялата вода“, обл.
Кюстендил;
- сградата на РЗИ София-град, водохващане от язовир Искър (обл. Столична);
- с. Делчево, чешма кметство, зона с. Делчево, общ. Гоце Делчев, обл.
Благоевград;
- с. Селище, бар „Саламандър“, зона с. Селище, общ. Благоевград, обл.
Благоевград;
- с. Боровичене, кметство, зона с. Боровичене, общ. Петрич, обл. Благоевград;
- с. Гостун, чешма пред кметство, зона Петрич, общ. Петрич (пробовземане
09.05.2016 г.), обл. Благоевград;
- с. Джигурово, площад, зона ВС „Бождово”, общ. Сандански, обл.
Благоевград;
- с. Крупник, чешма читалище, зона с. Крупник, общ. Симитли, обл.
Благоевград;
- с. Поленица, площад, зона ВС Голям цалим, общ. Сандански, обл.
Благоевград;
- с. Гълъбово, чешма център, зона а. Гълъбово, общ. Белица, обл. Благоевград;
- с. Палатик, чешма център, зона с. Палатик, общ. Белица (пробовземане
04.07.2016 г.), обл. Благоевград;
- с. Мендово,кметство, зона с. Мендово, общ. Петрич, обл. Благоевград;
- с. Долен, чешма Основно училище, зона с. Долен, общ. Сатовча, обл.
Благоевград;
- с. Старчево, централен водоизточник (ЦВ), пункт пред кметството, зона
Старчево, обл. Благоевград;
- с. Петрилик, ЦВ, пункт чешма кафе-аперетив „Ушилков“,зона Петрелик, обл.
Благоевград;
- с. Теплен, ЦВ, Хаджидимово, пункт чешма в кафе-аператив „Албен Бекяров“,
зона Теплен, обл. Благоевград;
- с. Сенокос, ЦВ, пункт-чешма черква,зона с.Сенокос (пробовземане 25.10.2016
г.), обл. Благоевград;
- с. Сенокос, ЦВ, пункт-чешма черква (пробовземане 09.11.2016 г.), обл.
Благоевград;
- с. Осиково, ЦВ, чешма в кафе-аператив „Зайда“,общ. Гърмен, обл.
Благоевград;
- с. Гостун, ЦВ, пункт-чешма кметство (пробовземане 08.11.2016 г.), обл.
Благоевград;
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
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на 0,1 Bq/l, както и фактът, 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
параметърът обща индикативна доза и за посочените води съответства на изискванията,
но се налагат допълнителни проучвания за установяване на причините. За част от
водите може да се предположи, че превишеното контролно ниво по обща алфаактивност може да се обясни с регистрираната достатъчно висока, но в нормативно
установените граници, концентрация на естествен уран, предполагаща извода, че
общата алфа-активност се дължи предимно на този радионуклид и общата индикативна
доза съответства на изискванията на наредбата. За някои от водите е препоръчан
сезонен радиологичен мониторинг. Директорите на РЗИ и Главният държавен здравен
инспектор са информирани за получените резултати и препоръките на НЦРРЗ.
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 2017 г.

Фигура 3. Съотношение на стандартни и нестандартни проби питейна вода по отношение на
контролно ниво на обща алфа-активност

В 17% (средно) от изследваните води от централно водоснабдяване през 2016 г.,
предоставени от петте в Югозападна България РЗИ, общата алфа-активност е по-висока
от 0,1 Bq/l (Фиг. 3). За обл. Благоевград 25% от изследваните води са нестандартни. 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 естествена 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
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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 2016 г., в лабораторията съществуваше известен проблем с
кадрите (7 щатни бройки до м. август, един служител по заместване от януари до юни,
обучаване на нов служител от август до декември), контролната, както и
мониторинговата дейност, са извършвани с висок професионализъм и контролирано
качество.
Намаляването на броя на служителите в края на 2015 г., извършващи дейности в
лабораторията, доведе до по-голяма от нормалната натовареност на останалите
служители, както и на забавяне на провежданите анализи. Възстановяването на
щатната бройка през м. юни доведе до оптимистични надежди за възстановяване
на обичайния ритъм на работа, но поради ниското заплащане, намирането на
подходящ за позицията кандидат се оказа трудна и отнемаща време задача.
Работата в лабораторията е специфична и е необходим по-дълъг период на
обучение на новопостъпили служители. Кадрите, отговарящи на изискването да
имат квалификация по „Радиохимия“ и/или „Ядрена химия“, както и минимални
познания в областта на радиационната защита, са крайно малко на брой на
територията на страната и привличането им за работа в НЦРРЗ е почти
невъзможно, предвид работната заплата (500 лв. начална заплата за магистър) и
липсата на финансови бонуси.
Наред с контролната и мониторинговата, 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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Фигура 4. Схема на основните дейности на служителите от лабораторията

През отчетния период са извършени изследвания на 545 броя проби - хранителни
продукти, питейни, повърхностни и минерални води, почви, дънни утайки,
растителност, атмосферни отлагания, атмосферен въздух, строителни материали и
други обекти; направени са 1796 броя радиохимични, 268 броя гамаспектрометрични анализи и 1796 броя радиометрични определяния. В посочения
брой не са включени анализите по осигуряване на контрол на качеството и
повторенията на определени анализи.
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 от естествен и техногенен
произход.
Сравнителен анализ за обема на извършваната в лабораторията работа, свързана пряко
с натовареността на служителите, индикатор за която е броят анализирани в
лабораторията проби, проведените радиохимични, радиометрични и гамаспектрометрични анализи, е представен графично на Фиг. 5, Фиг. 6, Фиг. 7 и Фиг. 8.

Фигура 5. Общ брой постъпили в лаб. КОН проби в периода 2010-2016 г.

От графиката е видно, че броят постъпили за анализ проби в лаборатория „Контрол
облъчване на населението“ през 2016 г. е с около 7% по-нисък от този през 2015 г., но
това се дължи на по-малкия брой проби, постъпили за анализ от ИКЯЕ към НЦРРЗ,
докато нарастването на пробите за анализ, постъпили в лабораторията от изпълнение на
мониторинговите програми на лабораторията и от заявки на клиенти е 4%. Очевидна е
тенденцията за непрекъснатото увеличаване на броя проби, постъпващи за анализ в
лабораторията, което се дължи на разширяване на дейността и укрепване на доверието
на клиентите на платените услуги за провеждане на радиологични анализи, предлагани
на потребителите.
Броят проведени радиохимични анализи е с 42% по-висок в сравнение с този от 2015 г.,
независимо от липсата на нова аналитична апаратура, с която би могло да се разшири
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обхвата на провежданите анализи. Този по-висок брой се обяснява с увеличаване
анализираните проби води от служителите в лабораторията.

Фигура 6. Брой, проведени радиохимични анализи, в периода 2010 - 2016 г.

Фигура 7. Брой проведени радиометрични анализи в периода 2010 - 2016 г.

Броят радиометрични анализи през 2016 г. е значително по-висок от този през 2015 г.,
както и в сравнение с предходните години.

Фигура 8. Брой проведени гама-спектрометрични анализи в периода 2010 - 2016 г.

По отношение на броя, проведени гама-спектрометрични анализи, се регистрира
известно намаление, което се дължи на намаления брой проби от ИКЯЕ. Лабораторията
разшири обектите на анализ, като вече се анализират и проби питейни и минерални
води, показващи отклонения в контролните си нива по показателите обща алфаактивност и обща бета-активност. Гама-спектрометричният анализ служи за
допълнителна проверка и верификация на получените с други методи резултати.
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Лабораторията функционира като Сектор 4 към Органа за контрол от вида „А“,
акредитиран от ИА БСА. През 2016 г. беше извършен успешно пореден планов надзор
от БСА, 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 205 бр. проби, като
броя им е съпоставим с този от 2015 г., независимо от конкуренцията на сродни
лаборатории. Този факт се дължи на доброто име, което лабораторията успя да си
създаде през изминалите години.
Персоналът системно повишава квалификацията си предимно чрез участие в курсове,
семинари, вътрешнолабораторни 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.
Основните задачи и дейности на лабораторията са 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
Дейностите по програма „Осъществяване на ефективен здравен контрол“ през 2016 г.
са както следва:
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Изготвени и/или съгласувани мониторингови програми за радиационен
мониторинг на водите, използвани за питейно-битови цели, или актуализирането
им (съвместно с ВиК, РЗИ и др.);
Изготвени мониторингови програми или актуализирането им в райони на
действащи, закрити или новоизграждащи се обекти с ИЙЛ;
Прилагане на разработена политика 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;
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
алфа-активност, 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 алфаактивност, 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“:


Мониоринг 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, измерване на
мощност на дозата гама-лъчение на място 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, измерване на мощност на дозата гама-лъчение на място и
лабораторни анализи на пробите;
c. Мониторинг върху фактори на жизнената среда в района на Ядрената
научно-експериментална база към ИЯИЯЕ-БАН – пробовземане, измерване на мощност
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на дозата гама-лъчение на място и лабораторен анализ на проби атмосферен въздух и
почви;
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,
предоставени от ИКЯЕ към НЦРРЗ;
e. Мониторинг на подземните води, почви и растителност в района на НЦРРЗ
(бивш и настоящ адрес) чрез осъществяване на пробовземане, измерване на мощност на
дозата гама-лъчение и последващи лабораторни анализи;
f. Гама-спектрометричен 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.
II. Щатен състав на лабораторията







главни асистенти - 2;
асистент химик - 1 (неплатен отпуск до 26.05.2016 г.);
химик магистър - 1;
химик магистър - 1 (по заместване до 26.05.2016 г.)
химик магистър - 1 (от 05.08.2016 г.)
среден персонал (химични лаборанти) - 3.

Щатния състав на лабораторията е 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, нарастващият брой заявки
от физически и юридически лица за извършване на платени услуги, както и
предстоящото закупуване на нова апаратура 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
предходните четири години, но без резултат.
ІІІ. Извършена работа
3.1. Контролна дейност
През 2016 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.
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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, София-град, Перник, Благоевград и Кюстендил - 188 бр. проби.
3.1.2. Изследване на минерални води от обл. Столична - 4 бр. проби.
3.1.3. Изследване на хранителни продукти от търговската мрежа в изпълнение
на Заповед № РД-28-193 от 03.06.2011 г. на министъра на здравеопазването - 43 бр.
проби.
3.1.4. Изследване на смесена диета в изпълнение на Заповед № РД-28-193 от
03.06.2011 г.на министъра на здравеопазването - 4 бр. проби.
3.1.5. 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 - 13 бр. проби.
3.1.6. 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
2016 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 - 135 бр. проби.
3.1.7. 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 - 66 бр. проби.
3.1.8. 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 - 3 бр. проби.
3.1.9. 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 - 35 бр. проби води.
3.1.10. Измерване на специфичното съдържание на радон-222 в питейни и
минерални води - 5 бр.
3.1.11. Изследване на проби води от сондажи, дренажни води, намазки и др. 28 бр.
3.1.12. Изследване на проби минерална вода, включително участие в комисии
по проверки, пробовземания и измервания на място, по разпореждане на Главния
държавен здравен инспектор - 51 бр.
3.1.13 Изготвяне на експертни оценки на обща индикативна доза от
поглъщане на радионуклиди с питейна и минерална вода - 192 бр.
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3.1.14 Изготвяне на експертни оценки на годишна ефективна доза от
поглъщане на радионуклиди с храна за населението като цяло и за критична група от
него.
3.1.15 Изготвяне на експертни оценки на годишна ефективна доза за
населението като цяло и за критична група от него от функционирането на АЕЦ
„Козлодуй“.
3.1.16 Изготвяне на експертни оценки на годишна ефективна доза за
населението като цяло и за критична група от него от функционирането на ПХРАО
„Нови хан“.
3.1.17 Осъществяване на 2 бр. проучвания по сигнал на физически лица за
притеснения за водоподаване на питейна вода, съдържаща наднормени нива на
радионуклиди. След организиране на пробовземане от страна на РЗИ София-област и
провеждане на анализи в лабораторията се установи,че не се откриват отклонения в
качеството на водата по радиологични показатели. Заинтересованите страни са
уведомени.
Важно е да се отбележи, че предварителната подготовка на пробите за последващ
радиологичен анализ е трудоемък процес включващ почистване, хомогенизиране,
изсушаване и стриване на почви и дънни утайки; филтруване на 40 л. вода за пробите,
подлагани на радиохимични анализи за определяне на цезий-137 и стронций-90;
нарязване, изсушаване и опепеляване на пробите растителност и др. Предварителната
подготовка се извършва от служителите, участващи в определянето на анализите.
Служителите от лабораторията осъществяват и пробовземането на пробите от
жизнената и околната среда, което изисква не само познания, но и физическа сила.
Основни участници в процеса на пробовземане са мъжете в лабораторията.

Пробовземане по изпълнение на мониторингови програми
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Пробовземане на минерални води

Пробовземане от кв. „Малинова долина“ (бивш терен на НЦРРЗ)

3.2. Договорни теми и задачи
Независимо, че основната дейност на служителите в лабораторията е свързана с
дейности по осъществяване на държавния здравен контрол по прилагане на политиките
на МЗ за радиационна защита на населението, в лаборатория „Контрол облъчване на
населението“ се провеждат голям брой изследвания по заявки на физически и
юридически лица. Тази дейност включва предварителни разговори с потенциалните
клиенти по телефона, приемане на заявки и проби в лабораторията, придружаване на
лицата за издаване на фактура (или предвижване на документация, включително
изпращане на фактура на заявителите), провеждане на лабораторни анализи, оценка на
съответствия с нормативните документи, издаване на протоколи и сертификати,
проверка за извършени плащания, подаване на документи за подпис от директора и
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изпращане на документите на заявителите. През 2016 г. платените услуги са както
следва:
3.2.1. Заявки по поръчка на физически и юридически лица за изследване на
строителни материали, почва, храни, тютюн, намазки и др. - 75 бр.
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) - 130 бр. проби. 130 бр.експертни оценки на обща индикативна доза.
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 облъчване на населението“ през 2015 г.

Изследван обект

От изпълнение на
мониторингови
програми

Постъпили за анализ в лаб. КОН
От ИКЯЕ към НЦРРЗ за
От заявки и договори на радиометриране на обща
физически и юридически алфа- и бета- активност
лица
или гама-спектрометричен
анализ
71
-

Питейни води

188

Минерални води

4
27
7
5
28
34
20
43
4
6
8
2
-

51
2
6
2
11
5
45
3

-

2

Повърхностни води
Дренажни води
Води от щолни
Води от сондажи
Дънни утайки
Почви
Растителност
Храни
Смесена диета
Атмосферни отлагания
Атмосферен въздух
Намазки
Строителни материали
Тютюн
Суровини, готова продукция
и отпадъци от предприятия с
евентуално
повишена
концентрация на естествени
радионуклиди
Материал от табани
Други
ОБЩ БРОЙ ПРОБИ:

14
390

7
205
642

25
10
-

12
47
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Таблица 2. Изследвани обекти чрез радиохимични анализи през 2015 г.
Изследван обект
Питейни, подземни, изворни и
минерални води
Повърхностни,
сондажни,
дренажни води
Дънни утайки
Почви
Растителност
Храни
Смесена диета
Атмосферни отлагания
ОБЩ БРОЙ ПРОБИ:

ДЗК

Заявки и
договори

Контрол на
качеството

Общ брой
проби

192

122

30

344

39

8

3

50

4
2
2
3
1
1
46

32
38
22
47
5
7
545

28
34
20
43
4
6
366

2
1

133

Таблица 3. Видове и брой радиохимични анализи на изследваните обекти
Изследвани радионуклиди
Изследван обект



α

ест.
U
330
-

226

Ra

137

Cs

90

Sr

222

Rn

Общ брой
анализи

Води
361
361
34
25
25
50
1186
Дънни утайки
22
22
Почви
19
19
Растителност
20
20
20
60
Храни
42
42
42
126
Атмосферни отлагания
6
6
6
18
ОБЩ БРОЙ
429
429
330
34
25
134
50
1431
АНАЛИЗИ:
Забележка: В таблицата не е включен броят радиохимични анализи за контрол на качеството и
повторения
Таблица 4. Радиометрични анализи
Обект на изследване
Брой на измервания
Води
1186+50a
Дънни утайки
22
Почви
19
Растителност
60
Храни и други стоки
126
Атмосферни отлагания
18
Мощност на дозата гама лъчение
315
ОБЩ БРОЙ АНАЛИЗИ:
1796
a
Предоставени за измерване от ИКЯЕ към НЦРРЗ
Забележка: В таблицата не е включен броят радиометрични анализи за контрол на качеството и
повторения
Таблица 5. Гама-спектрометрични анализи
Обект на изследване
Дънни утайки
Почви
Води
Растителност
Храни
Атмосферни отлагания, аерозоли и въздух

Брой на анализите
28
36+10a
16
20
54
14
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Обект на изследване
Строителни материали, намазки, дървесина,
филтърен прах и др.
Материали от табани
Общ брой анализи
a
Предоставени за измерване от ИКЯЕ към НЦРРЗ

Брой на анализите
78
12a
268

Забележка: В таблицата не е включен броят гама-спектрометрични анализи за контрол на
качеството

През отчетния период са извършени изследвания на 545 броя проби - хранителни
продукти, питейни, повърхностни и минерални води, почви, дънни утайки,
растителност, атмосферни отлагания, атмосферен въздух, строителни материали и
други обекти; направени са 1796 броя радиохимични, 268 броя гамаспектрометрични анализи и 1796 броя радиометрични определяния. В посочения
брой не са включени анализите по осигуряване на контрол на качеството и
повторенията.
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.
В голямата си част провеждането на радиохимичните анализи е доста трудоемко
и отнема от 4 до 16 работни дни.
3.3. Експертна дейност
Наред с провеждане на радиологичните анализи, служителите от лабораторията
участват като експерти при осъществяване на политиките на МЗ по отношение на
радиационния контрол и радиационната защита. В тази връзка през 2016 г. се дадоха
следните основни експертни оценки и становища:
 Оценка на ефективната доза при вътрешно облъчване от радионуклиди,
постъпили с храната;
 Оценка на дозовото натоварване на населението от района на наблюдаваната
зона на АЕЦ „Козлодуй“;
 Оценка на дозовото натоварване на населението от района на наблюдаваната
зона на СП „ПХРАО - Нови хан“ към ДП-РАО;
 Определяне на обща индикативна доза от поглъщане на естествени
радионуклиди с минерални и питейни води;
 Становища по документи;
 Становище на НЦРРЗ за необходимост от изследване на тритий и периодичност
на провеждане на радиологични анализи на питейни води от обл. Перник;
 Експертна оценка за определяне на обща индикативна доза от поглъщане на
радионуклиди с минерална вода „Михалково“, с. Михалково, общ. Девин, обл.
Смолян, сондаж № 1аВП и сондаж № 1ВКП;
 Становище относно искане за предоставяне на данни, свързани с отражението на
ядрените аварии в Чернобил и Фукошима от Людмила Спасова, БТА, във връзка
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с Доклад на Грийнпийс – „Ядрени белези: дълготрайното наследство на
Чернобил и Фокушима“;
Изготвяне на информация за АЯР във връзка с подготовка на Седми национален
доклад на Република България по Конвенцията за ядрена безопасност;
Становище по НАРЕДБА № 36 от 21.07.2009 г. за условията и реда за
упражняване на държавен здравен контрол, издадена от министъра на
здравеопазването, обн., ДВ, бр. 63 от 07.08.2009 г., изм. и доп., бр. 38 от
17.05.2011 г., в сила от 17.05.2011 г., бр. 82 от 3.10.2014 г.;
Становище на НЦРРЗ относно представителни проучвания в област Плевен и за
необходимост от изследване на тритий;
Експертна оценка за определяне на обща индикативна доза от поглъщане на
радионуклиди с минерална вода от водовземно съоръжение сондаж № Р-1хг на
находище на минерална вода „Павликени“, гр. Павликени, общ. Павликени, обл.
Велико Търново;
Експертна оценка за определяне на обща индикативна доза от поглъщане на
радионуклиди с минерална вода от водовземно съоръжение сондаж № 5 на
находище на минерална вода „Брацигово“, гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл.
Пловдив;
Становище за здравен риск на населението от с. Косово, обл. Пловдив от
консумация на питейна вода, за която е регистрирано несъответствие по
радиологични показатели;
Становище за водоснабдяване на местност „Кресненско ханче“, общ. Симитли с
питейно-битови цели от р. Девилска;
Становище за определяне на тритий в питейна вода в община Симитли;
Становище относно установени завишени стойности на контролни нива на обща
алфа-активност в изследвани от НЦРРЗ питейни води в обл. Варна;
Участие в междуведомствена работна група за подпомагане на дейността на
България в ЦЕРН;
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 субгрупата, включваща Гърция, Кипър и Румъния;
3.4. Внедрителска и методична дейност

Внедрителската и методична дейност, извършена за 2016 г. е следната:





Валидиране и верифициране на стандартна работна процедура за определяне на
съдържанието на естествен уран;
Актуализация на процедури за контрол за определяне съдържанието на радий226, естествен уран, обща бета-активност и обща алфа-активност;
Валидиране и верифициране на стандартна работна процедура за едновременно
определяне на обща алфа- и обща бета-активност;
Обучение на специализанти по специалности „Радиобиология“, „Радиационна
хигиена“ и „Медицинска радиологична физика“;
60














Методична помощ на отделите „Радиационен контрол“ към РЗИ-Бургас, Варна,
Враца, Русе и Пловдив във връзка с измененията на Наредба № 9 за качеството
на водата за питейно-битови цели, за докладването на резултатите от
радиологичния мониторинг пред ЕК, както и с осигуряването на качеството на
анализите, провеждани в лабораториите към отделите на РЗИ;
Едноседмичен курс за обучение на химик от радиологичния отдел към РЗИ Русе, проведен в базата на НЦРРЗ, по предварително съгласувана програма,
насочена към практическите аспекти от провеждане на лабораторните анализи целият колектив;
Два еднодневни курса за обучение на химици от радиологичните отдели към
РЗИ - Враца и Бургас - съответно, проведени в базата на НЦРРЗ, по
предварително съгласувана програма, насочена към практическите аспекти от
провеждане на лабораторните анализи;
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.;
Оказване на експертна помощ на МЗ по отношение планиране на указанията на
МЗ за осъществяване на здравно-радиационен контрол.
Част от дейностите на лаборатория „Контрол облъчване на населението“ се
извършват в Органа за контрол от вида „А“ (ОК „А“) при НЦРРЗ, към който
лабораторията е сектор 4. 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 и научна дейност

Развитието на научната и учебна дейност от служителите в лабораторията е важен
аспект от работата. Вярно е, че работното време е крайно недостатъчно за
осъществяване на научна дейност, предвид другите дейности на лабораторията, но
поради важността на този аспект от дейността, както за НЦРРЗ, така и за служителите
в лабораторията, подготовката на публикации, презентации и дисертантските тези се
извършва в извън работно време. Вероятно по тази причина броят публикации от
служители в лабораторията е сравнително малък.
Участието в учебната дейност на НЦРРЗ е свързана с:


Подготовка и презентации на лекции за курсове по правоспособност за работа в
среда на йонизиращи лъчения;
 Подготовка и презентации в индивидуално обучение по СДО – сп.
„Радиобиология“, „Радиационна хигиена“ и „Медицинска радиологична
физика“;
Научната дейност на лабораторията, както и повишаването на научната
квалификация на служителите е свързано с:
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Подготовка на дисертационен труд на тема „Изследване на радиоактивността в
обекти от жизнената среда, дължаща се на течните изхвърляния от АЕЦ
„Козлодуй“, и оценка на дозовото натоварване на населението в района“;
Обучение в СДО по специалност „Радиационна хигиена“;
Участие в работна група по подготовка на документация за преакредитиране по
докторантските програми на НЦРРЗ;
Участие в две обучения по RAPEX, RASFF и ICSMS, организирани от МЗ;
Изготвяне и подаване на Проектно предложение към Фонд „Научни
изследвания“ на тема: „Изграждане на модел за оценка на дозата на населението
от облъчване с йонизиращи лъчения. Пилотно проучване в област София“.

Публикации през 2016 г.
1. R. Kamenova-Totzeva, A. Totzev, R. Kotova, G. Ivanova-Teneva, Natural
radionuclides content in drinking water, problems in the application of recent changes
in legislation”, oral presentation, International Conference Nuclear Power for the
People, 19-25 September 2016, Plovdiv, Bulgaria
2. R. Kotova, r. kamenova-Totzeva, G. Ivanova-Teneva, Content of 90Sr and 137Cs in
sediments and soils in the vicinity of the NPP Kozloduy during the period 2008-2010,
poster, International Conference Nuclear Power for the People, 19-25 September
2016, Plovdiv, Bulgaria
3. G. Ivanova-Teneva, R. Kamenova-Totzeva, R. Kotova, A. Totzev, Evaluation of
radiation status of the living environment in the village Novi han, poster, International
Conference Nuclear Power for the People, 19-25 September 2016, Plovdiv, Bulgaria
4. A.Totzev, R. Kamenova-Totzeva, R. Kotova, Ceasium 137 and Strontium 90 levels in
food products from the commercial stores for 2015, poster, International Conference
Nuclear Power for the People, 19-25 September 2016, Plovdiv, Bulgaria
5. R.M. Kamenova-Totzeva*, A.V. Totzev, R. M. Kotova and V. M. Badulin,
Radionuclides content in pasteurized cow milk. Dose Estimation, Radiation Protection
Dosimetry (2016), pp. 1–7, doi:10.1093/rpd/ncw258
3.6. Повишаване квалификацията на служителите






Участие в заседание на работна група „Радиоактивност в околната среда и
инспекции“ (чл. 35 и 36 от договора за Евратом), организирана от ГД
„Енергетика“ на ЕК, както и в работна среща и учебен курс за радиоаналитични
лабораторни техники, организиран от ГД „Обединен изследователски център“
към ЕК в гр. Гил, Белгия;
Участие в курс за придобиване на правоспособност за работа с източници на
йонизиращи лъчения;
Участие в курс за обучение по прилагане на указанията по стандарт ISO 17020,
организиран от „Клуб 9000“;
Ежемесечни работни срещи на колектива от лабораторията, протичащи с
презентации, свързани с дейността на лабораторията, нови методи, публикации
и др. - целият колектив;
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Индивидуално обучение на новопостъпил служител за определяне на обща
алфа- и обща бета-активност във води и естествен уран във води;
Индивидуално обучение за определяне на цезий-137 и стронций-90 във води;
Участие в учебен курс от 15 до 29 октомври 2016 г. в гр. Зволен и гр. Лещ,
Словакия по Третия цикъл на обучение за инспекции намясто, организиран от
подготвителната комисия на Организацията на договора за всеобхватна забрана
на ядрените опити.
3.7. Международно сътрудничество и контакти



Кореспонденция с ad-hoc - Комитет на представителите на държавите членки,
учреден по чл. 35 и чл. 36 от договора Евратом, по текущи задачи;



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 субгрупата, включваща Гърция, Кипър и
Румъния;
Участие в работна среща по регионален проект на МААЕ № C1-RER/7/0089001
01 на тема „Пробовземане на почва и растителност“, проведен от 25 до 29 юли
2016 г. в гр. Карлсруе, Германия.



-

Регионален проект на МААЕ № C1-RER/7/0089001 01
(роботи за разузнаване в случай на авария)

3.8. Други дейности на звеното, които не са отразени в някой от
горепосочените показатели:
През изтеклата година сътрудниците на лабораторията взеха участие и в следните
дейности:


Подготовка на програми за обучечие на немедицински специалисти в курсовете
за правоспособност, съгласно измененията в законодателството;
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Сключване на договор за организиране и провеждане на профилактични
прегледи на служителите от НЦРРЗ - за мамолог, гинеколог, уролог със СБАЛО
по онкология – гр. София;
Изготвяне на анализ на заболеваемостта на служителите от НЦРРЗ за 2015 г.
съвместно със СТМ;
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 2016 г. служители на НЦРРЗ;
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;
Участие в Националния център за база данни към CTBTO - ежедневно
проследяване на резултатите от мониторинга за радиоактивност на въздуха във
връзка с всеобхватната забрана на ядрените опити, както и оценка на
достоверността на представените резултати;
Докладване по Договора за Евратом на ЕК;
Участие в комисия по категоризация условията на труд;
Участие в ръководството на Органа за контрол при НЦРРЗ;
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;
Ръководство на дейностите по управление на отпадъците в НЦРРЗ;
Ръководство на авариен екип към обектовото аварийно звено ;
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;
Представяне на становище по показатели за изпълнение на плана на МЗ по
програма „Здравен контрол“;
Участие в работна група „Екология на гр. София“ към Софийска община;
Актуализиране на информация за оценка на риска на работните места и
дейностите в лабораторията;
Изготвяне на информационни листове за безопасност при работа с опасни
вещества;
Участие в постоянната обектова комисия за защита на населението при
бедствия, аварии и катастрофи;
Участие в комисия по провеждане на процедура с предмет „Снабдяване под
формата на купони с хранителни продукти“;
Участие в комитет по условия на труд в НЦРРЗ;
Одит на цялостната документация на НЦРРЗ по отношение на безопасните и
здравословни условия на труд;
Проверка на документация и фактическото състояние на аварийната готовност
на лабораторията;
Участие в работата на Научния колегиум на НЦРРЗ - всички служители с висше
образование;
Участие в работата на Научния съвет към НЦРРЗ;
Изготвяне на голям брой оферти, справки, отчети и др. административни
дейности.
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IV. Оценка на работата на лабораторията
През отчетния период лаборатория „Контрол облъчване на населението“ е изпълнила
основните дейности, залегнали в плана за 2016 г., преизпълнила е плана по отношение
на здравно-радиационния мониторинг на питейните води от Югозападна България,
както е и изпълнила редица непланирани дейности за сметка на по-голямата
натовареност на служителите и забавяне на резултати, поради недостатъчен брой
персонал.
Поради факта, че апаратурата, която се използва в лабораторията за предварителната
подготовка на пробите и радиометрирането е в единични бройки, при повреда се
налагат ремонти, отнемащи в някои случаи 2 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 вътрешнолабораторни дискусии.
Голям актив е участието на колектива в европейското сътрудничество. Част от
резултатите на контролната дейност са докладвани на ЕК.
Лабораторията има добре функционираща система за управление на качеството,
но не разполага със съвременна и високочувствителна апаратура.
Част от предвидените в плана за 2016 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.
Колективът на лабораторията, като цяло, участва много активно във всички дейности
на НЦРРЗ и е подложен на много голяма натовареност.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТАТА ПРЕЗ 2017 г.
Изпълнението на одобрения план за работа за 2017 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, индукционно свързан
плазмен мас-спектрометър и друго допълнително оборудване;
2. Създаване на брошури с кратка информация за населението относно статуса на
жизнената среда от радиоекологична гледна точка, на база проведените
мониторингови проучвания;
3. Финансиране на мониторинг за съдържание на радон в питейни води на
територията на България.
През 2017 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
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на съвременна апаратура, добрата координация с регионалните структури на МЗ, както
и сътрудничеството с МЗ, МОСВ и АЯР.

СЕКЦИЯ „РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА“
ЛАБОРАТОРИЯ „ДОЗИМЕТРИЧЕН КОНТРОЛ”
В структурата на лаборатория “Дозиметричен контрол”, има два сектора. Единият е
сектор „Дозиметрия на външното облъчване”, а другия „Радиационни измервания,
вътрешна дозиметрия и експертизи“. Секторите са част от Органа за контрол към
НЦРРЗ, като от 03.08.2007 г. са акредитирани за извършване на дозиметричен контрол
на професионалното облъчване – Сертификат № 251 ОКА на ИА „БСА". Наредбата за
Основни норми за радиационна защита изисква акредитация от ИА „БСА“ за
извършване на индивидуален дозиметричен контрол.
Щатен състав на лабораторията
Ръководител лаборатория – 1 по съвместителство.
Служители с висше образование – 6
Лаборанти – 1
Временно незаети места - 3
СЕКТОР „ДОЗИМЕТРИЯ НА ВЪНШНОТО ОБЛЪЧВАНЕ”
Извършена работа от сектор „ДВО“през годината. Секторът извършва оценка на
индивидуални ефективни дози от външно облъчване с 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.
Участие в учебната и квалификационната дейност на НЦРРЗ.
Поддържане на аварийна готовност.
Подобряване на действащата система по качество в НЦРРЗ.
Метрологично осигуряване на СИ за измерване в сектора (вътрешни и външни
калибрирания).

Научно-изследователска дейност
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Калибриране на термолуминесцентната дозиметрична система във величините
Нp(0.07) и Нp(10) с гама-лъчение.
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;
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.

В резултат работата на сектора през годината са направени следните публикации в
научни списания:
1. А. Загорска, Д. Иванова, З. Бучаклиев, Ж. Василева, Радиационно индуцирана
катаракта: историческо развитие на научните знания и нормите за радиационна защита.
Изследвания в България. Научни трудове на съюза на учените в Пловдив, Серия Г.
Медицина, фармация и дентална медицина, том ХIX, 2016 г., ISSN 1311-9427.
2. Д. Иванова, А. Загорска, Ж. Василева, Д. Костова-Лефтерова, Ф. Симеонов История
и развитие на границите на дозата за професионално облъчване и население, Научни
трудове на съюза на учените в Пловдив, Серия Г. Медицина, фармация и дентална
медицина, том ХIX, 2016 г., ISSN 1311-9427.
3. А. Zagorska, Ts. Tsrunchev, Z. Buchacliev, P. Arsova, J. Vassileva, Development of a new
TLD holder for eye lens dosimetry in interventional radiology, NMPEC-2016, p. 18-29;
ISBN:978-954-91589-4-6, Sofia-2016
Сътрудници на лабораторията са участвали в следните колоквиуми и конференции с
доклади по следните теми:
Физиката в опазването на човека и околната му среда – 17-19.06.2016 г. гр. Пловдив
1. „Радиационно индуцирана катаракта: историческо развитие на научните знания и
нормите за радиационна защита. Изследвания в България. “, А. Загорска, Д. Иванова, З.
Бучаклиев, Ж. Василева
2. „История и развитие на границите на ефективната доза“, Д Иванова, А. Загорска, Ж.
Василева, Д. Костова-Лефтерова, Ф. Симеонов
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European Congress of Medical Physics (ECMP 2016), September 1th – 4th, 2016, Athens,
Greece
1. „A MC study on the eye lens dose distribution for medical staff in interventional radiology
– first results“, Anna Zagorska, Kristina Bliznakova, Jenia Vassileva
2. „Determination of conversion coefficients betwwen air kerma and personal dose
equivalent for RQR spectra to be used in eye lens monitoring in interventionl radiology“
Anna Zagorska, Zdravko Buchakliev, Jenia Vassileva
3. „Staff doses in fluoroscopically guided invasive disgnostic and interventional urology
procedures“ D. Ivanova, A. Zagorska, S. Avramova-Cholakova, K. Bliznakova, Ts.
Deyanova, R. Dobrikov, J. Hristova-Popova, D. Kostova-Lefterova.
Трети национален конгрес по физически науки, 29 септември - 2 октомври 2016,
София, България.
1. „Оценка на дозата на очната леща на екип в отделение по ендоурология, посредством
термолуминесцентни дозиметри“ А. Загорска, Ю. Христова-Попова, И. Салтиров, К.
Петкова, Д. Иванова
XII-та Национална конференция по медицинска физика и биомедицинско инженерство,
с международно участие, 3- 5 Ноември 2016, София, България.
1. Development of a new TLD holder for eye lens dosimetry in interventional radiology, A.
Zagorska, Ts. Tsrunchev, Z. Buchacliev, P. Arsova, J. Vassileva
Договорни задачи.
Услугите по извършване на ндивидуалния дозиметричен контрол се изпълняват изцяло
на базата на договори с обектите използващи ИЙЛ. В следващата таблица е показан
броя на контролираните лица, вида на извършвания контрол и отчетените дози по
диапазони. Общия брой на контролираните лица през годината е 4412, от които 446 на
десетократен контрол и 3966 на четирикратен контрол. През годината са оценени 20
324 индивидуални дози. Общият брой на измерванията е над 21 200.

Област

Брой на
контролираните
лица
10 кр.

конвенционална
диагностика
интервенционални
процедури
Медицина

4 кр.

Брой лица в дозов
интервал, mSv
<MDL

[MDL;1]

(1;6)

КЕД,
man.mSv

Еср,
mSv

6

2435

2356

77

2

28,65

0,01

328

140

424

37

7

22,05

0,05

нуклеарна медицина

0

5

5

0

0

0

0,00

стоматология

0

325

320

5

0

1,65

0,00

радиотерапия

-

-

-

-

-

-

-

други

0

101

87

13

0

1,20

0,01

0

18

18

0

0

0

0,00

Промишленост облъчватели
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промишлена
радиография
промишлени анализи
(РФА, РСА)
уреди за технологичен
контрол - сигнализ.,
нивом., неутрализ. и
др.

112

182

274

18

6

29,15

0,1

0

123

120

0

0

0

0,00

0

97

96

1

0

2

0,02

Ветеринарна медицина

0

30

28

2

0

0,55

0,01

Образование и изследв.

0

174

173

1

0

0,15

0,00

Транспорт

-

-

-

-

-

-

-

Полиция

0

261

261

0

0

0

0,00

Други

0

65

65

0

0

0

0,00

446

3914

4227

154

15

85,4

0,02

Общ брой

Таблица 1: Данни за контролираните лица и оценените дози

Колективната доза на контролираните лица е 85,4 man.mSv.










Средната годишна индивидуална ефективна доза от професионално
облъчване на контролирания персонал е 0,02 mSv. Най-много на брой 4227 са
годишните дози под нивото за регистрация, т.е дози не са отчитани и
регистрирани. Сто петдесет и четири от получените и регистрирани дози са в
интервала от 0,1 до 1 mSv, 15 дози са в интервала от 1 до 6 mSv.
Няма отчетени дози над нивото за разследване, както и няма дози над
границата на дозата от 20 mSv, съгласно Основни норми за радиационна
защита.
Най-високата колективна и средна годишна индивидуална ефективна доза,
съответно 29,15 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 считамe, 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.
Област

Медицина

Промишленост

Образование и
изследвания

КЕД,
mSv
%

52,90

31,15

0,15

63,3 %

36,5%

0,2%

В горната таблица е показано съотношението между съответните области, в
които са получените дози, според наблюдаваните лица. Най-голяма е
колективната доза в медицина, следва промишленост и накрая образование
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и изследвания. Останлите отрасли са с незначителни или нулеви дози от
професионално облъчване.
СЕКТОР
„РАДИАЦИОННИ ИЗМЕРВАНИЯ, ВЪТРЕШНА ДОЗИМЕТРИЯ И ЕКСПЕРТИЗИ“
Основните задачи на сектора са:
 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.
Извършена работа от сектор РИВДЕ през 2016 г.
1. Извършени са целотелесни измервания на 4 служители на НЦРРЗ за оформяне на
пропуски за АЕЦ. По договорна задача е проведен контрол на вътрешното облъчване
на 38 професионално облъчвани лица от персонала на ДП „РАО“ В измерените лица не
са открити измерими количества от техногенни радионуклиди.
2. През първото тримесечие е работено по оценка на съдържанието на техногенни
радионуклиди в тялото на деца, живеещи в 30 км зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД общини гр. Козлодуй, гр. Мизия и гр. Оряхов – общо 196 лица. В нито едно от
измерените лица не е установена активност от техногенни, излъчващи гама-кванти
радионуклиди, както при целотелесните измервания, така и при измерванията на
щитовидните жлези на пациентите. Получените резултати позволяват да направим
заключението, че по време на измерванията и в определен период от време преди това
„АЕЦ Козлодуй” ЕАД e спазвала технологичния режим, и не е допуснато замърсяване
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на околната среда над установените норми и респективно постъпване на изкуствени
радионуклиди в населението, които да доведат до повишаване на вътрешното
облъчване. Поради, това че голяма част от измерените деца са с родители работещи и
липсата на инкорпориране на радионуклиди дават ясна картина по отношение добрата
работа на санитарно-пропускателния режим на АЕЦ и недопускането на пренасяне на
активност от Централата в домовете на работещите.
3. Проведени са директни целотелесни измервания на 4 лица претърпяли радиационен
инцидент с РАВ в открит вид. На база на проведените измервания не беше установено
постъпление на техногенни радионуклиди.
4. Осигурявана е нормална работа на поста за денонощно измерване на радиационния
гама – фон, редовно са извършвани контролни измервания.
Експертна дейност.
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.
Консултативна дейност.
Проведено е обучение за контрол на повърхностно замъряване на един от отделите по
Радиацонен контрол на РЗИ.
Изводи:
Общата оценка за работата на лабораторията е добра, при наличната материална база,
като липсват съществени слабости и пропуски по отношение на извършената работа.
Като цяло работата на лабораторията може да се подобри по отношение на
ефективността и качеството на контрола след снабдяване със съвременна дозиметрична
система с поне 9000 индивидуални термолуминесцентни дозиметри и един четец.
Във връзка с разширяване обхвата на извършваните услуги от лабораторията 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 с ИЙЛ. Публикации в реномирани списания дават оценки,
че на 1 GBq аплицирана активност в персонала който извършва манипулациите с нея
постъпва не по малко от 200 Bq.
ЕТАЛОННА ДОЗИМЕТРИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ - SSDL
1.

Основни дейности:

Основните задачи на лаборатория ЕДЛ (SSDL), произтичащи от дейността на НЦРРЗ
са:
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1.1. Контрол на съоръженията, регистрирани за обработка на храни с йонизиращи
лъчения;
1.2. Осигуряване на проследимост на измерванията на йонизиращи лъчения и
поддържането на вторични дозиметрични еталони като част от мрежата на SSDL's на
МААЕ и СЗО;
1.3. Калибриране на средства за измерване на йонизиращи лъчения, използвани в
медицината, промишлеността, за радиационен контрол и за индивидуален
дозиметричен контрол;
1.4. Дозиметрия на високите дози;
1.5. Научно- изследователска и внедрителска дейност в областта на метрологията на
йонизиращите лъчения, дозиметрия на високите дози и радиационните технологии.
В съответствие с основните дейности през годината лабораторията извърши следнто:
1.1. Контрол на съоръженията, регистрирани за обработка на храни с йонизиращи
лъчения;
В България има регистрирани две съоръжения за обработка на храни с йонизиращи
лъчения - „БУЛГАМА” и „КАЛИНА“. В съответствие със Закона за храните и Наредба
№ 6 на МЗ бяха направени регулярни ежегодни проверки на облъчвателните
съоръжения. Установено бе, че екипите работещи на уредбите, поддържат високо
качество на технологичната дозиметрия, като дейността на облъчвателните съоръжения
напълно съответства на българското законодателство, свързано с облъчването на храни.
През годината не са постъпвали заявки за регистрация на съоръжения за облъчване на
храни. Няма постъпили заявки за разрешение за облъчване на храни. Няма постъпили
искания за аналз на храни за откриване на облъчение храни.
1.2. Осигуряване на проследимост на измерванията на йонизиращи лъчения и
поддържането на еталони за дозиметрия на йонизиращи лъчения.
В края на 2015 г. бе сформирана нова лаборатория „Еталонна дозиметрична
лаборатория (SSDL)” чрез обединяването на две лаборатории - „Метрология на
йонизиращите лъчения” и „Контрол на облъчените храни” с гореописаните основни
функции.
Пуснати бяха в действие две нови радиационни съоръжения - гамаоблъчвателна уредба „ГОУ10-МЙЛ”, заредена с източник с радионуклида 60Co и „G10--12-E”, заредена с източник с радионуклида 137Cs. Личният състав на лабораторията
бе изцяло обновен, основно поради напускане на наличния и освобождаване на
пенсионираните служители в лабораторията
Във връзка с това основните задачи в тази област през 2016 г. бяха:




лицензиране на радиационните съоръжения и помещенията на лабораторията;
подбор и обучение на нов персонал;
създаване на система за организация на дейността на лабораторията, която да
прерастне в система за управление на качеството;
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подържане на единствените в България еталони, осигуряващи проследимост на
измерванията.

1.2.1. Узаконяването дейността на лабораторията с източници на йонизиращи лъчения
бе извършено на два етапа - получаване на разрешение за временно съхранение на
източници на йонизиращи лъчения и допълване на лицензията за работа с рентгенова
уредба „Xstrahl XCS 320 STD”. Вторият етап беше лицензиране на дейността с
източници на йонизиращи лъчения. Това се наложи поради липсата на персонал и
техническа документация.
През първите два месеца на 2016 г. бе разработена документацията, необходима за
получаване на разрешение за съхранение, включваща:




Вътрешен авариен план за действие при аварийни ситуации при съхранение на
източниците на йонизиращи лъчения в лаборатория „ЕДЛ (SSDL)”;
Инструкция за радиационна защита при съхранение на източници на
йонизиращи лъчения в лаборатория „ЕДЛ (SSDL)”;
Правилник за вътрешния ред при съхранение на източници на йонизиращи
лъчения в лаборатория „ ЕДЛ (SSDL)”.

След съгласуване на документите със служба „КОС” на МВР разрешението бе
получено през месец март.
Едновременно с това се подготвяше документацията за въвеждане в експлоатация на
радиационните съоръжения и лицензиране на дейността за работа с източници на
йонизиращи лъчения. За целта бяха разработени следните документи:















Техническо описание на гама- уредба „ГОУ-10-МЙЛ”;
Техническо описание на гама- уредба „Г-10-1-12-Е”;
Заповеди за определяне на персонала, ангажиран с дейностите с ИЙЛ и за
определяне на отговорните лица за радиационната защита - 3 бр.;
Инструкция за работа на гама - уредба „ГОУ-10-МЙЛ”;
Инструкция за работа на гама - уредба „Г-10-1-12-Е”;
Оценка на очакваните дози на персонала в „Еталонна дозиметрична лаборатория
(SSDL)”;
Инструкция за радиационна защита в „Еталонна дозиметрична лаборатория
(SSDL)”;
Вътрешен авариен план за действие при аварийни ситуации в „Еталонна
дозиметрична лаборатория (SSDL)” при използване на радиационни уредби за
рентгеново и гама лъчения;
Правилник за вътрешния ред в „Еталонна дозиметрична лаборатория (SSDL)”;
Програма за радиационен контрол при работа с източници на йонизиращи
лъчение в „Еталонна дозиметрична лаборатория (SSDL)”;
Процедура за калибриране на индивидуални дозиметри за фотонно лъчение;
Процедура за облъчване на проби за научно- изследователска дейност;
Процедури за калибриране на дозиметри за фотонно лъчение.
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На 24.06.2016 г. комисия, назначена със заповед на председателя на АЯР извърши
проверка на готовността за въвеждане в експлоатация на лабораторията и препоръча
издаването на лицензия.
Лицензията бе издадена на 16.08.2016 г., с което лабораторията започна нормална
дейност в съответствие с нормативната уредба за работа с източници на йонизиращи
лъчения.
1.2.2. Подбор и обучение на персонал
В началото на годината лабораторията имаше двама нови специалисти и четири незаети
места. До края на месец юли бяха назначени необходимите специалисти. Проблем е
липсата на подготвени кадри в тази област, както и ниското заплащане на
специалистите в НЦРРЗ. Въпреки, че предпочитанията бяха за магистри се наложи да
бъдат назначени бакалаври, които се обучават в магистърски програми.
Всички нови специалисти преминаха курс за обучение за работа с източници на
йонизиращи лъчения и получиха правоспособност за работа. След получаването на
необходимите документи за работа в среда с ИЙЛ основно внимание беше обърнато на
обучението за работа с радиационните съоръжения в лабораторията - „ГОУ-10МЙЛ”,„G-10-1-12-E”, „Xstrahl XCS 320 STD” и „НИГУ- 7”. Всички сътрудници на
лабораторията преминаха специализирани курсове по методи за калибриране на
дозиметрични системи, в т. ч. индивидуални, за контрол на работната среда, клинични
и за високи дози. Преминаха обучение и за работа с всички средства за измерване –
ЕСР - спектрометър, TL - фотометър, UV/NIS - спектрометър, различни видове
еталонни йонизационни камери и дозиметри.
По проект на МААЕ Георги Апостолов участва в курс за обучение на тема „Въвеждане
на методи за осигуряване и контрол на качеството за междулабораторни сравнения по
технологична дозиметрия в радиационните съоръжения”. Проведен от МААЕ в гр.
Будапеща, Унгария с продължителност курса пет работни дни.
Теоретичната част на обучението включва лекции по:







калибриране на дозиметрични системи, осигуряване на проследимост и оценка
на неопределеност;
метод за термолуменисцентна дозиметрия;
запознаване с видовете облъчвателни установки - гама и ускорители;
валидиране на методи за измерване на гама- и електронни полета;
междулабораторни дозиметрични сравнения;
количествен и качествен контрол на обектите свързани с радиационна
обработка.

Практическата част се състоеше в посещения в „Научно- изследователския ядрен
реактор”, ускорител на електрони „Linac”, промишлена и научно - изследователска
гама-установка, както и представяне на методи за калибриране на дозиметрични
системи за съответните установки.
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1.2.3. Създаване на ефективна система за организиране на дейността
За въвеждане на система за управление на качеството в лабораторията бяха взети
първоначални организационни и документални мерки включващи:






разпределена е специализацията на персонала, уточнени са задълженията на
всеки специалист и това е документално оформено чрез заповеди на директора и
вътрешнолабораторни документи;
въведена е нова система за приемане на апаратите за калибриране, движението
на апаратите в лабораторията, издаването на сертификати, уреждане на
финансовите въпроси и предаването на апаратите на клиентите;
въведена е система за документиране на дейността - дневници за работа на
съоръженията, входящо - изходящ дневник, формуляри за заявка и сертификат
за калибриране, технически дневници на съоръженията, досиета на апаратурата,
досиета на персонала.
Дозиметрия на високите дози

1.3.

Лаборатория „Еталонна дозиметрична лаборатория (SSDL)” притежава единствената в
страната лабораторна гама - облъчвателна уредба НИГУ- 7. В областта на дозиметрията
на високите дози звеното работи с три стандартни дозиметрични системи феросулфатна, хлорбензолна и аланинова и с четири радиохромни дозиметрични
системи - собствена разработка.
Поради пенсиониране на част от персонала в лабораторията бе необходимо
първоначално обучение на новите специалисти за производство на феросулфатни,
хлорбензолни и радиохромни дозиметри, както и усвояването на методи за
калибриране и проверка на химически дозиметри и измерването на контролираните им
параметри.
През годината за собствени нужди бяха приготвени и изследвани:




Три партиди феросулфатни дозиметри;
Една партида хлорбензолни дозиметри;
Десет партиди радиохромни дозиметри.

Дозиметричните разтвори са проверени съгласно вътрешно лабораторните правила, а
полимерните радиохромни дозиметри са калибрирани. Същите са използвани за
изготвяне на дозиметрични карти на облъчваните единици и контрол на погълнатата
доза при облъчване на различни материали за нуждите на НЦРРЗ и други лица.
Усъвършенствана е система за проверка и калибриране в гама - облъчвателна уредба
НИГУ- 7.
Започна подготовката на документация за изготвянето на дозиметрични системи.
Всички облъчвания на НИГУ- 7 се извършват с контролни дозиметри. През годината са
измерени и оценени над 250 бр. различни дозиметри.
2.

Научна дейност

През 2016 г. лабораторията работи по няколко научно- приложни проекти:
75

Изследване параметрите на радиохромни дозиметрични системи

2.1.

Четирите радиохромни системи и няколко оцветени полимерни фолия бяха изследвани
за установяване на експлатационните и метрологични параметри. Основно са
изследвани следните свойства:











праг на регистрация на дозиметричната система;
област на насищане;
фединг на дозиметричната система;
измерван интервал на дози.
Експериментите протичаха по следния ред:
изготвяне на дозиметри;
подготовка на дозиметричните проби с отчитане на дебелината на дозиметъра;
облъчване на дозиметри на седем дозови нива - 0,5; 1,0; 5,0; 10,0; 15,0; 25,0; 50,0
kGy;
измерване на оптичната плътност;
обработка на данните.

В резултат на изследванията бе установен дозовия обхват на измерване на дозиметрите.
Доказахме експериментално, че радиохромните дозиметри имат нестабилни показания
24 часа след облъчване. Измерванията на дозиметрите трябва да се извършват след
едно денонощие. След седмия ден се променя и оптичната плътност. Основният
резултат от изследването е че дозиметрите могат да се използват за свидетели, след
извършване на специална калибровка.
Значителен обем от дейности беше извършен за осигуряване на проследимост на
измерванията в НЦРРЗ, като бяха проведени и значителен брой облъчвания на
различни проби за дейността на секция „Радиобиология“. След пускането в действие на
ГОУ-10-МЙЛ бяха възложени облъчвания на проби за научно - изследователската
дейност на лаборатории „Молекулярна радиобиология и профилактика” и
„Радиационна генетика”. За осигуряване на качеството на облъчване бе изработена
специална система за облъчване, даваща добра хомогенност на полето за получаване на
еднаква доза от всички проби в полето на ИЙЛ. Измерена бе мощността на дозата с
еталонните дозиметри. На тази база е направена схема на облъчване, отчитаща
заявената погълната доза, броя проби и др. условия. Заявените дози са: 0,05; 0,1; 0,25;
0,5; 0,75; 1,00; 2,00; 3,00 Gy. Общият брой облъчвания за годината са 86 бр. Всяко
облъчване се извършва с с предварително калибриране на полето със съответния
еталон.
3.

Изпълнение на договори с външни клиенти

3.1. Основна задача на лаборатория „Еталонна дозиметрична лаборатория (SSDL)” е
осигуряване на проследимост на измерванията на йонизиращи лъчения. Еталонните
дозиметрични системи са калибрирани във величните КЕРМА и погълната доза във
вода, за предаване на величините осигуряващи проследимост на измерванията в
лъчелечението. Основните калибрирания в тази област се извършват в същата
величина. Други еталонни дозиметрични системи са калибрирани във величниата
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погълната доза във въздух и КЕРМА във въздух. Тези еталонни дозиметрични системи
се използват за калибриране на дозиметри от по нисък клас използвани в
радиационната защита, служещи за измерване на индивидуални дози и измерване на
дози и мощност на дозата в работна и жизнена среда. В следващата таблица са дадени
извършените услуги на външни клиенти.
МЕСЕЦ

ЯНУАРИ
ФЕВРУАРИ
МАРТ
АПРИЛ
МАЙ
ЮНИ
ЮЛИ
АВГУСТ
СЕПТЕМВРИ
ОКТОМВРИ
НОЕМВРИ
ДЕКЕМВРИ
ОБЩО:

ИНДИВИДУАЛНИ
ДОЗИМЕТРИ,
бр.
8
11
9
10
4
14
18
2
9
13
13
6
117

ЗА ОБЩ
РАДИАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
бр.
8
7
5
1
7
12
16
5
4
12
18
9
104

КЛИНИЧНИ
ДОЗИМЕТРИ
бр.

СОНДИ/
КАМЕРИ
бр.

4
1
2
1
3
11

2
8
5
2
1
4
3
1
26

Таблица 1. Калибриране на средства за измерване

3.2. Гама - облъчвателна уредба НИГУ-7 се използва за обработка на малки партиди
материали и изделия с цел деконтаминация и стерилизация. Основни клиенти са СБАЛАГ-София и УМБАЛ СМ Пирогов. За СБАЛ-АГ-София се стерилизират медицински
изделия за „инвитро” процедури, а за УМБАЛ СМ Пирогов костни импланти и
опаковки. Общия брой облъчвания за 2016 г. е 31.
Лабораторията облъчва и различни изделия и проби за определяне на параметрите на
радиационни технологии, прилагани на промишлените облъчватели. През годината са
облъчвани серия от проби за козметичната промишленост, стерилизация на изделия за
еднократна употреба и радиационно оцветяване на оптични стъкла.
3.3.

Калибриране на средства за измерване на НЦРРЗ

3.3.1. Лаборатория „Еталонна дозиметрична лаборатория (SSDL)” извършва
калибриране на използвани от другите лаборатории на НЦРРЗ дозиметри, с което
осигурява проследимост на измерванията. През 2016 г. е осигурена проследимост на
голяма част от измерванията чрез калибриране на апарати на Испекциите „Общ
радиационен контрол” и „Контрол в ядрената енергетика”.
3.3.2. Проследимост на измерването на индивидуални дози с на филмовата и
термолуменисцентна дозиметрични системи използвани в лаборатория „Индивидуална
дозиметрия”, се осигурява от лабораторията. В Таблици 2 и 3 са дадени вида и броя
облъчвания за нуждите на индивидуалния дозиметричен контрол осъществяван от
НЦРРЗ.
№
1

Заявка №
ОХ- 04- 06

N30
2

N40
2

N60
2

N80
2

N100
2

N120
2

N150
2

N200
2

N250
2
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ОХ- 04- 07
ОХ- 04-37
ОХ- 04- 39
МЙЛ03- 82
ОХ- 04- 51

2
3
4
5
6

Брой
облъчвания:

2

16
2
32
2
16

2
2

4

6

70

2

2

2

2

2

2

6

6

6

2

2

2

4

4

4

Таблица 2. Облъчване с рентгеново лъчение. Всичко облъчвания - 110
№

Заявка №

Брой облъчвания

1

ОХ- 04- 38

22

2

ОХ- 04- 40

22

3

ОХ- 04- 50

22

Общо:

66
Таблица 3. Облъчване с гама-лъчи

4. Оценка на дейността на лабораторията
Факт за отбелязване е, че през 2016 г. лаборатория „Еталонна дозиметрична лаборатория
(SSDL)” започна да извършва дейността си при екстремни обстоятелства - нови съоръжения,
липса на законово основание за работа (без лицензиране), изцяло обновен състав, липса на
документация.
При тези условия лабораторията успя :





да узакони (лицензира) лабораторията;
да създаде работеща организация на дейността;
да обучи персонал, който адекватно да изпълнява задълженията си;
да създаде първоначална документация за въвеждане на система за управление на
качеството.

Финансовите резултати са съпоставими с тези от 2015 г.

СЕКЦИЯ
„РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА ПРИ МЕДИЦИНСКО ОБЛЪЧВАНЕ“
1.

Основни дейности.

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
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ:

ЗАКОНА

ЗА

ЗДРАВЕТО

И

ПОДЗАКОНОВИТЕ
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1.1. 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.
1.2. 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.
1.3. Поддържане на база данни за лъчевото натоварване на българското население.
1.4. 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.
1.5. 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.
1.6. Периодична актуализация на националните диагностични референтни нива на
дозата при рентгенови изследвания и на прилаганите активности при нуклеарномедицинските процедури.
1.7. Съгласуване на скринингови програми.
1.8. 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.
Във връзка с изпълнение на задачи 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.6 е в ход Трето национално
проучване на лъчевото натоварване на пациентите в рентгеновата диагностика
DRL2016. До момента са събрани данни за над 8400 пациентни дози, регистрирани на
151 ретгенови уредби в 79 лечебни заведения, като са определени предварителни
стойности за 12 диагностични референтни нива. Събрани са и данни и за общия броя на
извършените рентгенови изследвания през 2015 г. по информация на НЦОЗА.
Събирането на данни за лъчевото натоварване на пациентите в рентгенологията в
рамките на националното проучване продължава, като след приключването му ще е
възможно да се направи актуална оценка на колективната ефективна доза на
населението от рентгеновата диагностика.
По отношение на задача 5 и задача 6 в частта си по нуклеарна медицина (НМ) – всички
данни за активностите аплицирани в нуклеарната медицина, както и за броя на
извършените изследвания са събрани. Използвана е методологията, разработена и
приложена за първи път през 2008 г. Разработеният въпросник бе изпратен в началото
на 2016 г. до всички болници в България, които разполагат с отделения по нуклеарна
медицина (19 на брой). Въпросникът бе изпратен в два варианта: на хартия и в
електронен вид, като включваше няколко раздела – налична нуклеарно-медицинска
апаратура; нуклеарно-медицински диагностични изследвания на възрастни (брой и
аплицирани активности); нуклеарно-медицински диагностични изследвания на деца
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(брой и аплицирани активности); терапевтични процедури (брой и аплицирани
активности). Получени бяха попълнените въпросници от 16 от нуклеарномедицинските отделения в страната. Получената информация бе въведена в база данни
и допълнена с получените резулати от проучването, във формат Microsoft excel.
През 2015 г. диагностичните изследвания in vivo се провеждат в 15 отделения, с
използване на общо 15 гама-камери – 11 СПЕКТ, от които 3 са хибридни СПЕКТ-КТ
системи (в СБАЛОЗ София - град ЕООД, УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ - София и
СБАЛО София), 2 планарни гама-камери (МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД – Габрово и
ВМА – гр. София) и 1 ПЕТ-КТ – в УМБАЛ „Света Марина“ – Варна.
Честота на НМ изслевдания (възрастнии и деца) на милион население в България през
2015 г. е 2899, като все още е една от най-ниските в Европа. НМ изследвания се
провеждат основно на възрастни хора, като само в 1 % от случаите – на деца под 15
години.
На фигура 1 е представено разпределението на НМ изследвания по вид на използвания
радионуклид. Преобладава използването на 99mTc – 97,7 % през 2007 г. и 84,1 % през
2015 г. Делът на 18F във формата на FDG e 12,9 %. За момента не се използват други
краткоживущи позитронни емитери.

Фиг. 1: Разпределение по години на проведените НМ изследвания (абсолютен брой)
според вида на използваните радионуклиди.
Сцинтиграфията на кости е най-често провежданото НМ изследване при възрастните
пациенти (48,6 % - планарна и 15,1 % - СПЕКТ) за 2015 г. Приносът на изследванията с
ПЕТ в общия брой на НМ изследвания е 13,0 % през 2010 г., като през 2015 г. той
остава същият.
На фиг. 2 е показан броя на НМ изследвания, разпределени по органи и системи.
Представена е динамиката за периода 2007 – 2015 г. Постепенно намаляват
изследванията на отделителната и ендокринната система. Основен принос в честотата
имат изследванията на опорно-двигателната система (63,7 % през 2015 г.), на
туморните процеси (15,1 %), ендокринната система (10,3 %), белодробната перфузия
(6,2 %), отделителната система (2,5 %). Останалите изследвания имат пренебрежим дял
в общата честота. Прави впечатление много ниската честота у нас на изследванията на
сърдечно-съдовата система (по-малко от 1,0 %). Изследванията на бъбреци са най-често
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провежданите при деца, сред които динамичната бъбречна сцинтиграфия с DTPA в
20,4 % от случаите през 2015 г. и кортекс на бъбрек в 23,0 % от случаите.
Сциниграфията на кости е провеждана при 11,7 % от пациентите. Други изследвания
при деца са меркелови дивертикули и сцинтиграфия на тестиси.

Фиг. 2: Брой НМ изследвания по органи и системи за периода 2007 – 2015 г.

Общият брой на терапевтичните радионуклидни процедури през 2015 г. е 230.
Преобладава йодната терапия на щитовидната жлеза за карцином (48,7 %) и
хипертиреоидизъм (32,2 %), провеждана в пет лечебни заведения – в отделенията по
лъчелечение на МБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ (50 пациенти само за карцином на
шитовидната жлеза), УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна (39 пациенти), КОЦ – Шумен (38
пациенти), КОЦ – Стара Загора (23 пациенти) и ВМА - София (36 пациенти само за
хипертиреоидизъм).
44 пациенти са получавали 89Sr (chloride) за терапия на костни метастази – в УМБАЛ
„Свети Иван Рилски“, „СБАЛОЗ София - град“, МБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ“, Русе
и Шумен.
Бяха изпратени писма в конфиденциален вид до отделенията с информация за
аплицираните от тях активности през 2014 г. в сравнение с останалите отделения, за
петте най-често провеждани изследвания. Ще бъдат подготвени нови писма за обратна
връзка, които ще бъдат изпратени до всички отделения, участвали в проучването, с
информацията за 2015 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
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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 2015 г.
Година
Колективна доза
[man Sv]
Средна годишна
ефективна доза
[mSv]

2007

2010

2011

2012

2013

2014

2015

55

64

69

73

94

111

83

0,007

0,008

0,009

0,010

0,013

0,021

0,012

Табл. 1: Колективна ефективна доза и средна индивидуална годишна ефективна доза
от НМ изследвания в България.
Средната годишна ефективна доза на глава от населението от нуклеарната медицина
през 2015 г. у нас е 0,012 mSv.
На фигура 3 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 започват постепенно да се изместват от изследванията за
целите на диагностиката на тумори. 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 нарастне.
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Фиг. 3: Принос на различните изследвания в колективната доза за периода 2007 – 2015
г.
По т. 1.7 са съгласувани общо 5 бр. скринингови програми.
1.

Задачи свързани с провеждане на националната здравна стратегия.

Съгласувани са общо 5 скринингови програми по т.1.7. по „Националната стратегия
на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г.“, както и по Програма
„Подобряване на устойчивостта на националната програма по туберкулоза“ между
глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Република България.
2.

Участие в национални програми (Задачи от участие в национални програми).

През 2016 г. Секция „РЗМО“ имаше водещо участие в провеждане на националното
проучване DRL2016 (виж т. 1.).
3. Национални и международни проекти по радиобиология и радиационна
защита (Задачи от участие в национални и международни проекти по
радиобиология и радиационна защита).
През 2016 г. секция „РЗМО“ разработи предложение за стартиране на Национален
проект финансиран от МААЕ за „Дозиметричен одит на качеството в
лъчелечението“. Проекта е одобрен за финансиране по програмата за техническа
помощ на МААЕ и ще стартира в началото на 2018 г.
4.

Научнa, приложна, експертна, методична, учебна, информационна дейности.

5.1. Научна дейност.
През 2016 г. секцията има участия с устни доклади на следните научни форуми:
 ХХXIV колоквиум “ Физиката в опазването на човека и околната му среда" на
тема „Медицинската физика и биомедицинското инженерство в опазване
здравето на човека“.
 “Първи Европейски конгрес по медицинска физика”, Атина, Гърция, 01.09 –
04.09.2016 г.
 XII-та Национална конференция по медицинска физика и биомедицинско
инженерство с международно участие , София, 3- 5 ноември, 2016 г.
5.1.1.Научни съобщения и публикации:
5.1.1.1. A. Dimov, D. Ivanova, F. Vasileva „Design, methodology and purposes of the Third
National Survey in diagnostic radiology. Scientific works of the union of scientists in
Bulgaria – Plovdiv. Series G. Medicine, Pharmacy and Dental Medicine, Vol. XIX, House of
Scientists, Plovdiv, June 2016, ISSN 1311-9427, 130-134.
5.1.1.2. Д. Иванова, Ж. Василева, А. Загорска, Д. Костова-Лефтерова, Ф. Симеонов.
История и развитие на границите на дозата за професионално облъчване на
населението. Scientific works of the union of scientists in Bulgaria – Plovdiv. Series G.
Medicine, Pharmacy and Dental Medicine, Vol. XIX, House of Scientists, Plovdiv, June
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2016, ISSN 1311-9427, 143-146 (in Bulgarian).
5.1.1.3. Ф. Симеонов, Ж. Василева, Д. Иванова, Д. Костова-Лефтерова. Намаляване на
дозата на пациентите в рентгеновата диагностика с помощта на диагностични
референтни нива. Scientific works of the union of scientists in Bulgaria – Plovdiv. Series G.
Medicine, Pharmacy and Dental Medicine, Vol. XIX, House of Scientists, Plovdiv, June
2016, ISSN 1311-9427, 110-113 (in Bulgarian).
5.1.1.4. D. Ivanova at al. Staff doses in fluoroscopically guided invasive diagnostic and
interventional urology procedures. Book of abstracts, 1st European congress of medical
physics, Athens, Greece, 01-05.09.2016.
5.1.1.5. F. Simeonov at al. Web based national patient dose survey in diagnostic and
interventional radiology: preliminary results and analysis of survey performance. Book of
abstracts, 1st European congress of medical physics, Athens, Greece, 01-05.09.2016.
5.1.1.6. A. Dimov, I. Tsanev, D. Ivanova, F. Simeonov. Third National Patient Dose Survey
in Diagnostic Radiology for Establishing of New National DRLs in Bulgaria, First Results.
Book of proceedings of the XII-th National medical physics and biomedical engineering
conference – NMPEC, Sofia, Bulgaria, 3- 5 November 2016, 265-279. ISBN:978-954-915894-6.
5.1.1.7. I. Tsanev, A. Dimov. National Database for Patient Dose Registration and Analysis in
Diagnostic Radiology. Book of proceedings of the XII-th National medical physics and
biomedical engineering conference – NMPEC, Sofia, Bulgaria, 3- 5 November 2016, 51-60.
ISBN:978-954-91589-4-6.
5.1.1.8. A. Dimov, G. Kasparyan, F. Vassileva I. Tsanev, F. Simeonov. Application of
EFOMP and EUREF Quality Control protocols in evaluation of a modern full field digital
mammography system. Book of proceedings of the XII-th National medical physics and
biomedical engineering conference – NMPEC, Sofia, Bulgaria, 3- 5 November 2016, 93-99.
ISBN:978-954-91589-4-6.
5.2. Методическа дейност
5.2.1. Разработване и апробиране на методики за измерване и оценка на дозата на
пациента при рентгенография, рентгеноскопия, мамография, компютърна томография и
стоматологична рентгенология. Създаване и поддържане на система за качество при
дозиметрията на пациента.
5.2.2. Разработване и апробиране на методики за измерване на параметрите на
медицинските радиологични уредби.
- Дейностите по т.5.2.1. и 5.2.2. се извършват постоянно доколкото позволяват
наличните, но крайно недостатъчни като брой и опит на отделните специалисти
човешки ресурси на секцията. По отношение на оценката на параметрите, дозата и
качеството на образа при мамографията е представен и публикуван материала по т.
5.1.1.8.
5.2.3. Методическа дейност по прилагане на Наредбата за условията и реда за
осигуряване на защита на лицата при медицинско облъчване и работа по нормативни
документи.
За подобряване на дейностите по прилагане на Наредбата е необходимо организирането
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на ежегодни (или веднъж на 6 месеца) работни срещи с представители на регионалните
инспекции на РЗИ, както и специалисти на АЯР, на които можем да окажем
методическа помощм и съдействие.
5.3. Експертна дейност
5.3.1. Участие в работата на комисията към НЦРРЗ за оценка на дозата и риска за плода
при облъчване по време на бременност.
5.3.2. Оценка на органни и ефективна доза на пациенти при медицинско облъчване.
5.3.3. Работа по проекта за нова Наредба за осигуряване на радиационна защита при
медицински рентгенови уредби. През 2016 г. 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. Бяха предложени промени в текста за
по-добро съответствие с текстовете на Директива 2013/59 за основни норми за
радиационна защита и забележките на МЗ. За съжаление необходимата юридическа
подкрепа за окончателното оформяне на текстовете на Наредбата не беше налична,
поради което работата същите не е приключена.
5.3.4. Акредитация към органа за контрол на НЦРРЗ. През 2016 г. бяха подновени
документите и успешно премина процедурата по контрол на акредитацията на звеното
към Органа за контрол от вида А от БСА.
5.4. Учебна дейност.
5.4.1. Изнасяне на лекции в курсове за правоспособност в НЦРРЗ.
През 2016 г. служители на секцията са изнесли лекции в 17 курса за правоспособност за
работа с ИЙЛ организиран от НЦРРЗ.
5.4.2. Изнасяне на лекции в курсове по линия на СДО към МУ-София.
- изнесена е лекция в курса по линия на СДО на 21.11.2016 г. „Взаимодействие на ЙЛ с
веществото. ЙЛ използвани в медицинската радиология“, на тема „Рентгенови лъчи.
Характеристично и спирачно рентгеново лъчение, спектри. Общ интензитет на
рентгеновите лъчи, зависимост от анодното напрежение, от анодния ток и от атомния
номер на веществото на мишената. Филтриране на рентгеновите лъчи. Рентгенова
тръба и рентгенова уредба. Диагностични рентгенови уредби“.
5.5. Квалификационна дейност.
Служители и докторанти на секцията са участвали в следните курсове за обучение:
5.1.1. Курсове по линия на СДО:



„Радиометрия и дозиметрия на йонизиращите къчения“, 04-08.04.2016г.
„Основни въпроси на биологията, анатомията и физиологията на човека“, 1620.05.2016 г.
 „Основни въпроси на общата и клинична радиобиология“, 10-14.10.2016 г.
5.1.2. „Взаимодействие на ЙЛ с веществото. ЙЛ използвани в медицинската
радиология“, 21-23.11.2016 г.
5.1.3. Курс на МААЕ - “Осигуряване и контрол на качеството в рентгеновата
диагностика в дигиталната ера”, Любляна, Словения, 18-24.09.2016 г.
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5.1.4. Обучение на докторанти:
В секцията през 2016 г. се обучаваха общо 3 докторанти, като се зачислиха двама: един
докторант на самостоятелна подготовка и един задочен докторант, а обучението си
продължи един редовен докторант.
5.

Изпълнение на договори с физически и юридически лица.

5.1. Изпълнен договор с Уни Хоспитал“ ООД на стойност: 530.00 лв.
5.2. Изпълнен договор с ВМА на стойност: 7250.00 лв.
6.

Изпълнени задачи извън обхвата на планираните дейности през 2016 г.

6.1. Координиране на проекти на МААЕ на национално ниво:
 RER6032 Strengthening Quality Assurance and Quality Control in Diagnostic X rays;
 RER9135 Strengthening Radiation Protection of Patients and Medical Exposure Control;
 RER9142 Establishing Sustainable Education and Training Infrastructures for Building
Competence in Radiation Safety.
6.2. Предоставяне на информация към системата RASIMS на МААЕ;
6.3. Подаване на информация относно националните планове и дейностите по
транспониране на директивата за основни норми за радиоационна защита на ЕК
2013/59/Евратом в обастта на медицината.
6.4. Изпитвания за контрол на качеството, поискани от лечебни заведения:
През 2016 г. бяха извършени изпитвания по договорите за контрол на качеството на
рентгеновата апаратура с ВМА, „Уни Хоспитал“ ООД. В резултата на проведените над
60 пълни или частични изпитвания на рентгеновите уредби са издадени 46 протоколи
от изпитвания.
6.5. Изготвяне на програми за контрол на качеството.
- През 2016 г, е изготвена програма за КК на мамографстката рентгенова уредба на
„Уни Хоспитал“ ООД съгласно сключения договор.
6.6. Оценка лъчевото натоварване на рентгенолог (УМБАЛСМ „Пирогов“) с ТЛД.
6.7. В проучването на използваните активности в Нуклеарната медицина са изпратени
протоколи за обратна връзка до лечебните заведения имащи отделения по НМ.
Протоколите са 16 на брой и съдържат оценка на типичната активност, както и
информация за анализа и статистическата обработка на получените данни.
7.

Оценка на работата на секцията:

Въпреки значително редуцирания личен състав и текучеството на кадри през 2016 г.,
секцията изпълни основната част от 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.
Сериозно е участието на секцията в международни и национални проекти.
Всички направления, по които работи секцията, са актуални за практиката на
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радиационната защита в медицината, което допринася за активната изследователска
дейност. Секцията си сътрудничи 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 единственото звено в страната акредитирано за обучение на докторанти
по медицинска радиологична физика.
За успешното изпълнение на поставените пред секцията цели и задачи през 2017 г.,
2018 г. и занапред е необходимо увеличаването на личния й състав и постепенното й
оборугване с съвременна контролно-измервателна апаратура. Изпълнението на
одобрения за финансиране от МААЕ проект за „Дозиметричен одит на качеството в
лъчелечението“, както и традиционните задачи на секцията е невъзможно при
количеството на сега наличния личен състав в звеното.

СЕКЦИЯ „РАДИАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ И
МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ“
I.

Основни дейности

Основните задължения на персонала в секция „Радиационна безопасност и медицинско
осигуряване“ (РБМО) се определят от националното законодателство и са описани поподробно в Правилник за устройството и дейността на Националния център по
радиобиология и радиационна защита (Обн. ДВ. бр.35/2005г.), както следва: чл. 4., т.1,
т. 3 и т. 5; чл. 5, т. 4; чл. 6, т. 5, т. 11: а-б и г-д, т. 13-в, т. 14-а и т. 15.
Секцията е единственото диагностично, консултативно и организационно-методично
звено по превантивна радиационна медицина и проблемите на радиационната
патология в България. Медицинският персонал в нея осъществява профилактична,
лечебна, експертна, научна и учебна дейност в областта на клиничната радиобиология.
Лабораторията поддържа архив 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.
Основните задачи на секцията включват:
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“;
2. Експертна медицинска дейност;
3. Диагностично-консултативна дейност;
4. Медицинско осигуряване при радиационни аварии;
5. Организационна и методична дейност;
6. Учебна и квалификационна дейност.
В секцията са включени две лаборатории и един сектор:
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Лаборатория „Радиационна медицина“
Лаборатория „Клинична хематология, биохимия и имунология“
Сектор „Планиране и организация на медицинското осигуряване при
радиационни аварии“
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.- 3;
 Висше образование - 3 лица (на длъжност медицински сестри);
 Помощен персонал – 1 лице - технически изпълнител.
През периода 01.01. - 31.12.2016 г. бяха извършени следните дейности:
Провеждане на специализирано медицинско наблюдение
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 2016 г. в лабораторията са обслужени 6277 лица. Те се разпределят по следния
начин:


На профилактичен преглед подлежаха 5677 лица, работещи в 527 звена,
използващи източници на йонизиращи лъчения. Увеличението на планирания
контингент е с 1,49% спрямо предходната година.



Общият брой на прегледите е 25 754, от които 17 193 са редовни профилактични
прегледи на 5731 лица, вторичните прегледи са 519, с 18,77% по-малко. Новопостъпилите пациенти са 947, с 4,43% повече от предходната година. Направени
са 1050 електрокардиограми и 3 функционални изследвания на дишането.
Средната месечна натовареност на терапевтите е 334,46.

Регистрира се увеличение на броя прегледи с 13,43%.
В неврологичния кабинет са извършени 2431 прегледи, от които 1335 редовни
профилактични прегледи и 51 консултативни.
В хирургичен кабинет са проведени 947 първични и 13 консултативни прегледи за
уточняване на соматична патология.
В очен кабинет са проведени 2953 редовно профилактични прегледи. Осъществени са
23 консултативни прегледи, като 10 лица са изпратени за флуоресцентна ангиография и
4 за диагностично уточняване по повод съмнение за глаукома.
Средната месечна натовареност на офталмолога и за 2016 г. е по-висока от тази на
другите специализирани кабинети по две причини:
 след промяната на ГГЕД на 20 mSv, предприехме мерки за провеждане на
допълнителни прегледи на рисков медицински персонал;
 персестиращото желание от страна на контингинта да получи квалифицирана
диагностика и лечение безплатно и без усложнинията на здравната система.
Посетени са градовете Кюстендил, Благоевград, Дупница, Сандански, Петрич, Разлог,
Гоце Делчев, Перник и са прегледани на място 291 лица, работещи в среда на
йонизиращи лъчения.
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Издадени са 6022 експертни заключения за годност за работа в среда на йонизиращи
лъчения. Трайно противопоказани за 2016 г. са 3 лица, а временно изведени - 0.
Сътрудници на лабораторията са посетили 23 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.
Експертна медицинска дейност
За цялата страна експертните заключения за годност за работа в среда на йонизиращи
лъчения се издават от радиобиолозите в секцията. В таблица 1 са изложени резултатите
в следствие изпълнението на тази задача.
Таблица № 1. Брой проведени командировки и издадени документи за 2016 г.

Място
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:

Брой документи
628
678
697
1667
1098
289
5057

Наблюдава се увеличение спрямо предходната година от 4,78%.
Таблица № 2. Дейност, извършена спрямо планираното за 2016 г.:
Дейност

Планирано

Извършено

9887

11 079

21 785

25 754

Дълготрайно медицинско наблюдение на аварийно облъчени

4

4

Посещения на работни места с цел запознаване с условията на труд

85

23

6019

5251

101 342

95 616

Брой лица на предварителен и периодичен медицински преглед
Общ брой прегледи

Специализирани медицински изследвания
Брой изследвани лица
Брой изследвания

Диагностично - консултативна дейност
В лабораторията функционира медицинска експертна комисия, ръководена от д-р
Пеянков. За отчетния период са разгледани 15 случая. Наложена практика в
лабораторията е част от по-сложните диагностични казуси да се обсъждат на заседания
на комисията. В тези случаи решенията се разглеждат като консултация, която няма
официален характер. Комисията разглежда оплаквания относно постановено експертно
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заключение, както и всички случаи на оценка на здравния статус и медицинската
годност на лицето, след констатирано превишаване на някоя от границите на дозите,
при професионално облъчване.
Консултирани бяха и 28 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.
Лекарите в секцията консултират пациенти за риска от медицинско облъчване и
правила на защита при провеждане на диагностика и терапия с източници на
йонизиращи лъчения.
Медицинско осигуряване при радиационни аварии
През отчетния период лабораторията работи по 1 радиационен инцидент. Касае се за
инцидент в радиохимична лаборатория на РЗИ. Пациентите бяха прегледани и
изследвани в секцията. Проведени бяха допълнителни изследвания на целотелесна
активност (в хода на инцидента беше идентифицирано разхерметизиране на източник)
и биологична дозиметрия. Няма данни за лъчеви увреждания.
Организационна и методична дейност
Персоналът на лабораторията постоянно е на разположение на лечебните заведения и
службите по трудова медицина обслужващи обектите с ИЙЛ по въпроси касаещи
здравния риск, подходящо трудоустрояване и други казуси касаещи радиационната
защита на професионално облъчени лица.
Учебна и квалификационна дейност
Лекарите от секцията редовно участвуват с лекции в провежданите курсове за
придобиване на правоспособност за работа с ИЙЛ.
Сътрудници на секцията взеха участие в следните национални конференции:


ХХ Национална гинекологична конференция, Боровец, 17-19 март 2016г.



7-ма Национална конференция „Редки генетични заболявания“, Пловдив,
септември 2016г.



Национална конференция на офталмолозите в България, Правец, декември
2016г.

Ежемесечно в лабораторията се провежда колегиум, на който се обсъждат проблемни
медицински случаи.
ЛАБОРАТОРИЯ „КЛИНИЧНА БИОХИМИЯ, ХЕМАТОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ“
Броят на сътрудниците в лабораторията по щат е както следва:
Висш медицински персонал – лекари – 2 лица;
Клинични лаборанти – 3 лица
Лабораторията е специализирана в провеждане на изследване на професионално
облъчени контингенти. Изработва и поддържа контролна група за сравнение на
извършваните изследвания. Провежда системен вътрешно лабораторен качествен
контрол за хематолагичните и биохимичните изследвания. Сътрудниците на
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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.
Задължителни изследвания за издаване на експертно заключение за
медицинска годност за работа в среда на ЙЛ
През отчетният период бяха извършени 95 616 анализа на 5251 лица, или средно 18.21
изследвания на пациент. За отчетния период броя на проведените изследвания се е
намалил с 3.39% за сметка на: намаление на общия брой преминали пациенти;
намаление на вторичните прегледи с 18.78% - най-съществен принос (намалението на
вторичните прегледи води до намаляване на необходимостта от диагностично
уточняване).
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 7083 биохимични изследвания, което
представлява намаление на проведените изследвани с 12.8%. Намалението се дължи,
както бе посочено по-горе на намаляване на необходимостта от диагностично
уточняване, при вторични пациенти и редуциране по финансови причини, на
скриниращи изследвания за оценка на риска от общо соматична патология.
Медицинско осигуряване при радиационни аварии
През отчетния период в лабораторията бяха изследвани лица участвали в един
радиационен инцидент.
Продължи и постоянното наблюдение на пострадалите при аварията в промишлен гамаоблъчвател – гр. Стамболийски, по специално разработена схема.
Консултативна дейност
Консултирани бяха 35 лица от цялата страна работещи в среда на йонизиращи лъчения.
Учебна и квалификационна дейност
През отчетния период сътрудниците на секцията:
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участвуваха с лекции в обучението по СДО, в курс за обучение по проблемите на
медицинското осигуряване при радиационни аварии и в курсовете по
правоспособност.



участвуваха в 2 работни съвещания на Group of Experts referred to in Article 31 of the
Euratom Treaty, Luxembourg.

Ежемесечно в лабораторията се провежда колегиум, на който се обсъждат проблемни
медицински случаи.
СЕКТОР „ПЛАНИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКОТО ОСИГУРЯВАНЕ
ПРИ РАДИАЦИОННИ АВАРИИ“
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.
В отчетният период служител на сектора е участвувал в обследването на четири лица
пострадали при радиационен инцидент в радио-химична лаборатория. Няма данни за
лъчево увреждане при обследваните лица.
II. Задачи на секцията свързани с Националната здравна стратегия
Политики касаещи дейността на центъра могат да се открият в т. 3.3. Ефективен и
качествен държавен здравен контрол. Като ключови предизвикателства за изпълнение
на стратегията са идентифицирани:


Значими рискове за здравето, свързани с факторите на околната среда;



Намаляващ капацитет за осъществяване на дейностите по държавен здравен
контрол;



Липса на утвърдена система за координация и междусекторно сътрудничество
по отношение на рисковете за здравето, свързани с факторите на околната среда.

Доколкото, основната цел на тази политика е „Адекватното и навременно установяване
на всяко отклонение от здравните норми и идентифициране на рисковете, които могат
да възникнат за здравето на човека,…“, цялата дейност на секция „РБМО“ способства
за изпълнението й. Провежданите от нас прегледи и изследвания са насочени към ранно
идентифициране на отклонения в здравето на индивида, дори и такива, които не са
свързани с въздействието на йонизиращите лъчения. Цялостната ни дейност е в пълно
съответствие с международния опит и препоръките на водещите международни
организации: МААЕ, СЗО, МКРЗ и в съответствие с добрата медицинска практика.
Независимо, че в НЗС 2020 НЦРРЗ е споменат изрично и е идентифицирана
необходимостта от: 1 развиване и поддържане на системата за осигуряване на
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адекватна радиационна защита, в която човекът има централно място според нас, 2
доокомплектоване и обезпечава със съвременно оборудване дейностите на секциите и
лабораториите и 3 осигуряване на квалифициран и компетентен човешки ресурс, през
отчетният период не бяха предприети никакви мерки по изпълнение на тези ключови
приоритети. Нещо повече, вече над година лаборатория „Клинична хематология,
биохимия и имунология“ не е в състояние да попълни свободните си 2 щатни бройки,
което неминуемо се отразява на оперативността на изпълнение на дейностите й.
Що се касае до заложеното в План за действие за изпълнение на Националната
здравна стратегия 2020, дейностите на секцията попадат в „т. 3.3.1.4. Извършване на
периодичен анализ и оценка на данните за състоянието на жизнената среда и
здравния статус на населението, разработване и провеждане на мерки за
ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативни ефекти от въздействието на
факторите на средата“. Индикаторът за мониторинг на дейността е „ % обхванати
лица със специализирани медицински прегледи работещи в среда с йонизиращи
лъчения“. Изпълнението на секцията е над 96%.
III. Задачи на секцията свързани с участие в Национални програми
През отчетния период, персонал на секцията е участвал в изпълнението на Национална
програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на
българското население 2013 – 2017 г. Ръководителят на секцията е секретар на
програмата и активен участник, включително с изнасяне на лекции в проведения през
ноември семинар във Велинград.
IV. Научна, приложна, експертна, методична, учебна и информационна
дейност:
Доколкото така посочените дейности се припокриват с основните дейности на секцията
произтичащи от Правилник за устройството и дейността на НЦРРЗ, отчет по тях сме
предоставили в точка първа. Тук акцент е поставен на научната дейност на РБМО.
В отчетния период е представен доклад: Ковачев С, А. Гановска, С. Иванова, Е.
Султанов, А. Гиздов, Л. Николова, В. Илиев. „Полихексаметилен бигванид
хидрохлорид (BIGUANELLE®) Терапия на бактериална вагиноза“, доклад на ХХ
Национална гинекологична конференция, Боровец, 17-19 март 2016г. Представен е
постер на тема „постер "Ретинитис пигментоза - представяне на клиничен случай", 7-ма
Национална конференция „Редки генетични заболявания“, Пловдив, септември 2016г.
Участие в 3 научни журита като рецензенти – 2 за заемане на академична длъжност
„доцент” и едно за придобиване на научна и образователна степен „доктор“.
Лекарите в секцията участват активно в дейността на Научния колегиум на НЦРРЗ.
Членовете на научния съвет от секцията са трима.
Във връзка с транспониране в българското законодателство на изискванията заложени в
новата Директива 59/2013 ЕВРАТОМ, на секцията е възложено изработването на три
от общо четирите Наредби издавани от министъра на здравеопазването регулиращи
дейността по радиационна защита.
Оценка на работата в секцията
Оценката за работата на сътрудниците от секцията е отлична. Всички задачи през
отчетния период се изпълняваха качествено и в срок.
Лаборатория „Радиационна медицина“:
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И през 2016 г. продължи констатираното през 2015 г. увеличение на броя прегледи с
13.43%, което е резултат от повишения брой ново постъпващи пациенти, увеличаване
броя на ежегодните офталмологични прегледи, във връзка с промяната на ГГД за очна
леща и увеличение на броя работещи в провинция - издаваните експертни заключения
са нараснали с 4.78%. Причината е в откриването на нови лечебни заведения и
осигуряването на диагностични и терапевтична апаратура от последно поколение.
Остава незадоволителна работата по попълване на електронния регистър, за което има
както обективни така и субективни причини.
Лаборатория „Клинична биохимия хематология и имунология“:
През 2016 г. се наблюдава намаление на броя изследвания с 3.39%, което се дължи на
редуциране на броя вторични прегледи и необходимостта от диагностично уточняване.
Освен това регистрираното увеличение в броя прегледи е главно за сметка на
провеждане на медицинското наблюдение в провинция. В този случай изследванията се
провеждат извън лаборатория „КБХИ“
Най – важният проблем за функционирането на секцията изисква стратегическо
решение.
Секция „РБМО“ е с национални функции. Естеството на работата е такова, че е
необходимо лекарите да притежават поне 2 медицински специалности. Високата
квалификация обаче не кореспондира с мизерното заплащане и прави практически
невъзможно намирането на млад квалифициран персонал. Подобна е ситуацията и със
специалистите по здравни грижи (лаборанти и сестри), които са назначени на
минимална работна заплата. Това е главната причина вече повече от година, в секцията
да има 2 незаети бройки.

СЕКЦИЯ „РАДИОБИОЛОГИЯ“
ЛАБОРАТОРИЯ „РАДИАЦИОННА ГЕНЕТИКА“
I.

Основни дейности и задачи на лабораторията

Лаборатория „Радиационна генетика“ извършва периодичен цитогенетичен анализ на
лица, работещи в сфера на йонизиращи лъчения и лица суспектни за преоблъчване.
Задачата се изпълнява по Наредба № 29/2005 г. и Наредба № 28/2006 г. на МЗ.
Лабораторията извършва биологична оценка на погълнатата доза при лица,
въздействани с йонизиращи лъчения, при радиационни аварии и инциденти. Извършва
оценка на погълнатата доза чрез анализ на дицентрици и чрез анализ на микронуклеуси
при използване на изградени in vitro криви „доза-ефект“;
Лаборатория „Радиационна генетика“ провежда цитогенетичен мониторинг на рискови
групи население, с оглед ранното откриване на индивиди с повишен риск от
злокачествени заболявания в резултат на въздействие с ниски дози йонизиращо
лъчение от околната и работна среда;
В лабораторията протича научно-изследователска, внедрителска, методична, учебна и
квалификационна дейност;
Служителите в лабораторията обучават докторанти и дипломанти, както и
специализанти по медицинската специалност „Радиобиология“;
94

Лаборатория „Радиационна генетика“ усилено работи по Договорни теми и задачи:


финансирани по линия на двустранно сътрудничество с ОИЯИ-Дубна;



финансирани от Комисията за наука към ЕО.
Състав на лабораторията

II.





Хабилитирани лица - 1;
Главни асистенти - 2;
Специалист биолог – 1;
Лаборант – 1.

III.
Извършена работа от лабораторията през 2016 година – описание работа и
числени показатели




Национална програма за действие по околна среда и здраве (НПДОСЗ): Раздел
2.7.1. Йонизиращи лъчения;
Действие 79. Проучване на здравословното състояние на персонала от АЕЦ
„Козлодуй“ с оглед установяване влиянието на радиационния фактор;
Действие 84. Биомониторинг на рискови групи население, живеещо около
обекти на ядрената енергетика и уранодобивната промишленост, с оглед
ранното откриване на индивиди с повишен риск от злокачествени заболявания и
провеждане на профилактични действия.

Поради липса на финансиране, дейности по НПДОСЗ не се извършват в момента.
1. Научно-изследователска дейност


Лаборатория „Радиационна генетика“ провежда научно-изследователска дейност
по два научни проекта.

През 2016 г. лаборатория „Радиационна генетика“ започна успешно тригодишен проект
по договор с Лаборатория по радиобиология на Института за ядрени изследвания
(ОИЯИ), Дубна – Русия: Dose response and repair kinetics of gamma-H2AX ionizing
radiation-induced foci and complex chromosome anomalies in human lymphocytes exposed to
protons and/or other heavy ion beams and gamma-rays“. Проектът е одобрен и финансово
обезпечен за периода 2016 - 2018 година.


Гама-H2AX радиационно индуцирани фокуси

In vitro облъчване и обработка:
Кръвни проби от пет здрави доброволци са поставени в епруветки с EДTA. От всеки
донор е взето информирано съгласие. Лимфоцитите са изолирани с Histopaque 1077
(Sigma-Aldrich), суспендирани в RPMI-1640 среда (Sigma-Aldrich), облъчени на стайна
температура с 60Co източник с мощност 0,745 Gy/min и инкубирани на 37°C за 4 и 24
часа. Получените резултати ще бъдат използвани за построяване на крива „доза-ефект“.
Пробите се подложени на имунофлуоресцентно оцветяване. Следва оцветяване с DAPI
Vectashield solution (Vector Laboratories) и препаратите се покриват с покривни стъкла,
закрепени с лак. Съхраняват се при t -20oC до анализирането.
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Анализ на фокуси:
Пробите са анализирани с помощта на флуоресцентен микроскоп Olimpus BX41
(оборудван с филтри за червена, зелена и синя флуоресценция). За всяка доза са
отчетени между 230 и 250 клетки от пет различни лица. Отчитането е осъществено на
микроскоп със 100 х имерсионен обектив.
Добивът на γ-Н2АХ/53ВР1 фокуси се оценява по формулата Σ фокуси/n общо клетки, където
Σ фокуси показва общия брой на фокусите в отчетените клетки за всяка доза, а n общо клетки
представлява общия брой анализирани клетки на този етап.
Спонтанната честота на γ-Н2АХ/53ВР1 фокусите се получава от необлъчени
периферни лимфоцити.
 Хромозомни аномалии в човешки лимфоцити
In vitro облъчване и обработка:
Периферните лимфоцити са облъчени с γ-лъчи и култивирани за 50 ч. в среда RPMI
1640 (Sigma) с 15% фетален телешки серум (Sigma), 100 µg/ml стрептомицин и 2%
фитохемаглутинин. В последните 2 ч. от култивирането е добавен колцемид.
Бромдезоксиуридин е добавен към част от културите за определяне оптималното време
на култивация, което гарантира, че максималният брой на клетки са в първа митоза.
Обработването се извършва съгласно стандартните техники, а микроскопските
препарати се съхраненяват при -20 ° С.
Анализ на хромозомни аберации чрез флуоресцентна in situ хибридизация
Анализът е проведен мануално на флуоресцентен микроскоп Olympus. За допълнително
потвърждаване на резултатите е използвана камера за компютърно пресъздаване на
образите като е проведен допълнителен анализ на получения снимков материал. са
Анализирани са само клетки, съдържащи 46 хромозоми и пълния набор оцветен
материал. Всички аберации са описани съгласно PAINT номенклатурата.


Лабораторна дейност в LRB-JINR

 In vitro облъчване с 0,25 Gy; 0,5 Gy; 0,75Gy; 1Gy; 2Gy; 3Gy; 4Gy на периферни
лимфоцити от 5 здрави донора с γ-лъчи и анализ на стабилни хромозомни
аберации с FISH за изграждане крива „доза-ефект“;
 Фиксация на културите на 48 час след култивирането;
 Изолиране на лимфоцити от периферна кръв от 5 донора за облъчване с
протони;
 In vitro облъчване с 0,25; 0,5; 0,75; 1; 2 и 3 Gy на лимфоцити от периферна кръв
от 5 здрави донора с протони със енергия 150 MeV и гама-лъчи за анализиране
честотата на индуцираните γ-H2AX фокуси;
 Прилагане на антитела за визуализиране на γ-H2AX фокуси на 30 минута, 4 час
и 24 час след облъчването.


Работа в процес на изработване в НЦРРЗ

 Анализиране на in vitro облъчени лимфоцити от 5 донора с дози 0,25; 0,5; 0,75;
1; 2 и 3 Gy, за оценка репарацията на γ-H2AX фокуси на:
1. 4 час от 5 донора;
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2. 24 час от 5 донора;
3. Изграждане на калибровъчни криви за индуциране на γ-H2AX фокуси.
 Флуоресцентна in situ хибридизация (FISH) с човешка ДНК проба:
1. Подготовка на стъклата за прилагане на флуоресцентна in situ хибридизация
за всички донори и всички точки на облъчване. Стъклата се съхраняват при t
-20 ° C до отчитането;
2. Мануално анализиране на препарати, изработени по метода FISH - трудна и
времеемка дейност, изискваща квалифициран персонал.

Снимки 1 и 2. Метафазна пластинка с реципрочна транслокация между хромозома 1(зелена) и
неоцветена хромозома и инсерция на част от неоцветена хромозома в хромозома 4 (червена)

 Гама-H2AX метод стандартен протокол (based on [Horn et al, 2011])
1. Анализ на резултатите;
2. Изграждане на калибровъчни криви за индуциране на γ-H2AX фокуси.

Снимки 3 и 4. γ-H2AX фокуси в човешки лимфоцити, наблюдавани на 4-ия час след облъчване с 0,5 Gy
лъчение с протони



Предварителни резултати гама-H2AX радиационно индуцирани фокуси

Проведена е статистика по метода ANOVA по отношение на дозата, времето и
донорите и резултатите показват, че няма разлика между различните донори. В
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допълнение, тестване с ANOVA двойки ни показва, че всички дози са статистически
различни, както и двете времеви точки.
ANOVA
Фактор p
Доза
< 0.001 Достоверен ефект
Време
< 0.001 Достоверен ефект
Донор
0,849 Няма данни за достоверен ефект
Сравнение по двойки: Всички дози са статистически достоверно различни, p < 0.030
В Таблици 1, 2 и 3 е изложена честота на γ-Н2АХ фокусите, отчетена на 4-ия час след
in vitro облъчване на изолирани лимфоцити при различни донори.
Таблица 1. Донор 1
Проба
0 Gy - 4ч.
0,25Gy -4ч.
0,5Gy - 4ч.
0,75Gy -4ч.
1 Gy - 4ч.
2 Gy - 4ч.
3 Gy - 4ч.

10
клетки
0,1
2,1
2,6
4,2
6,0
8,7
10,9

Фокуси на клетка
20
30
40
клетки клетки клетки
0,1
0,1
0,1
1,9
1,8
1,9
3,4
3,1
3,1
3,7
3,7
3,7
6,1
5,9
5,9
8,8
8,8
8,8
10,9
10,8
10,8

50
клетки
0,1
1,8
3,0
3,8
5,9
8,9
10,9

10
клетки
0,1
0,5
0,5
0,6
0,8
0,9
1,0

± SE (Поасонова грешка)
20
30
40
клетки клетки клетки
0,1
0,1
0,1
0,3
0,2
0,2
0,4
0,3
0,3
0,4
0,4
0,3
0,6
0,4
0,4
0,7
0,5
0,5
0,7
0,6
0,5

50
клетки
0,0
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4
0,5

σ2/y
50
клетки
1,2
0,8
0,8
0,6
0,3
0,1
0,1

u
50
клетки
1,3
-1,2
-1,2
-1,8
-3,4
-4,2
-4,3

Таблица 2. Донор 2
Проба
0 Gy - 4ч.
0,25Gy -4ч.
0,5Gy - 4ч.
0,75Gy -4ч.
1 Gy - 4ч.
2 Gy - 4ч.
3 Gy - 4ч.

10
клетки
0,1
1,9
2,2
3,8
5,6
7,9
11,2

Фокуси на клетка
20
30
40
клетки клетки клетки
0,1
0,1
0,1
2,0
1,5
1,5
2,5
2,3
2,4
3,5
3,6
3,6
5,3
5,2
5,3
8,3
8,4
8,4
11,3
11,2
11,4

50
клетки
0,1
1,5
2,3
3,5
5,4
8,4
11,3

10
клетки
0,1
0,4
0,5
0,6
0,7
0,9
1,1

± SE (Поасонова грешка)
20
30
40
клетки клетки клетки
0,1
0,1
0,0
0,3
0,2
0,2
0,4
0,3
0,2
0,4
0,3
0,3
0,5
0,4
0,4
0,6
0,5
0,5
0,8
0,6
0,5

50
клетки
0,0
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4
0,5

σ2/y
50
клетки
1,3
0,9
0,8
0,5
0,3
0,2
0,2

u
50
клетки
1,8
-0,3
-1,2
-2,4
-3,7
-4,1
-4,1

50
клетки
0,1
1,6
3,1
4,2
6,2
9,1
11,4

10
клетки
0,1
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
1,1

± SE (Поасонова грешка)
20
30
40
клетки клетки клетки
0,1
0,1
0,1
0,3
0,2
0,2
0,4
0,3
0,3
0,5
0,4
0,3
0,6
0,5
0,4
0,7
0,6
0,5
0,8
0,6
0,5

50
клетки
0,0
0,2
0,2
0,3
0,4
0,4
0,5

σ2/y
50
клетки
0,9
0,8
0,4
0,5
0,3
0,2
0,2

u
50
клетки
-0,6
-0,8
-3,0
-2,5
-3,7
-3,9
-4,1

Таблица 3. Донор 3
Проба
0 Gy - 4ч.
0,25Gy -4ч.
0,5Gy - 4ч.
0,75Gy -4ч.
1 Gy - 4ч.
2 Gy - 4ч.
3 Gy - 4ч.

10
клетки
0,1
1,9
2,5
4,1
6,5
9,4
11,7

Фокуси на клетка
20
30
40
клетки клетки клетки
0,1
0,1
0,1
1,9
1,7
1,6
2,9
3,0
3,0
4,3
4,4
4,2
6,5
6,4
6,2
9,2
9,1
9,0
11,3
11,4
11,2

В Таблици 4, 5 и 6 е изложена честота на γ-Н2АХ фокусите, отчетена на 24-ия час след
in vitro облъчване на изолирани лимфоцити.
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Таблица 4. Донор 1
Фокуси на клетка
Проба
10
20
30
40
клетки клетки клетки клетки
0 Gy - 24ч.
0,1
0,1
0,1
0,1
0,25Gy -24ч.
0,8
0,8
0,8
0,8
0,5Gy - 24ч.
1,8
1,6
1,6
1,6
0,75Gy-24ч.
2,4
2,3
2,2
2,1
1 Gy -24ч.
2,5
2,7
2,5
2,4
2 Gy - 24ч.
4,4
4,2
4,0
4,0

50
клетки
0,1
0,8
1,6
2,1
2,5
4,0

10
клетки
0,1
0,3
0,4
0,5
0,5
0,7

± SE (Поасонова грешка)
20
30
40
клетки клетки клетки
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,3
0,2
0,2
0,3
0,3
0,2
0,4
0,3
0,2
0,5
0,4
0,3

50
клетки
0,0
0,1
0,2
0,2
0,2
0,3

σ2/y
50
клетки
0,9
0,7
0,4
0,5
0,5
0,5

u
50
клетки
-0,3
-1,3
-2,8
-2,6
-2,4
-2,6

Таблица 5. Донор 2
10
клетк
и

Проба
0 Gy - 24ч.
0,25Gy -24ч.
0,5Gy - 24ч.
0,75Gy -24ч.
1 Gy - 24ч.
2 Gy - 24ч.
3 Gy - 24ч.

0,1
0,4
0,7
1,1
2,1
3,3
4,0

Фокуси на клетка
20
кле
30
40
тк
клетки клетки
и
0,2
0,1
0,1
0,6
0,6
0,6
0,8
0,8
0,8
1,5
1,5
1,6
2,1
2,3
2,2
3,2
3,2
3,3
4,1
4,1
4,2

± SE (Поасонова грешка)

σ2/y

u

50
клетки

10
клетки

20
клетки

30
клетки

40
клетки

50
клетки

50
клетки

50
клетки

0,1
0,6
0,8
1,6
2,2
3,2
4,2

0,1
0,2
0,3
0,3
0,5
0,6
0,6

0,1
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4
0,5

0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4

0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,3

0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,2

1,2
1,1
1,0
0,9
0,4
0,5
0,5

0,9
0,6
0,2
-0,5
-2.8
-2.7
-2.3

Таблица 6. Донор 3
Проба
0 Gy - 24ч.
0,25Gy -24ч.
0,5Gy - 24ч.
0,75Gy -24ч.

10
клетки
0,1
0,8
1,1
2,4

Фокуси на клетка
20
30
40
клетки клетки клетки
0,1
0,1
0,1
0,6
0,9
0,8
1,2
1,3
1,3
2,0
2,0
2,1

50
клетки
0,1
0,7
1,3
2,2

10
клетки
0,1
0,3
0,3
0,5

± SE (Поасонова грешка)
20
30
40
клетки клетки клетки
0,1
0,0
0,0
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,2

50
клетки
0,0
0,1
0,2
0,2

σ2/y
50
клетки
0,9
0,9
0,9
0,5

u
50
клетки
-0,3
-0,5
-0,5
-2.6

 Флуоресцентна in situ хибридизация (FISH) с човешка ДНК проба
Част от пробите са анализирани по метода на флуоресцентната in situ хибридизация.
Предварителни резултати ще бъдат представени след обобщаването и анализирането
им.
Лаборатория „Радиационна генетика” участва в еропейската мрежа 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. Изграждането на мрежата се базира на координиране работата на
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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 упражнения
за оценка на получената доза при радиационен инцидент по основни методи за
биодозиметрия.
Целта на упражненията е сравнение на методите и резултатите на различни
лаборатории от Европа и други страни, както и съгласуване на протоколите за работа.

Снимка 5. Дицентричен анализ

Снимка 6. Флуоресцентна in situ хибридизация (FISH)

Снимка 7. Цитохалазин В микронуклеус тест (МНТ)
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Снимки 8 и 9. Гама Н2АХ фокуси

През изтеклата година бяха подготвени и публикувани резултатите в International
Journal of Radiation Biology.
През 2016 година лабораторията подготви проект и участва в конкурс по Фонд научни
изследвания, фундаментални науки. Проектът беше оценен високо, но поради
ограниченото финансиране остана в резервите.
2.Контролна дейност
Лабораторията постоянно участва в специализираните екипи на НЦРРЗ във връзка с
поддържането на постоянна аварийна готовност за провеждане на биологичната
дозиметрия.
3. Лечебна, консултативна и референтна дейност
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 9 лица.
Контролен цитогенетичен анализ е проведен на претърпелите радиационна авария с
източник Со-60, в гр.Стамболийски през 2011 година. Цитогенетичен анализ е
проведен и при 6 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 в гр.Стамболийски
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.
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Лабораторията извършва 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.
Актуализиране на спонтанната честота на използваните в лабораторията
биомаркери През изтеклата година са изготвени и анализирани 9 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.
Изградени са криви за оценка на погълната доза при радиационен инцидент с гамаоблъчване и протонно лъчение, чрез метода за откриване на фосфорилирания хистон гама H2AX. Методът бе въведен чрез програмите за обучение по проекта RENEB. Той
бе приложен в научната програма с ОИЯИ-Дубна: Dose response and repair kinetics of
gamma-H2AX ionizing radiation-induced foci and complex chromosome anomalies in human
lymphocytes exposed to protons and/or other heavy ion beams and gamma-rays, където бяха
облъчени кръвни проби с различни дози гама-лъчи и протони за анализ на фокуси и
изготвяне на калибровъчна крива.
Лабораторията е в процес на въвеждане на още един метод с доказано място при
биодозиметрия на радиационно въздействие – прематурна хромозомна
кондензация (РСС).
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 Радиобиология.
През изминалата 2016 г. е изнесен лекционен курс по Радиобиология във връзка с
програмата за СДО за специализанти по Образна диагностика, а за специализантите по
Медицинска радиологична физика - лекционен курс по Радиационна канцерогенеза.
В лаб. „Радиационна генетика“ бе организиран и проведен специализиран тридневен
курс по „Биологична дозиметрия“ за специализанти по Радиобиология и Медицинска
радиологична физика.
Лице от лабораторията беше успешно зачислено в докторантура на самостоятелна
подготовка към лаборатория „Радиационна генетика“ на тема „Биологична оценка на
дозата при сериозен радиационен инцидент в България. Въвеждане на γ - H2AX
биодозиметрия при масови радиационни инциденти“. Научните ръководители на
докторанта също са лица, част от състава на секция „Радиобиология“ и ползващи се с
висок авторитет.
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Проведен бе конкурс за обучението по образователната и научна степен „доктор“ и
лице успешно бе зачислено в редовна докторантура към лаборатория „Радиационна
генетика“.
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. Професор от Секцията е лектор и отговорник по тема:
„Биологично действие на йонизиращите лъчения“.
Главните асистенти и специалисти от лабораторията взеха участие в рaзлични
семинари и курсове за обучение.
6. Договорни задачи и теми.


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.





ОИЯИ - Дубна - Двустранен научно-технически проект с ОИЯИ-Дубна, Русия.
Анализират се радиационно индуцирани гама Н2АХ фокуси и хромозомни
увреждания;
НПОСЗ - Участие на лабораторията в Национален план за действие по програма
„Околна среда и здраве“ на МЗ.
7. Международно сътрудничество и контакти





Международно
координирано
проучване
за
стандартизиране
на
биодозиметричните техники в рамките на проекта RENEB;
Двустранно сътрудничество с ОИЯИ, Дубна;
Лабораторията е член на световната мрежа лаборатории (BioDoseNet), създадена
за извършване на биологична оценка на погълната доза за човека в резултат на
радиационни аварии.
8. Друга дейност

През 2016 г. членовете на лабораторията взеха участие в различни изпитни 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.
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В лаботорията има един лаборант, който е с 9 годишен стаж в лабораторията и се
справя много добре с методиките, рутинно използвани в работата.
V. Обща оценка на работата на лабораторията през 2016 г.
Обща оценка на работата на лабораторията през 2016 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 големия обем работа по
договорни задачи, които се застъпват. Поддържа се аварийна готовност за провеждане
на цитогенетичен анализ при случай на радиационни инциденти и аварии.
Постижения, които следва да се отбележат
През изминалaта 2016 година сътрудниците от лабораторията участваха в 13
публикации, като 9 от тях са в списание International Journal of Radiation Biology с
импакт фактор 1,779.
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.
В лабораторията е създена и постоянно се допълва и поддържа 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 честота на хромозомни
аберации и микронуклеуси при здрави лица от българската популация като историческа
контрола на лабораторията.
Слабости и пропуски в работата
Усилията в търсенето на възможности и сключване на нови договори, не винаги са
успешни.
Предложения за работата през 2017г.
През 2017 година лабораторията ще започне подготовка на документи за акредитиране
по международния стандарт ISO – 17025.
VІ. Разработки на сътрудниците на лабораторията
1. Depuydt J, Baeyens A,…Hadjidekova V, Popova L, et al. RENEB intercomparison
exercises analyzing micronuclei (Cytokinesis-block Micronucleus Assay). Int J Radiat
Biol. 2017 Jan;93(1):36-47. doi: 10.1080/09553002.2016.1206231. Epub 2016 Aug 15.
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2. Romm H, Ainsbury EA,…Hadjidekova V, et al. Web based scoring is useful for
validation and harmonisation of scoring criteria within RENEB. Int J Radiat Biol. 2017
Jan;93(1):110-117. doi: 10.1080/09553002.2016.1206228. Epub 2016 Aug 22.
3. Brzozowska B, Ainsbury E,…Hadjidekova V,…Hristova R, et al. RENEB accident
simulation
exercise.
Int
J
Radiat Biol. 2017 Jan;93(1):75-80. doi:
10.1080/09553002.2016.1206230. Epub 2016 Aug 25.
4. Monteiro Gil O, Vaz P,…Hadjidekova V, et al. Capabilities of the RENEB network for
research and large scale radiological and nuclear emergency situations. Int J Radiat Biol.
2017 Jan;93(1):136-141. doi: 10.1080/09553002.2016.1227107. Epub 2016 Oct 4.
5. Barquinero JF, Beinke C,…Hristova R, et al. RENEB biodosimetry intercomparison
analyzing translocations by FISH. Int J Radiat Biol. 2017 Jan;93(1):30-35. doi:
10.1080/09553002.2016.1222092. Epub 2016 Oct 5.
6. Oestreicher U, Samaga D,…Hadjidekova V, et al. RENEB intercomparisons applying
the conventional Dicentric Chromosome Assay (DCA). Int J Radiat Biol. 2017
Jan;93(1):20-29. doi: 10.1080/09553002.2016.1233370. Epub 2016 Oct 21.
7. Terzoudi GI, Pantelias G,…Georgieva D, Hadjidekova V, et al. Dose assessment
intercomparisons within the RENEB network using G0-lymphocyte prematurely
condensed chromosomes (PCC assay). Int J Radiat Biol. 2017 Jan; 93(1):48-57. doi:
10.1080/09553002.2016.1234725. Epub 2016 Nov 4.
8. Trompier F, Baumann M,…Hadjidekova V,…Stoyanov O, et al. Investigation of the
influence of calibration practices on cytogenetic laboratory performance for dose
estimation.
Int
J
Radiat
Biol.
2017
Jan;93(1):118-126.
doi:
10.1080/09553002.2016.1213455. Epub 2016 Oct 13.
9. Kulka U, Abend M,…Hadjidekova V, et al. RENEB - Running the European Network
of biological dosimetry and physical retrospective dosimetry. Int J Radiat Biol. 2017
Jan;93(1):2-14. doi: 10.1080/09553002.2016.1230239. Epub 2016 Oct 6.
10. Ainsbury E, Badie C,…Georgieva D,…Hadjidekova V, Hadjiiska L, Hristova R,…
Staynova A, et al. Integration of new biological and physical retrospective dosimetry
methods into EU emergency response plans - joint RENEB and EURADOS interlaboratory comparisons. Int J Radiat Biol. 2017 Jan;93(1):99-109. doi:
10.1080/09553002.2016.1206233. Epub 2016 Jul 20.
11. Moquet J, Barnard S, Staynova A, et al. The second gamma-H2AX assay intercomparison exercise carried out in the framework of the European biodosimetry network
(RENEB).
Int
J
Radiat
Biol.
2017
Jan;93(1):58-64.
doi:
10.1080/09553002.2016.1207822. Epub 2016 Aug 15.
12. Staynova A, Popova L, Kutsalo P, Hadjidekova V, Krasavin E, Geоrgieva D, Hristova
R. Dose-response curves for the induction of γ-H2AX/53BP1 foci after in vitro
irradiation with γ-rays. Radiation Protection Journal. 2016 (6):17-20.
13. Popova L, Hadjidekova V, Hristova R, Georgieva D, Deleva S. Micronuclei freqency
in peripheral blood lymphocytes of patients undergoing coronary angiography. Radiation
Protection Journal. 2016 (6):21-25.
VІІ. Нормативни, методични и инструктивни документи
Подготовка на документите за акредитиране на лабораторията по ISO - 17025
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ЛАБОРАТОРИЯ
„МОЛЕКУЛЯРНА РАДИОБИОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА“
1. Работа по научно-изследователски и договорни проекти:
1.1. Международен, двустранен научно-изследователски проект на тема:
„Активиране на микроглиални клетки, индуцирано от радиация с различно
качество като моделна система за изследване на радиационно индуцирано
невровъзпаление“ между лаборатория „Радиационна биология“ - ОИЯИ, гр. Дубна,
Руска Федерация и лаборатория „Молекулярна радиобиология и профилактика“ НЦРРЗ, гр.София, Република България
Във връзка с изпълнението на планирана експериментална научно-изследователска
работа по двустранен проект между лаборатория „Радиационна биология“ - ОИЯИ, гр.
Дубна, Руска Федерация и лаборатория „Молекулярна радиобиология и профилактика“
- НЦРРЗ, гр.София, Република България, в лабораторията през 2016 г. започна
култивирането на миши микроглиални SIM-А9 клетки. Успяхме да натрупаме
достатъчни количества от SIM-А9 клетки, част от които замразихме за последваща
експериментална работа, а с друга част проведохме експерименти по определяне на
вътреклетъчните количества на радиационно индуцирани АФК.
За определяне на количеството АФК в облъчени и необлъчени микроглиални клетки
използвахме флуоресцентното багрило DCFH-DA в концентрация 10 µМ. DCFH-DA не
е флуоресцираща молекула, но след окисление от АФК и с помощта на клетъчните
естерази, DCFH-DA може да се промени и да се превърне във флуоресцираща
молекула. Интензивността на флуоресцентния сигнал, който излъчва, е мярка за нивата
на АФК. Сигналът беше регистриран и отчетен с помощта на флуоресцентен рийдер
SpectraMax 5.0 при дължини на вълната на възбуждане и емисия 488 nm и 525 nm,
съответно. Интензитетът на флуоресцентния сигнал, регистриран в необлъчените
клетки, беше приет за 100%, а повишенията в нивата на АФК след облъчване на
клетките беше изчислено спрямо това ниво, прието за контрола. Дозите, с които
облъчихме SIM-А9 клетките, бяха две - 0.5 и 2 Gy и бяха получени от 60Со гамаизточник, с мощност на дозата 0.5 Gy/мин. Наблюдавахме линейно повишение на
количеството на радиационно индуцираните АФК с дозата един час след облъчването
на клетките, илюстрирано в приложената по-долу фигура (Фигура 1). Както се вижда от
експерименталните резултати, след облъчване с 2 Gy, нивото на АФК в облъчените
SIM-А9 клетки нараства приблизително двукратно.
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Фигура 1. Радиационно индуцирано повишение в клетъчните нива на АФК в SIM-А9 клетки, измерено
1 час след облъчването им с 0.5 и 2 Gy гама-лъчи
Забележка: Количеството на АФК в необлъчените клетки е прието за 100% и радиационноиндуцираните промени са изчислени спрямо нивата на АФК в необлъчените клетки.

Този резултат е сходен на публикувани в научната литература данни за радиационно
индуцирани промени в нивата на АФК в човешка микроглиална клетъчна линия BV-2,
измерени 1 час след облъчването на клетките с различни дози в интервала от 2 до 10 Gy
(Ramanan et al., 2008).
Проведохме също така експерименти по определяне на радиационно индуцирани
апоптични промени в клетките като част от клетъчния отговор към радиационното
въздействие. За целта анализирахме клетъчната жизнеспособност след облъчване с 0.5
и 2 Gy с помощта на подходящи флуоресцентни маркери, каквито са Hoechst33342 и PI
(пропидиев йодид). Багрилото Hoechst33342 e флуоресцентен маркер, който излъчва
синя светлина. Свързва се към двойноверижна ДНК и маркира ядрата на живите
клетки. PI излъчва червена светлина и се интеркалира в молекулата на ДНК на
апоптични клетки, защото не може да навлезе през мембраните на живите клетки.
Поради това се използва като индикатор за мъртви клетки. Броят на живи и мъртви
клетки във всяка проба беше определен след анализ на 100 клетки на проба, с помощта
на флуоресцентен микроскоп. Както се вижда от приложената по-долу фигура 2,
облъчването на клетките увеличава приблизително двукратно нивата на апоптични
клетки и този процес е дозово зависим.
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Фигура 2. Радиационно индуцирана апоптоза в SIM-А9 клетки, измерена 4 и 24 часа след
облъчването им с 0.5 и 2 Gy гама-лъчи
Забележка: Процентът на мъртвите клетки е определен в 100 клетки с помощта на флуоресцентен
микроскоп.

Експериментите ни показаха също така, че микроглиалните клетки са чувствителни към
апоптоза и дори значителна част от необлъчените клетки, съставляващи 40% от цялата
популация (Фигура 2), могат да претърпят апоптични промени след 24 часа. Нивата на
апоптоза, които регистрирахме при облъчените с 0.5 и 2 Gy микроглии обаче бяха
значително по-високи и достигаха почти до 60 и 80% 24 часа след облъчването.
1.2. Научно-изследователски проект на тема: „Радиационно индуциран
възпалителен отговор“
За изследване на ролята на възпалителния отговор и връзката между възпалителен и
радиационен клетъчни отговори в човешки лимфоцити, експериментално бяха
определени и сравнени промени в нивата на провъзпалителните цитокини интерлевкин
6 (IL6, Фигура 3А), TNF alpha (Фигура 3Б), интерлевкин 8 (IL8, Фигура 3В) и на антивъзпалителния интерлевкин 10 (IL10, Фигура 3Г) в екстрацелуларна среда на
стимулирани с бактериалния токсин LPS - необлъчени и облъчени с 0.5 и 3 Gy
лимфоцити - 20 минути и 24 часа след облъчването на клетките. Както се вижда от
Фигура 3А-Д, експерименталните данни показаха количествено натрупване с времето и
приблизително еднакво повишение в протеиновите нива на IL6, IL8 и IL10. Секрецията
на TNFα от периферни мононуклеарни клетки, стимулирани с LPS и облъчени, показа
дозово зависимо увеличение. Комбинацията от LPS и последващо in vitro облъчване с
0.5 или с 3 Gy гама ЙЛ, драстично повиши секрецията на цитокина, съответно с около
три и шест пъти и това повишение беше част от ранния радиационен отговор, измерен
20 мин след облъчването. Измерените след 24 часа нива на TNFα в клетките, in vitro
облъчени с 0.5 или с 3 Gy гама ЙЛ, бяха значително по-ниски, близки до тези,
секретирани от необлъчените мононуклеарни клетки (Фигура 3Г). Вероятната хипотеза,
която може да обясни този експериментален резултат, се основава на споменатата вече
сигнална и регулаторна роля на TNFα в клетките. TNFα, който беше измерен в
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екстрацелуларното пространство веднага след облъчването на стимулираните с LPS
клетки, най-вероятно се импортира обратно в клетките, за да вземе участие в
регулацията на синтеза на други цитокини, най-вероятно след активиране на NF-kB
транскрипционния път (и това вероятно понижава екстрацелуларните му нива,
измерени 24 часа по-късно. За разлика от TNFα, който се секретира и натрупва много
бързо след облъчване на стимулирани с LPS клетки, промени в нивата на MCP-1 бяха
регистрирани 24 часа след облъчването с 3 Gy гама ЙЛ на третираните с LPS клетки
(Фигура 3Д). Достоверна разлика беше регистрирана между нивата на цитокина,
секретиран от облъчените с 3 Gy гама ЙЛ клетки и тези облъчени с 0.5 Gy, както и от
необлъчените клетки. Този резултат е доказателство за радиационно индуцирано
понижение на секрецията на МСР-1 и подчертава важната и определяща роля на ЙЛ за
регистрираните промени в нивата на МСР-1, който е ключов участник в регулацията на
клетъчните миграционни процеси и може да окаже въздействие върху възпалителния
отговор.

Б)

A)
25000

10000
LPS+3Gy

LPS (no IR)
20000

6000

IL-8, pg/ml

LPS+0.5Gy

LPS+0.5Gy

LPS+3Gy

15000

4000

10000

2000

5000

0
20 мин

0

24 часа

20 мин

Време

24 часа
Време

В)

Г)
2000

1600
LPS (no IR)

LPS+0.5Gy

LPS (no IR)

LPS+3Gy

LPS+0.5Gy

LPS+3Gy

1500
TNF α, pg/ml

1200
IL-10, pg/ml

IL-6, pg/ml

LPS (no IR)
8000

1000

800

400

500

0

0
20 мин

24 часа
Време

20 мин

109

Време

24 часа

Д)
40000
LPS (no IR)

LPS+0.5Gy

LPS+3Gy

MCP-1, pg/ml

30000

20000

10000

0
20 мин

24 часа
Време

Фигура 3. Ефекти на in vitro облъчване върху нивата на цитокини, секретирани от стимулирани с LPS
мононуклеарни клетки от периферна кръв за оценка приноса на възпалителния отговор в радиационния
клетъчен отговор
Забележка: Протеиновите нива на цитокините IL6 (А), IL8 (Б), IL10(В) TNFα (Г) и MCP-1(Д),
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 20 мин. и 24 часа след облъчване.

1.3. Научно-изследователски проект на тема: „Радиопротектори,
сенсибилизатори и модификатори на радиационното въздействие и клетъчния
отговор в човешки мононуклеарни клетки от периферна кръв, молекулни ефекти“
1.3.1. Молекулни ефекти на лактацистин върху възпалителния клетъчен
отговор в човешки лимфоцити.
Ефектите на лактацистин върху възпалителния клетъчен отговор беше анализиран в
човешки лимфоцити, третирани с 1 μМ лактацистин и облъчени с дози от 0.5 или 3 Gy
гама-лъчи. Като маркери за въздействието на инхибитора върху възпалителния отговор,
бяха изследвани промени в екстрацелуларните нива на провъзпалителните цитокини
IL6, IL8 и TNF-α и на антивъзпалителния IL10, секретирани от лимфоцити на 0, 2, 4 и
24 часа след облъчването на клетките с дози от 0.5 и 3 Gy. Предварителните
експериментални резултати показват, че лактацистинът може да бъде охарактеризиран
като модификатор на възпалителния отговор. От фигура 4А се вижда, че на 2-рия и на
24-тия час има ясно изразена тенденция за намаляване нивата на IL-6 в пробите,
предварително третирани с лактацистин, която обаче не е статистически значима. Не
беше установена зависимост от дозата, както в пробите, които не са били подложени на
предварителна обработка с лактацистин, така и в тези, при които той присъства, на
всички изследвани часове. Получените резултатите за нивата на цитокините IL-8
(Фигура 4 Б), IL-10 (Фигура 4 В) и TNFα (Фигура 4 Г) показаха че, секретирани от
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клетки предварително инкубирани в продължение на 2 часа с лактацистин, не се
променят, както в необлъчената, но третитана с инхибитора проба, така й след in vitro
облъчване със 0.5 Gy или 3 Gy 0, 2,4 и 24 часа по-късно.
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Г)
120

0 Gy

0.5 Gy

3 Gy

TNFα, pg/ml

100
80
60
40
20
0
0

2

Time, h 4

24

Фигура 4. Кинетика на секрецията на IL-6 (А), IL-8 (Б), IL-10 (В) и TNFα (Г).
Забележка: Пробите бяха третирани с 1 μМ лактацистин в продължение на 2 часа, след което бяха
облъчени с дози от 0.5 или 3 Gy и секрецията на цитокините беше определена на 4 времеви интервала –
0, 2, 4 и 24 час след облъчването. Нивата на отделните цитокини бяха сравнени с тези, секретирани от
кръвни мононуклеарни клетки, които не са третирани с лактацистин.

1.3.2. Молекулни ефекти на радиопротектори, сенсибилизатори и
модификатори на радиационното въздействие върху репаративния отговор в
човешки лимфоцити.
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 6А-В) в
присъствие и отсъствие на инхибитор на ДНК протеин киназа каталитична субединица.
Киназата DNA-PKCS е ключов ензим в NHEJ, който е основния механизъм за поправка
на двойноверижни повреди в човешки лимфоцитни клетки, представляващи голяма
част от периферните кръвни мононуклеарни клетки. В лабораторията през 2016 г. беше
анализирана кинетиката на ДНК репарация при инхибиране на каталитичната
активност на DNA-PKCS. Инхибиторът NU7026 се свързва с аденозинтрифосфатсвързващото място на DNA-PKCS и блокира киназната й активност. Както е показано на
Фигура 5, инхибирането на DNA-PKCS чрез NU7026 не засяга магнитуда на
радиационно индуцираните начални повреди, но блокира репарацията, рефлектирайки
и в повишаване на фрагментацията на ДНК молекулите. Статистически значими
разлики в присъствие и отсъствие на инхибитора NU7026 започват 10 мин. след
облъчването и се запазват и на 60-тата минута. Формата на кинетиката на ДНК
фрагментацията, след инхибиране на киназата изглежда като огледален образ на
кинетиката на ДНК репарацията.
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Фигура 5. Промени в ДНК репарацията в PBMCs, третирани с инхибитора на DNA-PKcs и
облъчени с 3 Gy γ-лъчи
Забележка: Хоризонталната права линия показва контролните нива на спонтанните двойноверижни
повреди.

При трите изследвани протеазомни инхибитора (Фигура 6 А-В) на 60-тата мин. се на
наблюдават статистически достоверни разлики между пробите, третирани само с
NU7026 и тези, които преди това са били третирани с MG132, целастрол или
лактацистин. Статистически достоверни разлики на нулева и десета минута между
пробите, третитани само с инхибитора на киназата DNA-PKcs и тези, които са
предварително третирани с протеазомните инхибитори, не се наблюдават. При пробите,
третирани с MG132 или целастрол (Фигура 6 А и Б) се установи, че се запазват нивата
на първоначалния брой радиационно индуцирани повреди и не се наблюдава
допълнителна фрагментация. При пробите, в които беше използван инхибитора
лактацистин (Фигура 6В) на 60-тата мин. се установи статистически значима разлика,
която би могла да бъде обяснена с факта, че лактацистин се свързва с протеазома и я
блокира необратимо, докато MG132 и целастрол са обратими инхибитори.
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Фигура 6. Ефекти на MG132, целастрол и лактацистин в комбинация с NU7026 върху
репарацията на радиационно индуцирани двойно-верижни повреди в ДНК,
анализирани с неутрален комет тест
Забележка: Пробите бяха третирани с 10 μМ NU7026 30 мин. преди облъчването и с 0.1 μМ MG132 (А),
с 0.1 μМ целастрол (Б) или с 1 μМ лактацистин (В) в продължение на 2 часа, след което бяха облъчени с
доза от 3 Gy γ-ЙЛ. Нивата на нерепарираните лезии в ДНК бяха определени на 0, 10 и 60 мин. след
облъчването и сравнени с тези, определени за облъчените и третирани с NU7026.

2. 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
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охарактеризиране на индивидуалната лъчечувствителност на лица, облъчени с
ниски дози -ЙЛ по професионални или диагностични медицински причини
През 2016 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 и в клетъчни
супернатанти, като маркери за радиационно-индуцирани възпалителни ефекти. Беше
изследван комбинираният ефект на in vitro облъчване и бактериално индуцирано
възпаление върху секрецията на цитокините IL6, IL8, IL10, TNFα и MCP-1.
Статистическата обработка на данните показа, централната роля на TNFα като като
регулатор в синтезата на останалите изследвани от нас цитокини. Беше установено, че
освен като маркер за радиационно индуцирани възпалителни промени и фактор,
определящ индивидуалната лъчечувствителност при лица, подложени на облъчване с
ниски дози ЙЛ, методът на ELISA за определяне нивата на цитокини е подходящ и за
изследване на механизма и последователността от събития при радиационно
индуцирано възпаление на клетъчно ниво. Въведен и валидиран беше методът на
ELISA за определяне на тотален и фосфорилиран NF-kB. Сътрудниците на
лабораторията придобиха опит в отглеждането на адхезионни клетъчни култури, с
помощта на мишата микроглиална кл. линия SIM-A9.
3. Обучение на докторанти и магистри
През 2016 г. сътрудниците на лаб. МРП продължиха и извършиха значителна по обем
експерименталната работа по научно-изследователски теми, предвидени за оформяне
на докторски дисертации. През цялата 2016 г. един от служителите в лабораторията
продължи експериментална работа по докторантура на самостоятелна подготовка на
тема: „Радиационно индуциран възпалителен отговор“, в която беше зачислена със
Заповед на Директора на НЦРРЗ о ИУ-07-02/18.01.2016 г.
4. Работа по национални договори:
През 2016 г. лаборатория МРП 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 антивъзпалителни 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.
5. Нови договорни проекти и
изследователската дейност на лабораторията

нови

направления

в

научно-

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
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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.
6. Учебна дейност
Дейно участие с лекции в програмата на НЦРРЗ за получаване на правоспособност за
работа в среда на йонизиращи лъчения на медицински и немедицински специалисти.
7. Участие в специализации и курсове за повишаване на професионалната
квалификация

Сътрудници от лабораторията участваха в курс по СДО на тема: „Радиометрия и
дозиметрия на йонизиращите лъчения“, проведен НЦРРЗ, София.
Сътрудници от лабораторията, които за записани в СДО по специалност
„Радиобиология“, са взели успешно колоквиум „Основи на радиационната физика и
проблеми на радиационната хигиена“.
8. Участия в конференции на сътрудници на лабораторията за 2016 г.
Сътрудници от лабораторията взеха участие в Младежка научна конференция
„Климентови дни“, гр. София, България. В постерната сесия на конференцията те
представиха постери на теми:
 Proteasome inhibition can modify the levels of inflammatory cytokines in irradiated
blood mononuclear cells - poster presentation;
 Cumulative effect of radiation and inflammation on human blood mononuclear cells poster presentation.
9. Публикации на сътрудниците на лабораторията за 2016 г.
1. The natural proteasome inhibitor celastrol can accelerate DNA repair in human
lymphocytes, G. Savova, K. Stankova, R. Boteva, Comptes rendus de l’Acade'mie
bulgare des Sciences, Vol 69, No8, pp.1025-1028, 2016
2. Molecular markers of radiation response, N. Aneva, O. Katsarska, K. Stankova, G.
Savova, R. Boteva, Radiation Protection Journal, Issue 6, p25-28, 2016
3. Molecular markers for assessment of radiation-induced oxidative stress in
occupationally exposed subjects, K. Stankova, E. Zaharieva, N. Aneva, O. Katsarska,
G.Savova, R. Boteva, Roentgenology and Radiology, LV: 17-23, 2016
Забележка: Импакт факторът на Лаборатория МРП за 2016 г.е 0,233
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ОТДЕЛ „НАУЧНО-УЧЕБЕН“
1.
Основни задачи и дейности
Определени са от Закона за здравето (чл. 178, ал.1 и 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 обучение за правоспособност за
работа с ИЙЛ, съобразно условията на Лицензия, серия СО, рег. № 04032 от 10.07.2012
г. и
Б. Следдипломчно обучение, система за обучение и развитие на академичния
състав, информационни материали, програми, интернет страница на НЦРРЗ,
библиотека. СДО обучението и обучението на докторанти по „Радиобиология“,
„Радиационна хигиена“ и „Медицинска радиологична физика“ се провежда, съгласно
програмна акредитация от НАОА.
А: Специализирано обучение и правоспособност на работа с източници на
йонизиращи лъчения.
През 2016 г. бяха планирани, обявени в АЯР и на интернет страницата на НЦРРЗ общо
25 курса, а в действителност бяха проведени 27 такива: първо тримесечие 7, второ
тримесечие 9 и трето и четвърто - 11. От тях 17 за медицински персонал, в чиито
функции влиза работа с рентгенова апаратура за образна диагностика, нуклеарна
медицина и лъчелечение и 10 за персонал в науката и техниката, в чиито функции влиза
работа с апарати за рентгеноструктурен и рентгенофлуоресцентен анализ, както и с
уреди за технологичен и качествен контрол в промишлеността.
В курсовете за първоначално специализирано обучение бяха обучени 485 специалисти,
които преминаха успешно комплексния изпит (устен и писмен) пред КИК и получиха
удостоверения. 40 специалисти преминаха успешно курсовете за поддържащо
обучение.
В съответствие с процедурата за провеждане на курсове извън базата на НЦРРЗ се
проведоха два курса за медицински специалисти I група в МБАЛ „ТОКУДА
БОЛНИЦА СОФИЯ“ АД, след сключен договор.
През 2016 г. се поднови договора за обучение с ГД „Гранична полиция“.
Ефективността на обучението е оценявана в два етапа:



оценка на успеваемостта чрез сравняване на резултатите от входящ и изходящ
тест;
провеждане на устен изпит.

Всички специалисти са се представили над комплексно ниво „добър“ и са получили
удостоверения за правоспособност за работа с ИЙЛ.
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За осъществяване на качествено специализирано обучение за правоспособност за
работа с ИЙЛ бяха привлечани външни лектори, в съответствие със сключените с тях
граждански договори. Договори бяха сключени със специалисти по дентална медицина,
обрана диагностика, нуклеарна медицина и лъчелечение - лекари, физици и инженери.
Съгласно условията на Лицензията продължи и архивирането на досиетата на
преминалите курсове специалисти. Архивирани са курсовете до 2016 г.
АЯР е уведомявана своевременно за предстоящите курсове, датите, мястото и часовете
на провеждане на устния изпит, както и за налагащите се промени в графика. В края на
годината бе направена вноска за подновяване на лицензията за специализирано
обучение и правоспособност.
Независимо от намаляването на числения състав и на свалянето на категорията на
радиационния риск на редица обекти, курсовете за първоначално и поддържащо
специализирано обучение се изпълняваха съобразно променените условия на
Лицензията.
От м. май в в колектива на отдела бе назначен, на длъжност „организатор“, нов
служител, който бързо усвои работата и успешно се адаптира към колектива.
През м. декември, в съответствие със заповед № РД-26-224/29.11.2016 г. на
Председателя на АЯР, в НЦРРЗ бе извършена проверка на тема „Изпълнение
условията на лицензията серия СО, № 04032 за извършване на специализирано
обучение и издаване на удостоверения за правоспособност за работа с ИЙЛ“. Съгласно
констативният протокол, РД-38-89/16.12.2016 г., дейностите по провеждане на
специализираното обучение, се изпълняват съгласно изискванията на лицензията и
вътрешните правила на лицензианта.
Б: 1. Следдипломно обучение
1.1.1. Организирани и проведени 4 тематични СДО курса.
1.1.2. Организирани и проведени 12 колоквиума, от които 2 по МРФ, 3 по РХ и 7
по РБ.
1.1.3. Изготвени предложения за броя на местата за специализация през 2017 г
по специалностите, по които НЦРРЗ е база за обучение.
1.1.4. Проведен изпит за зачисляване за специалност по МРФ.
1.1.5. Организирани и проведени: държавен изпит по МРФ през м. май и м.
декември и по РБ за медицински и немедицински специалисти през м. декември.
1.1.6. Подготовка, организиране и изготвяне на договори за практическо
обучение на СДО специализантите със СБАЛО, Александровска болница и ИСУЛ.
2. Обучение на докторанти
1.2.1. Изготвяне на документи за обявяване на два конкурса за обучение на
докторанти по радиобиология и медицинска радиологична физика.
1.2.2. Проведени конкурсни изпити за зачисляване на редовна и задочна
докторантура, съответо по РБ и МРФ.
1.2.3. Проведени кандидатски минимум по РБ и МРФ.
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1.2.4. Изготвяне на справка за първи и втори семестър за докторантите в НЦРРЗ
и изпращане в НСИ и ЦИО при МОН и отчет за 2016 г.
3. Проведени конкурси за получаване на академична длъжност
1.3.1. Организирани и проведени два конкурса за получаване на академична
длъжност „доцент“ по „Радиобиология“.
1.3.2. Организирана и проведена публична защита за получаване на ОНС „доктор“
по „Радиационна хигиена“.
В: 2. Изготвяне на информационни материали
2.1. Подготовка, редакторска дейност и предпечатна подготовка на материали,
свързани с издаването на сп. Radiation Protection Journal, кн. 5 и 6.
Г: 3. Уебсайт на НЦРРЗ
3.1. Обябяване на конкурси по ЗРАСРБ.
3.2. Тематични и специализирани курсове.
3.3.Обществени поръчки.
3.4. Информационни материали и съобщения.
Д: 4. Библиотека
4.1. Изготвен е абонамент за периодичните издания за 2017 г.
4.2. Актуализиран е електроният регистър на периодичните издания.
Сътрудниците, които отговарят за специализираното обучение и правоспособност:
 Издават нови удостоверения в съответствие със завършения курс;
 Издават дубликати от удостоверения;
 Осигуряват курсистите с допълнителни нагледни материали.
Сътрудникът, който отговаря за следдипломното обучение:







Изготвя удостоверения на участниците във СДО курсовете;
Качва необходимата информация на уебсайта на НЦРРЗ;
Актуализира нормативната уредба на уебсайта;
Актуализира електронният регистър на периодичните издания и наличните
книги в библиотеката;
Извършва административна дейност;
Извършва редакторска дейност.

Ангажиментите на отдела са свързани и с изготвяне на заповеди, протоколи, обяви,
справки, писма, поздравителни адреси и др., организиране и редактиране на
материалите, които се отпечатват, пощенски и куриерски услуги, подвързване на
печатни материали (по заявка и при нужда оперативно).
Сътрудниците активно работят с отделите СДО на МУ, София, СБАЛО, ИСУЛ,
НЦОЗА, АЯР, МЗ и др.
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Завеждащ отдела:
 Участва като лектор в специализираното обучение за правоспособност за работа
с ИЙЛ и СДО обучението.
 Участва в комисии за провеждане на колоквиуми по специалностите
„Радиобиология“, „Радиационна хигиена“ и „Медицинска радиологична
физика“.
 Участва в държавните изпитни комисии по „Радиобиолгия“ за медици и
немедицински специалисти.
 Участва в изпитни комисии за зачисляване в докторантура и за кандидатски
минимум на докторанти на самостоятелна подготовка.
 Изготвени становища като член на НЖ за ОНС „доктор“;
 Изготвени доклад-самооценка и приложения за продължаване на акредитацията
по „Радиационна хигиена“.
 Изготвени документи за подновяване на лицензията за специализирано обучение
за правоспособност за работа с ИЙЛ.
 Изготвени документи и изпратени на „БС Юниверс“ за Регистъра на вътрешните
административни документи.
 Участие в годишна конференция на БЯД „Ядрената енергия за хората“, м.
септември 2016, гр. Пловдив.
 Публикувани 2 статии:
 “Radon and Health”, Rad Prot J, 2016, 6, 29-33.
 “The role of NCRRP in education and training on radiation protection”, BgNS
TRANSACTION, 2016, in press.
Като цяло учебната 2016 година, въпреки някои трудности, свързани с осигуряване на
лектори, бе успешна. Всички планирани, а също и допълнителните курсове за
специализирано обучение бяха реализирани пълноценно: при планирани 25 бяха
проведени общо 27. Колективът, занимаващ се с планиране, подготовка и провеждане
на курсовете за специализирано обучение за правоспособност за работа с ИЙЛ, прилага
успешно уменията си в областта на администрирането, организацията и провеждането
на обучението. Служителите бяха натоварени, но успяха да се справят с текущите
задължения и възникващите извънредни обстоятелства.
Всички планирани тематични СДО курсове бяха проведени. В срок се качва подадената
от звената информацията на уебсайтa.
Натрупаният опит и добре съгласуваната работа с включените лектори, както и с
външните партньори и ефективната организация дават определено своите резултати в
провеждането на учебните курсове с висока ефективност.
Сътрудниците работиха и продължават да работят по дейностите от лицензията с
желание и упорито, много често при свръхнатоварване.
Сътрудниците от отдел Научно-учебен работиха съгласно длъжностните
характеристики и изпълняваха точно и в срок всички поставени задачи.
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