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ПоСлание на директора

МиСиЯ, ВиЗиЯ и Приоритети  
В Периода 2013-2018 г.

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,

СКЪПИ КОЛЕГИ,

навършват се 55 години от създаването на
наЦионалниЯ Център По радиоБиологиЯ и радиаЦионна 
ЗаЩита.

По този повод не може да не отбележим извървяния път на 
развитие на Центъра през годините – път, определен от изисква-
нията и предизвикателствата на времето.

националният център по радиобиология и радиационна защита 
e утвърдена структура в националната система на здравеопаз-
ването. Центърът осъществява широка интердисциплинарна 
научна, експертна, контролна, медицинска, превантивна, профи-
лактична, учебна и координационна дейност в областта на ради-
ационна защита и радиобиология. той се явява водеща органи-
зация по компетентност в областта на оценката на ефектите и 
рисковете за човека от йонизиращата радиация. развитието на 
обществото и  навлизащите нови технологии в редица области 
на икономиката и медицината повишават значимостта на тези 
дейности. интересът и чувствителността на общество към опаз-
ване на общественото здраве и околната среда от нежеланите 
ефекти на йонизиращата радиация усилват ролята на Центъра и 
значимостта на дейността му в днешни дни. това е в съзвучие с 
европейските ценности и намира потвърждение в участието на 
нЦррЗ в редица проекти и програми на европейската комисия, 
Международната агенция за атомна енергия, нато, в сътрудни-
чеството с различни научни институции и организации от страни 
от европейския съюз, русия и Япония. 

националният център по радиобиология и радиационна защита е 
на висотата на мисията си, независимо от трудностите на ежедне-
вието, недостига на ресурс и инфраструктура.

В дните на 55-годишнината на нЦррЗ искам да поздравя всички 
сътрудници, днешни и бивши,  да благодаря за отдадеността им 
към дълга и професията, за приноса им за осъществяване на 
мисията и целите на Центъра. 

С благодарност се обръщам и към всички колеги и приятели от 
сродни институти и организации, в сътрудничество с които сме 
преодолявали трудности и предизвикателства, изпълнявали сме 
задачите си, реализирали сме хуманния си дълг към обществото. 

 
ВЯрВаМ, Че Пред наЦионалниЯ Център По 

радиоБиологиЯ и радиаЦионна ЗаЩита СтоЯт ноВи 
ПредиЗВикателСтВа и оЩе По-ВиСоки Цели! 

ПРОФ. Д-Р ВАЛЕРИЯ ХАДЖИДЕКОВА, Д.М.Н.
ДИРЕКТОР НА НЦРРЗ
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Националният център по радиобиология и радиационна защита е важна част от 
националната система за здравеопазване в република България. НЦРРЗ е компе-
тентен орган по проблемите на общественото здраве в областта на радиационната 
защита. област - комплексна и мултидисциплинарна по своята същност,  включ-
ваща в себе си различни академични дисциплини. 

осигуряването на добра радиационна защита налага съвместна работа на специа-
листи от различни  области на науката. на това се дължи и многообразието в профе-
сионалния състав на Центъра, който макар и немногочислен, се отличава с високо 
ниво на своята компетентност.

В Центъра функционира орган за контрол от вида а, акредитиран по стандарт на 
БдС EN IEC ISO 17020:2012.
нЦррЗ е сертифициран по стандарт ISO 9001-2015.

Мисия
Мисията на НЦРРЗ е чрез съчетаване на интердисциплинарни познания и дейности, 
да осигури защита на населението на република България от вредното въздействие 
на йонизиращите лъчения. В резултат на това нЦррЗ предоставя висококвалифи-
цирана и научно обоснована експертиза на Министерство на здравеопазването, на 
обществото и на всички заинтересовани институции. 

 
НЦРРЗ е националната структура, поддържаща знания и компетентност  

в областта  на радиацинната защита.

Научноизследователска дейност
НЦРРЗ е научна организация към МЗ и има за цел да разработва научните основи 
на радиобиологията и радиационната защита и да предлага методи и подходи за 
тяхното осигуряване.

В последните 5 години нЦррЗ, в сътрудничество с известни лаборатории от европа 
и русия, осъществява научноизследователска дейност на високо ниво.  резултат на 
тази интензивна научна дейност са постиженията в областта на защитата на паци-
ента при медицинско облъчване, биодозиметрията на йонизиращи лъчения, оцен-
ката на радиологичния статус на околната среда,  определянето и намаляването на 
облъчването на лица от естествени радионуклиди.

Контролна дейност
нЦррЗ извършва дъжавен здравно-радиационен контрол на радиационните 
фактори на работната и жизнената среда в обекти с национално значение (аеЦ 
„козлодуй“, ПХрао - нови Хан, обекти на бившия уранодобив) и на територията на 
Югозападна България.

Мониторингова дейност
НЦРРЗ провежда мониторинг на радиационните фактори на жизнената среда 
около обекти с национално значение (аеЦ „козлодуй“, ПХрао - нови Хан, обекти на 
бившия уранодобив) и на територията на Югозападна България. нЦррЗ предприема 
мерки за намаляване и/или предотвратяване на неблагоприятното въздействие на 
йонизиращата радиация върху здравето на населението.

нЦррЗ провежда национални проучвания на дозите на пациента в рентгеновата 
диагностика, интервенционалната и нуклеарната медицина и предлага национални 
диагностични референтни нива на дозите на пациентите при рентгенови изслед-
вания и на аплицираните активности в нуклеарната медицина.

НЦРРЗ извършва оценка на дозите на населението като цяло  
и на представителни лица.

Здравен мониторинг на лица, работещи  
с източници на йонизиращи лъчения
нЦррЗ извършва медицинско наблюдение на работещите в среда на йонизиращи 
лъчения лица, като издава заключение, с което се определя медицинската им 
пригодност да изпълняват конкретни професионални задължения.

нЦррЗ поддържа регистър на лицата, които работят или са работили в среда на 
йонизиращи лъчения.

НЦРРЗ оценява здравния статус на професионално облъчваните лица.

Национално проучване за определяне  
съдържанието на радон
нЦррЗ има водеща роля в националното проучване за определяне нивата на 
радон, инициирано от МЗ. Скринингово е оценено териториалното разпределение 
на съдържанието на радон по области в република България. нЦррЗ участва 
активно в разработването на националната стратегия за намаляване на нивата на 
радон и националния план за действие за намаляване на риска от радон, приети с 
решение на Министерски съвет № 55 от 1 февруари 2018 г. 

НЦРРЗ полага усилия за минимизиране на облъчването  
на българското население от радон.

Експертна дейност
нЦррЗ осъществява високоспециализирана експертна дейност, експертно-кон-
султативна и организационно-методична помощ в областта на радиационната 
защита. Съвместно с МЗ се организират работни срещи, семиари, издават се 
специализирани списания.
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Експертизата на НЦРРЗ се основава на резултати от научни изследвания и се 
базира на международно признати методи. Благодарение на участието си в ключови 
международни комитети, Центърът има директен достъп до най-съвременните 
научни доказателства и методологии в сферата на радиационната защита.

НЦРРЗ разполага с висококвалифицирани експерти.

Обучение на докторанти и следдипломно обучение
нЦррЗ и към момента продължава да е единствената институция в страната, която 
е акредитирана от наоа за обучение и подготовка на  докторанти и провеждане 
на следдипломно обучение по специалностите „радиобиология“, „радиационна 
хигиена“ и „Медицинска радиологична физика“. 

нЦррЗ организира и успешно осъществи три курса по международната програма 
CONCERT, предназначени за, имащи професионално отношение и интерес по 
проблемите, свързани с радиационната защита - студенти, докторанти, специали-
занти, специалисти работещи в структурите на рЗи.

нЦррЗ предлага много добра основа за обучение и развитие на младите 
специалисти. 

НЦРРЗ ежегодно организира курсове за обучение на специалисти  
в областта на радиационната защита.

Законодателна дейност
През изтеклите пет години, нЦррЗ работи върху приемането и прилагането в 
българското законодателство на три европейски директиви, явяващи се от основно 
значение за страната с оглед радиационната защита и безопасност. 

Специалисти от НЦРРЗ участват като експерти в различните комисии,  
а мнението им е високо ценено.

Kонсултативна дейност
основна задача на нЦррЗ е предоставянето на консултации на правителството 
и на обществеността по въпроси, свързани с актуални проблеми на радиацион-
ната защита. За никого не е тайна, че хората имат насадени от миналото страхове 
и опасения, свързано с радиоактивността. налице е стремеж от страна на нЦррЗ 
да се повиши нивото на информираност на гражданите за рисковете и ползите от 
йонизиращите лъчения. 

нЦррЗ е ангажиран с осигуряване на високо ниво на обслужване на клиентите във 
всички дейности и услуги, които предлага.

НЦРРЗ се стреми да отговаря на поставените въпроси с ясна информация  
и достъпни съвети.

Някои проблеми и предизвикателства
Недостатъчното финасиране в системата на здравеопазването неизбежно влияе 
и на нЦррЗ. Във време, когато ресурсите намаляват, силите на нЦррЗ приори-
тетно се насочват към справяне предимно с най-важните въпроси в областта на 
радиационната защита.

не може да се премълчат ниското заплащане, а оттук и трудностите, които произ-
тичат при набирането на квалифицирани служители в Центъра.

недостигът на съвременна апартура и средства за поддръжка на наличната водят 
до трудности при изпъняване на служебните задължения.

 
Силата на НЦРРЗ е в неговите специалисти и служители!

...и някои от силните ни страни
нЦррЗ е извоювал своето безспорно място в международната общност в областта 
на радиационната защита. Центърът осъществява широко международно сътрудни-
чество в областта на научните изследвания, експертната дейност, следдипломното 
образование, както и при решаване на практически проблеми на радиационната 
защита.

През последните години се работи в тясно сътрудничество с чуждестранни парт-
ньори по програми на WHO, IAEA, EU, F.A.R.E., TEMPUS, NATо, CTBTO и редица 
европейски лаборатории и институти. 

Нашите настоящи  постижения имат своята основа в дългогодишните традиции 
и приемственост между поколенията  ерудирани учени, както и в широките 

международни контакти.

ВСИЧКО ТОВА ИЗГРАЖДА НЦРРЗ КАТО АВТОРИТЕТНА ИНСТИТУЦИЯ  
В БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА РАДИАЦИОННАТА ЗАЩИТА  

И БЕЗОПАСНОСТ В БЪЛГАРИЯ.
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С цел оптимизиране на управлението, развитието на конкурентоспособността и 
авторитета на националния център по радиобиология и радиационна защита, и във 
връзка с политиката по качество, ръковоството разработва и въвежда Система за 
управление на качеството, отговаряща на стандарт БдС EN ISO 9001-2015.

ДИРЕКТОР

НАУЧЕН СЪВЕТ

НАУЧЕН КОЛЕГИУМ

ДИРЕКТОРСКИ СЪВЕТ

СЪВЕТ ПО КАЧЕСТВО

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЗАМ.-ДИРЕКТОР РЗ

Отдел 
ДЪРЖАВЕН  

ЗДРАВНО-РАДИАЦИОНЕН 
КОНТРОЛ

ЗАМ.-ДИРЕКТОР

Отдел  
РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

Лаборатория  
МОНИТОРИНГ НА ОБЛЪЧВАНЕ  

НА НАСЕЛЕНИЕТО

Лаборатория  
ДОЗИМЕТРИЧЕН КОНТРОЛ - SSDL

Лаборатория 
РАДИАЦИОННИ ЕКСПЕРТИЗИ  

И МОНИТОРИНГ НА РАДОН

Лаборатория 
РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА  
ПРИ МЕД. ОБЛЪЧВАНЕ

Отдел 
РАДИАЦИОННА БЕЗОП.  
И МЕД. ОСИГУРЯВАНЕ

Лаборатория 
РАДИАЦИОННА МЕДИЦИНА

Лаборатория 
КЛИНИЧНА БИОХИМИЯ, 

ИМУНОЛОГИЯ И ХЕМАТОЛОГИЯ

Отдел 
РАДИОБИОЛОГИЯ

Отдел 
НАУЧНО-УЧЕБЕН

Отдел 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Сектор 
СЧЕТОВОДСТВО

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА А ISO/IEC 17020:20

нЦррЗ - органограМа ръкоВодСтВо на нЦррЗ

ДИРЕКТОР

Проф. д-р Валерия Борисова  
Хаджидекова, д.м.н.

ЗАМ.-ДИРЕКТОР РЗ

Магда Христова  
Периклиева-Гео

ЗАМ.-ДИРЕКТОР

Галина Всеволодовна  
Македонска, д.м.
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отдел „държаВен ЗдраВно-
радиаЦионен контрол“(дЗрк)

отдел „държавен здравно-радиационен контрол“ осъществява провеждането на 
държавната политика по опазване на общественото здраве и държавния здравен 
контрол над обектите с иЙл на територията на административните области София-
град, София-област, Перник, Благоевград и кюстендил и на обекти с национално 
значение – ядрена енергетика, експериментални ядрени реактори, обекти на 
бившия уранодобив, национални хранилища за радиоактивни отпадъци, в съответ-
ствие със Закона за здравето, наредба № 36 и др., подзаконови нормативни доку-
менти, регламентиращи дейността по държавния здравен радиационен контрол.

към момента в отдела работят трима инспектори, един началник-отдел (лекар)  
и един санитарен инспектор.

Снимка 1. Служителите на отдел дЗрк; от ляво надясно:  
Яна Сиджимова, физик – старши инспектор; Сиана Цанова - физик; иван Велков – младши инспектор;  

Светослав Савчев – нач.-отдел дЗрк и димитрана ангелова, физик – старши инспектор
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Дейност:
Здравно-радиационният контрол включва:

• Контрол в обекти с източници на йонизиращи лъчения;

• Предварителен и систематичен здравно-радиационен  
контрол в обекти с обществено предназначение, 
използващи източници на йонизиращи лъчения (иЙл), 
както и насочен здравен контрол по сигнали на граждани.

• Контрол върху продукти и стоки за повишено съдържание 
на радионуклиди;

• Здравно-радиационен контрол на различни фактори 
на жизнената среда: атмосферен въздух, радиационен 
гама-фон, води, растителност и почви;

• Здравно-радиационен контрол за защита на пациентите 
при медицинско облъчване;

• Контрол върху провеждането на здравния мониторинг на 
лица за работа в обекти, използващи иЙл;

• Контрол за спазване на радиационната безопасност и 
правилата за работа с иЙл;

• Контрол по спазване на изискванията на нормативните 
актове за осигуряване на радиационната защита на лицата 
при извършването на дейности с иЙл;

• Насочен здравно-радиационен контрол при постъпил 
сигнал за радиационен инцидент или авария; Участие в 
екипите по изпълнение на националния авариен план при 
бедствия, аварии и катастрофи с иЙл на територията на 
република България. 

Служителите на отдел дЗрк участват в съвместни проверки 
с други контролни органи – агенцията за ядрено регулиране, 
Министерство на вътрешните работи, държавна агенция 
„национална сигурност“ и др.

Началник-отдел ДЗРК

д-р Светослав Савчев

е-mail: s.savchev@ncrrp.org

отдел 
„радиаЦионна ЗаЩита“
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С откриване на йонизиращите лъчения, човечеството започва 
и тяхното изучаване и използване. Скоро осъзнава и ползата, и 
вредата от тях. наблюдавайки неблагоприятното им действие 
върху живите организми, човекът разбира, че е необходимото 
то да бъде предотвратено или редуцирано. дава си ясната 
сметка, че е важно да запази ползата, или поне да се научи 
да я разграничава от вредата, да поставя ясна граница между 
тях и непрекъснато да подобрява баланса, така че с мини-
мална вреда да извлича максимална полза. 
В тази връзка възниква комплексната наука радиационна защита и се формират 
нейните фундаментални принципи. 

През 1992 г. в структурата на нЦррЗ се обособява секция „радиационен контрол“, която, 
след настъпили промени в Устройствения правилник на нЦррЗ през 2017 г., преминава 
в отдел „радиационна защита“. В това структурно звено функционират единствени за 
страната лаборатории със специфични дейности, изискващи комплексни познания от 
страна на персонала, работещ в тях. В предмета им на дейност са залегнали оптимиза-
цията и ограничаването на лъчевото натоварване на онази част от българското насе-
ление, подложена на най-голямо облъчване, вследствие извършването на медицински 
радиологични процедури. те извършват дейност по осигуряване на проследимост на 
измерванията във важни за човешкото здраве области, каквито са медицинската диаг-
ностика и терапия, индивидуалната дозиметрия и др.
лабораториите в този отдел провеждат мониторинг и извършват оценка на радиа-
ционния риск и дозите на българското население от всички дейности с иЙл, включи-
телно и извършваните в миналото. 
Паралелно с въвеждането на нормативното изискване за контрол и оценка на облъч-
ването от радон, в Центъра започна да функционира и звено за оценка на този важен 
компонент на естествения радиационен фон. нЦррЗ поддържа тази дейност от няколко 
години, в интерес на защитата на българското население от този значим фактор, без 
за това от страна на Министерство на здравеопазването да са отпуснати средства за 
персонала. 
В отдела е съсредоточена значителна част и от систематичния индивидуален дозиме-
тричен контрол на професионалното облъчване. С помощта на данните за индивидуал-
ните дози, които постъпват в нЦррЗ от измерванията и на други лаборатории в стра-
ната, се извършват анализи на професионалното облъчване и се осигурява възмож-
ност за контрол на радиационния риск на персонала. активна е дейността на отдела за 
подпомагане структурите на държавния здравен контрол на национално и регионално 
ниво.
това е отделът, концентрирал значителна част от експертния потенциал на Центъра, 
хората, на които се възлагат отговорни задачи за изпълнение на политиката на 
Министерство на здравеопазването и останалите структурни единици на нЦррЗ. В 
тяхно лице лесно може да бъде видяна и разпозната утвърдената позиция на нЦррЗ. 
основният стремеж на Центъра, чрез дейността на отдела, е да се осигури радиацион-
ната защита на всяко лице от българското население, с активна работа за осъзнава-
нето от страна на използващите йонизиращата радиация, че радиационната защита 
трябва да бъде възприемана като неразделна част от всяка дейност, която включва 
използване на йонизиращи лъчения. Постигайки това, тогава бихме могли да кажем, 
че сме реализирали високо ниво на радиационната защита в страната, или ако след-
ваме препоръките на знаменитата МкрЗ, то ние бихме прозвучали така: Без Вашата 
помощ ние нищо няма да можем да направим.

Гл. ас. Орлин Стоянов

зам.-директор на нЦррЗ 
и началник-отдел 
„радиационна защита“  
до м. август 2018 г.

Основните дейности на отдела: 
• Провеждане на индивидуален мониторинг и оценка на 

дозите на лица, които работят с източници на йонизиращи 
лъчения;

• Калибриране на дозиметрични системи за измерване на 
йонизиращи лъчения;

• Осигуряване на радиационната защита на лица при 
медицинско облъчване и определяне на национални 
референтни дозови нива при диагностични изследвания;

• Организиране и извършване мониторинг на 
радиационните фактори на работната и жизнената среда с 
цел оценка на облъчването на персонал и на населението 
в райони около национални ядрени обекти и обекти от 
бившата уранодобивна промишленост в България;

• Извършване на дейности за ограничаване облъчването на 
населението от естествени източници, включително и от 
радон;

• Провеждане на  национални проучвания на нивата 
на радон в България с цел превнция на здравето и 
намаляване на риска за населението чрез предвиждане  
на мерки за ограничаване на облъчването му.

отдел „радиационна защита“ извършва проучвания и анализи, изготвяне на 
експертни оценки, определяне на радиационния риск и дозите на населението, както 
и даване на препоръки за намаляване на неблагоприятното влияние на йонизира-
щите лъчения върху здравето на професионално объчвани лица и на населението.
отделът активно участва в мащабни национални и международни проекти със значи-
телен принос в ограничаването на вредните ефекти от йонизиращата радиация, 
използвана в медицината и промишлеността.
отдел „радиационна защита“ разполага с висококвалифициаран персонал, който 
активно участва в разработването на нормативни документи, в междуведомствени 
работни групи и в комисии на национално и международно ниво. 
отделът осъществява научноизследователска и научно-приложна дейност в областта 
на радиационната защита.

Зам.-директор „Радиационна защита“ в НЦРРЗ

Магда Периклиева-гео

е-mail: m.periklieva@ncrrp.org

...НЯКОЛКО ДУМИ ЗА ЧОВЕКА, 
ЙОНИЗИРАЩИТЕ ЛЪЧЕНИЯ И ОТДЕЛ 
„РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА“
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ЛАБОРАТОРИЯ „МОНИТОРИНГ  
НА ОБЛЪЧВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО“ (МОН)

Дейност:
• Оценка на дозовото натоварване на населението като цяло и 

на представителни лица от него;

• Експертна дейност за оценка облъчване на човека и 
радиационния риск;

• Радиологичен мониторинг (пробовземане и радиологични 
анализи) в землищата на населените места около национални 
обекти с източници на йонизиращи лъчения и на територията 
на Югозападна България;

• Научна и внедрителска дейност;

• Платени услуги по заявка на физически и юридически лица.

лаборатория „Мониторинг на облъчване на населението“ е част 
от отдел „радиационна защита“ в нЦррЗ. В нея работят осем 
служители – един завеждащ лаборатория – доцент, химик, чети-
рима химици, един физик и двама хим. лаборанти.

Снимка 1. Служителите на лаборатория Мон; от ляво надясно:  
Мартина тодорова - химик, александър тоцев - химик, коста каравасилев - химик, галя Бонева-Цекова – хим. лаборант,  

гергана иванова-тенева – химик; радостина котова - зам.-зав. лаб. Мон, физик, доц. росица тоцева, д. м., зав. лаб. Мон, химик  
и Вергиния Петрова – хим. лаборант

основната задача на лаборатория Мон е свързана с оценка на дозовото натовар-
ване на населението като цяло и на представителни лица от него. За тези оценки се 
използват както собствени данни от провеждания радиологичен мониторинг (пробо-
вземане и радиологични анализи) в землищата на населените места около национални 
обекти с източници на йонизиращи лъчения, така и тези от мониторинга на питейни 
води, храни и други стоки за бита от територията на Югозападна България, както и 
резултатите от провеждания радиологичен мониторинг, докладван на нЦррЗ от рЗи, 
аеЦ „козлодуй“ и др.
Служители от лабораторията активно се включват и в пробовземането и провеждането 
на радиологичните анализи на минерални води от територията на цялата страна. 
В лабораторията (чрез радиохимични анализи) се определя съдържанието на цезий-
137, стронций-90, радий-226, радон-222, уран-естествен, обща бета-активност и обща 
алфа-активност в различни среди, а чрез гамаспектрометричен анализ се определя 
съдържанието на гама-излъчващи нуклиди от естествен и техногенен произход.
лабораторията осъществява методична помощ към радиологичните отдели на рЗи за 
осигуряване на качеството на провеждания здравно-радиационен контрол на жизне-
ната среда в системата на МЗ.
Съществена част от работата на лаборатория Мон е участието на колектива в евро-
пейското сътрудничество. голяма част от резултатите на контролната и мониторинго-
вата дейност се докладват съгласно изискванията на чл. 35 от договора евратомна 
европейската комисия. В лабораторията се получават, верифицират, обобщават и 
докладват на ек и резултатите от здравно-радиационния мониторинг в страната.
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.
експерти от лабораторията участват в националния център за данни по договора за 
всеобхватна забрана на ядрените опити към Министерство на външните работи.
наред с експертната и мониторинговата дейност, служителите в лабораторията 
осъществяват и голям брой задачи, свързани с внедрителска, научна и администра-
тивна дейност. основните задачи на служителите от лабораторията са представени на 
Фиг. 1., където е видно многообразието на извършваната работа.

Завеждащ лаборатория МОН

доц. росица тоцева, д. м.

E-mail: r.totzeva@ncrrp.org

Административна дейност

Платени услуги

Оценка на дозите  
за населението

Лабораторни анализи

МониторингДокладване на ЕК

Методична помощ на РЗИ

Научна и внедрителска  
дейност

Експертна дейност

Фигура 1. Схема на основните дейности на служителите от лаборатория Мон
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ПРОЕКТИ

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:

„Радиационен статус на крайбрежието на Черно море“  
BSERANET - по 7-ма рамкова програма (2011-2014)
Цел: да се определи радиационния фон и неговите източници в Черно море. 
Проектът приключва успешно през 2014 г. В него участват шест институции от четири 
страни от Черноморския басейн. координатор е националният институт по ядрена 
физика, румъния. координатор за България е гл. ас. р. тоцева, д. м., зав. лаборатория 
„Мониторинг на облъчването на населението“. 

Снимки 2., 3. и 4. Проект „радиационен статус на крайбрежието на Черно море“

По проекта (съвместно с партньорите) е организирано и 
успешно проведено пробовземане на проби морска и речна 
вода, седименти, пясъци, водорасли и риба, както и измер-
ване на място на мощност на дозата гама-лъчение и мюони 
от румънското и Българското Черноморие. Пробите са 
анализирани за съдържание на естествени и техногенни 
радионуклиди.
 
CONCERT European Joint Program for the Integration of
Radiation Protection Research
обучителен курс на тема: Monitoring and dose assessment for 
internal exposures (19-23 March 2018)

лаборатория Мон е организатор и изпълнител на обучителния 
курс по международната програма CONCERT. Участници в 
него са специалисти от областта на радиационната защита, 
докторанти и специализанти по радиационна хигиена, а 
обучението им включва общо седемнадесет часа лекции, осем 
часа работа в малки групи, осем часа практическо обучение и 
два часа дискусии.

Снимка 5. обща снимка на участниците в обучителния курс по международната програма CONCERT
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Обучение и квалификация
Служителите от лабораторията повишават квалификацията си, чрез участие в редица 
курсове, организирани от български и международни институции. 

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ
Учебни курсове по третия цикъл на обучение за инспекции на място, организиран от 
подготвителната комисия на организацията на договора за всеобхватна забрана на 
ядрените опити - А. Тоцев;
курс за обучение по прилагане на указанията по стандарт БдС EN ISO 17025:2012 и ISO 
17020 - Р. Каменова-Тоцева, Р. Котова;
курс за обучение за отговорник по качеството/лице, управляващо програмите за 
одит и вътрешен одитор, съгласно БдС EN ISO 17020:2012 и БдС EN ISO 19011:2011 
- Р. Каменова-Тоцева;
ежемесечни работни срещи (с презентации) на колектива от лабораторията, свързани 
с дейността й, нови методи, публикации и др. - целият колектив на лаборатория Мон;
Учебен курс „Мониторинг на околната среда. Процедури за пробонабиране на проби 
води и дънни утайки“, организиран от Маае и аеЦ „козлодуй“ (гр. козлодуй по TC 
RER/7/008, 25-30.06.2017 г.)- Г. Иванова-Тенева;
Участие  в  две  обучения  по  RAPEX,  RASFF и  ICSMS,  организирани от  МЗ - 
Г .  И в а н о в а - Т е н е в а ;
Участие в учебен курс за радиоаналитични лабораторни техники, организиран от гд 
„обединен изследователски център“ към ек (гр. гил, Белгия) – Р. Каменова-Тоцева;

На всички новопостъпили служители, поради спецификата на работата  
в лаборатория МОН, се провежда индивидуално обучение.

СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ (СДО)
През 2017 г. двама служители от лаборатория Мон са записани за обучение по специ-
алността „радиационна хигиена“ - А. Тоцев и Г. Иванова-Тенева;

• Преподавателска дейност:

   Служители от лабораторията участват активно като лектори в обученията, 
организирани в нЦррЗ, за Сдо по специалностите „радиобиология“, „радиационна 
хигиена“ и „Медицинска радиологична физика“ и като лектори и участници в 
изпитни комисии в курсовете  за правоспособност за работа в среда на йонизиращи 
лъчения - Р. Котова, Р. Каменова-Тоцева.

През 2016 г. в лаборатория Мон се провежда едномесечно обучение на двама 
специалисти от киргизстан. За последното те получават съответните документи 
– удостоверения.

Снимка 6 даване на 
удостоверения за 
проведено обучение на 
курсисти от киргизстан

ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИ  
И РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В ПЕРИОДА  
2013-2018 г.

• Придобити АД „доцент“ в лаборатория МОН:

 2018 г. - доц. росица Михайлова каменова-тоцева, д. м.; 
спец. „радиационна хигиена“.

• Защитени дисертации:

 2015 г. – гл. ас. росица Михайлова каменова-тоцева 
успешно защитава дисертационен труд за придобиване на 
онС „доктор“ на тема: „оценка на риска от облъчване на 
населението от питейни и минерални води в България“.

• Зачислени в докторантура:

 2015 г. - радостина котова е зачислена в докторантура 
на самостоятелна подготовка 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“ по 
специалността „радиационна хигиена“. 

УЧАСТИЕ В РАБОТНИ ГРУПИ
кореспонденция с ad-hoc комитета на представителите на 
държавите-членки,  учреден по чл. 35 и чл. 36 от договора 
евратом, по текущи задачи – Р. Каменова-Тоцева;
лабораторията от 2006 г. е част от системата за бързо съоб-
щаване в случай на опасност за здравето на хората и живот-
ните, произтичаща от храни и фуражи (RASFF) в България - Г. 
Иванова-Тенева, Р. Каменова-Тоцева;
Участие в националния център за база данни към 
Comperehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) - ежедневно 
проследяване на резултатите от мониторинга за радиоактив-
ност на въздуха във връзка с всеобхватната забрана на ядре-
ните опити, както и оценка на достоверността на представе-
ните резултати - Р. Каменова-Тоцева;
докладване по договора за евратом на ек - Р. 
Каменова-Тоцева;
Участие в ръководството на органа за контрол от тип „а” при 
нЦррЗ - Р. Котова, Р. Каменова-Тоцева, А. Тоцев;
Участие в работата на работна група E35-36WG по изпъл-
нение 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 - Р. Каменова-Тоцева;
„Пробовземане на почва и растителност“ (25-29.07.2016 г., гр. 
карлсруе, германия) - работна среща по регионален проект 
на Маае № C1-RER/7/0089001 01.



25

55 ГОДИНИ НЦРРЗ

24

55 ГОДИНИ НЦРРЗ

ЛАБОРАТОРИЯ „ДОЗИМЕТРИЧЕН КОНТРОЛ (SSDL)“ 

Дейност:
• 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;

• Калибриране на средства за измерване на йонизиращи лъчения, използвани 
в медицината, промишлеността, за радиационен контрол и за индивидуален 
дозиметричен контрол;

• Индивидуален дозиметричен контрол с филмова и термолуминисцентна 
дозиметрични системи;

• Контрол върху съдържанието в организма на изкуствени и някои естествени 
радионуклиди на работещите с открити източници, на отделни лица от 
населението и участници в радиационни аварии чрез измервания с целотелесен 
брояч;

• Измерване радиационните параметри на работната среда;

• Дозиметрия на високите дози;

• Научноизследователска и внедрителска дейност в областта на метрологията 
на йонизиращите лъчения, дозиметрия на високите дози и радиационните 
технологии.

След направените структурни промени в нЦррЗ през 2015 г. лабораторията 
обхваща дейността на три, съществуващи дотогава лаборатории - „Метрология 
на йонизитащите лъчения“ със сектор „дозов регистър“, „дозиметричен контрол“ 
със сектори „дозиметрия на външното облъчване“ и „радиационни измервания, 
вътрешна дозиметрия и експертизи“ и „контрол на облъчени храни“. По този начин 
дейностите, свързани с дозиметрията (индивидуална дозиметрия, дозиметрия за 
измерване параметрите на работна среда, дозиметрия на високите дози) и тяхното 
метрологично осигуряване (чрез еталоните за калибриране на дозиметрични 
системи за медицината, промишлеността и при радиационната защита) са съсре-
доточени в единно структурно звено с почти затворен цикъл на работа. Стремежът 
е да се повиши качеството на работа и да се организира ефективно използване 
на съоръженията и персонала, който е значително занижен като брой хора, през 
последните години.

Персоналът на лабораторията се състои от специалисти с висше образование - 
физици, химици и инженери, а всички новопостъпили преминават специализирано 
обучение, защото университетите не подготвят специалисти в областите, в които 
работи структурата. 

лаборатория „дозиметричен контрол (SSDL)“ основно изпълнява задачи, свързани 
с: обслужване на външни клиенти - осигуряване на индивидуален дозиметричен 
контрол на персонал, работещ с източници на йонизиращи лъчения; осигуряване 
на контрол на съдържанието в организма на радионуклиди; осигуряване на просле-
димост на измерванията на погълнатата доза в медицината, промишлеността, 
научноизследователската дейност и радиационната защита, чрез калибрирането 
на дозиметрични системи; облъчване на проби за научноизследователска дейност 
и малки партиди материали и изделия; измерване на радиационни параметри на 
работна среда.

Индивидуален дозиметричен контрол от външно облъчване 
на персонала, работещ с източници на йонизиращи лъчения, 
който е част от ОК „А“ на НЦРРЗ

В лабораторията се използват две дозиметрични системи - филмова и термолуминисцентна. 
лабораторията обслужва широк спектър от клиенти от всички области на използването на 
йонизиращите лъчения (таблица 1.).
В нея се извършва оценка на лъчевото натоварване на персонал, работещ с източници на 
йонизиращи лъчения (таблица 2.)

Снимка 1. Служителите на лаб. „дозиметричен контрол (SSDL)“; от ляво надясно:  
първи ред – людмила Миленова - физик, Юмие кърджъ - инж./метролог, Марияна иванова-друмева - химик,  

кристина николова - инж.-химик, Милена иванова - физик/зам.-зав. лаборатория, даниела драганова - физик,  
емилия галева - инж./метролог, Мк; втори ред: георги апостолов - химик, Васил искренов - физик/метролог,  

Цветелин Црънчев - физик/зав. лаборатория, Стефан Петров - метролог/отговорник изм., Петко Павлов – инж./поддръжка,  
калоян Муков - физик
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София Пловдив Бургас Варна Враца Русе Общо:

2013

Обекти 345 210 107 88 86 78 914

Лица 1744 1048 537 309 490 281 4409

2014

Обекти 335 190 106 90 82 82 885

Лица 1676 890 559 334 494 343 4296

2015

Обекти 340 200 110 84 80 80 894

Лица 1698 947 579 323 472 321 4390

2016

Обекти 352 212 112 82 79 85 922

Лица 1700 950 580 320 480 333 4363

2017

Обекти 342 198 100 78 81 78 877

Лица 1702 943 540 300 471 316 4272

  Таблица 1. данни за броя контролирани лица и обекти:

  органограма, прилежаща към таблица 1.

Радиационни измервания на 
вътрешното облъчване  
чрез целотелесни броячи
лабораторията разполага със стационарен 
и единствения в страната мобилен целоте-
лесен броячи. ежегодно се извършва контрол 

на индивидуалното облъчване от инкорпори-
рани радионуклиди на персонал от ПХрао-нови 
хан и на групи лица, живеещи в района на аеЦ 
„козлодуй“, в т.ч. и деца. експертната оценка не 
установява съдържание на техногенни радионук-
лиди, излъчващи гама-кванти.

Таблица 2. данни за контролираните лица и получените индивидуални дози за периода 2013-2017 г.

Години 2013 2014 2015 2016 2017

Област Кед, mSv Ecp, 
mSv

кед, 
mSv

Ecp, 
mSv

кед, 
mSv

Ecp, 
mSv

кед, 
mSv

Ecp, 
mSv

кед, 
mSv

Ecp, 
mSv

Дейности с 
естествени 
РАИ 

22,5 0,01 5,2 0,05 - - - - - -

Медицина

Конвенционална 
диагностика 19,85 0,08 28,67 0,01 29,1 0,01 28,65 0,01 26,17

Интервенционални 
процедури 35,18 0 53,19 0,12 23,5 0,05 22,05 0,05 21,05

Нуклеарна медицина 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Стоматология 1,25 0 1,02 0 1 0 1,65 0 1,12

Радиотерапия 1,82 0,01 1,33 0,09 - - - - -

Други 2,32 0 3,27 0,02 1,2 0,01 1,20 0,01 0,93

Промишленост

Облъчватели 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Промишлена 
радиография 36 0,02 56 1,06 29,95 0,1 29,15 0,1 26,18

Промишлени 
анализи (РФА, РСА) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Уреди за техноло-
гичен контрол 1 0 0 0 2 0,02 2 0,02 1

Ветеринара 
медицина 0,18 0 0 0 0,2 0,01 0,55 0,01

Образование и 
изсл. 0,12 0 0,25 0 0,15 0 0,15 0

Транспорт 0,8 0,02 3,3 0,19 - - - -

Полиция 0 0 0 0 0 0 0 0

Други 0 0 0 0 0 0 0 0
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Калибриране на дозиметрични 
системи за медицината, 
промишлеността, индивидуалния 
дозиметричен контрол  
и радиационната защита
лабораторията действа като вторична еталонна 
лаборатория под различни форми и в различни 
структури от седемдесетте години на XX век. През 
2015 г. тя е окончателно преместена в сградата на 
нЦррЗ и оборудването й е изцяло обновено.
През 2016 г. е обособен метрологичен комплекс 

(SSDL), който е лицензиран за работа от аЯр. За 
получаване на лицензията са разработени редица 
вътрешнолабораторни документи, изисквани от 
ЗБиЯе и поднормативните актове.
Въвежда се система за управление на качест-
вото в метрологичната част на лабораторията.
Тя е единствената в страната, която може да 
калибрира в единици погълната доза във вода 
и притежава единствената метрологична рент-
генова уредба, позволяваща калибрирането на 
дозиметрични системи за образна диагностика 
и индивидуалния дозиметричен контрол.

Година Индивидуални 
дозиметри – бр.

За общ 
радиационен 

контрол

Клинични 
дозиметри Сонди/камери

2013 150 165 17 28
2014 128 128 34 56
2015 63 158 41 32
2016 117 104 11 26
2017 41 169 5 31

ОБЩО: 499 724 108 173

Таблица 3. калибрирани дозиметрични апарати и системи за периода 2013-2017 г.

Дозиметрия на високите дози
лабораторията разполага с единствения лабора-
торен облъчвател нигУ-7, зареден с източници 
Со-60. Уредбата е еталонен източник за калибри-
ране на дозиметрични системи за високи дози. 
В лабораторията се използват три дозиметрични 
системи – феросулфатна референтна система, 
аланинова трансферна система и хлорбен-
золна рутинна система. разработени и изслед-
вани са четири радиохромни филмови системи. 
ежегодно лабораторията произвежда и използва 
по 1-2 партиди дозиметри – основно при облъч-
ването на научноизследователски проби и малки 
партиди изделия и материали.

Облъчване на различни проби и 
изделия
лабораторията притежава голям набор облъчва-
телни съоръжения. тя е единствената в страната, 

която осъществява облъчване на различни  
проби за научноизследователска дейност 
(нЦррЗ, институти на Бан, институти на ССа, 
ВМа). извършва се стерилизация на импланти, 
др. медицински изделия и козметични продукти.
лабораторията облъчва и различни изделия и 
проби за определяне на параметрите на радиа-
ционни технологии, прилагани на промишлените 
облъчватели.

Измерване радиационните пара-
метри на работна среда
от  2017 г. лабораторията извършва и измерване 
на радиационните параметри на работната среда  
в обекти, които използват източници на йонизи-
ращи лъчения. 

ПРОЕКТИ

НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ:

Национален проект BUL6011
в сътрудничество с МААЕ за техническо 
обновяване на лабораторията (2012-2015)

Проектът включва оборудването на еталон-
ната дозиметрична лаборатория като част 
от SSDL системата на Маае и СЗо. 
В резултат на изпълнението на проекта е 
получена еталонна апаратура, включваща:

• Рентгенова уредба за метрологични 
цели XStrahl XCS 320 STD с параметри: 
максимално напрежение Umax=300 kV и 
и максимален аноден ток Imax = 20mA, 
която се използва за калибриране на 
дозиметрични системи, използвани в 
образната диагностика и индивидуалната 
дозиметрия;

• Гама-облъчвателна уредба за 
метрологични цели гоУ-10-МЙл, 
заредена с източник Со-60 с активност 
286 TBq, предназначена за калибриране 
на дозиметрични системи, използвани в 
лъчелечението;

• Гама-облъчвателна уредба за 
метрологични цели G-10-1-12-E, 
заредена с източник цезий-137, 
предназначена за калибриране на 
дозиметрични системи, използвани в 
радиационната защита и индивидуалния 
дозиметричен контрол.

• Еталонна измервателна апаратура 
– електрометър UNIDOS и еталонни 
йонизационни камери (3 бр.), 
осигуряващи вторичните еталони на 
лабораторията;

• Спомагателно оборудване, осигуряващо 
позиционирането на апаратурата, 
дистанционното наблюдение в залите 
за облъчване, радиационната защита и 
различни условия на калибриране (водни 
фантоми и др.). 

Проектът включва и, от една страна, 
обучение на специалисти от лаборато-
рията - както за работа с апаратурата, така 
и за усвояване на методите и процедурите 
за калибриране на различни дозимет-
рични системи, а от друга - създаването 
на система за управление на качеството, 
даваща възможност за акредитиране на 
лабораторията по БдС/ISO 17025 като лабо-
ратория за калибриране на дозиметрична 
апаратура.

В резултат на осъществяването на проекта 
е създадена съвременна еталонна лабо-
ратория за калибриране на дозиметрична 
апаратура, включително и гама-облъчва-
телната уредба нигУ-7, която се използва 
за калибриране на дозиметрични системи, 
използвани за измерване на високи дози. 

Може да се твърди, че към този момент 
НЦРРЗ притежава най-добре оборуд-
ваната в страната метрологична лабо-
ратория в областта на дозиметрията на 

йонизиращи лъчения!

Снимка 1. Снимка 2.
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Проект на MAAE GRPD62009 на тема:
„Разработване на технология за облъ-
чени храни, предназначени за имуно-
потиснати пациенти и други потенциални 
целеви групи“ (2011-2015)

Цел на проекта е чрез обработка на 
различни храни с йонизиращи лъчения 
да се създадат чисти храни за пациенти с 
имунодефицит. В проекта взимат участие 
над 20 страни като всички те изследват 
характерни за страните си хранителни 
продукти. 
През годините на проекта са изследвани 
подбрани типопредставителни ястия, 
салати и десерти, предлагани от кетърин-
гови предприятия, характерни български 
подправки , български чайове. Всички 
храни са облъчени на 3 дози и са определени 

минималната необходима погълната доза 
(на база микробиологични изследвания - 
11 критерия) и максималната допустима 
погълната доза (на база органолептични и 
технологични показатели - 12 критерия). 
По време на проекта е организирано проуч-
ване сред лекари, диетолози, пациенти и 
бизнес за възможностите за внедряване 
на технологиите и използването на облъче-
ните храни при лечение на имунопотиснати 
пациенти. През 2014 г. е проведен семинар 
за запознаване с резултатите от проекта, в 
който участватпредставители на бизнеса - 
производители на храни и притежатели на 
облъчвателни съоръжения, научноизсле-
дователски организации, лекари и паци-
ентски организации.

Снимки 1., 2., 3. и 4. Част от апаратурата, 
с която разполага лаборатория 
„дозиметричен контрол (SSDL)“

ЛАБОРАТОРИЯ „РАДИАЦИОННИ ЕКСПЕРТИЗИ  
И МОНИТОРИНГ НА РАДОН“ (РЕМР)

Дейност:
• Лаборатория РЕМР изпълнява Националния план за действие за намаляване на 

риска от облъчване от радон (2018-2022);

• Мониторинг 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, бившите уранодобивни обекти и 
уранопреработвателната промишленост;

В лаборатория реМр към настоящия момент работят шестима служители – един 
завеждащ лаборатория (инж.-физик, доцент), двама физици, двама химици и един 
инженер.

Снимка 1. Служителите на лаборатория реМр; от ляво надясно:  
десислава джунакова – инженер, спец. по качеството, Мариана Йовчева -химик , Бистра куновска -физик,  

антоанета ангелова - химик и елена иванова – физик;   
най-отпред: доц. инж.-физик кремена иванова, д. м., зав. лаб. реМрСнимка 3.

Снимка 4.
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ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

International Project on Decommissioning Risk Management –
DRiMaproject (2012-2016)
DRiMa е проект на Международна агенция за атомна енергия 
(Маае) за оценка на безопасността при извеждането от 
експлоатация на обекти с източници на йонизиращо лъчение 
(иЙл). Целта на проекта е прилагане на система за упра-
вление на риска при извеждане от експлоатация на ядрени 
съоръжения. 
По проектав националния център по радиобиология и радиа-
ционна защита (нЦррЗ), със съдействието на МЗ, агенцията 
за ядрено регулиране (аЯр), и дП-рао, е проведена експертна 
мисия за извеждане от експлоатация на части от временното 
хранилище за радиоактивни отпадъци и рекултивация на 
терена му в район „Шумако“, София.

A SEnsor NEtwork for the localization and identification of 
RAdiation sources – SENERA (2015-2018)
Проектът е на организацията на Северноатлантическия 
договор (нато) на тема: „Сензорна мрежа за локализирана 
и откриване на радиоактивни източници“ (SENERA) към 
програма „наука за мир и сигурност“. Целта на проекта е 
разработване на технологии на сензорни мрежи за локали-
зация и идентифициране на радиоактивни източници. 

Сhemical and Radiological Risk in the Indoor Environment 
– CheRRIE
Проект по оперативна програма за европейско териториално 
сътрудничество „гърция - България 2007-2013 г.“, приори-
тетна ос „качество на живот“. 
дейността на лаборатория реМр по този проект е свързана 
с измерване на концентрацията на радон в детски градини и 
училища. 

Проект на ЕК за изготвяне на атлас на Европа за
естествена радиоактивност
Целта на проекта е събиране на данни от страните-членки 
за изготвяне на атлас на европа. Проведени са две проуч-
вания, осъществени в лаборатория реМр  - пилотно и 
национално. резултатите от тях посочват концентрацията 
на радон във всички области на България. на тяхна база 
страната ни е включена в европейския атлас за обемна 
концентрация на радон: https://remon.jrc.ec.europa.
eu/About/Atlas-of-Natural-Radiation/Indoor-radon-AM/
Indoor-radon-concentration

Проекти на МААЕ: 

Проект TC project RER9136 „Reducing Public Exposure 
to Radon by Supporting the Implementation and Further 
Development of National Strategies“ (2016-2017)
Целта на проекта е повишаване информираността на обще-
ството по „проблема радон“ и запознаване на строителния 

Завеждащ лаборатория РЕМР: 

доц. инж.-физик кремена иванова, д. м.

е-mail: k.ivanova@ncrrp.org

Снимка 2. експертна мисия в нЦррЗ    

бранш с мерките, които трябва да бъдат предприемани с оглед намаляване облъчва-
нето на населението.

Регионален проект на МААЕ на тема: „Повишаване на капацитета на страните-членки 
за оценка при облъчване от радон“ (2018-2021)
Проектът е разработен с активното участие на зав. лаборатория реМр, която работи за 
разработване формата, логиката и документите, които ще са необходими за неговото 
осъществяване. В момента стартира изпълнението му.

 Снимка 3. Среща по проект SENERA     

Снимка 4. европейски атлас, изготвен към 08.2017 г. с данни от националното проучване  
на нивата на обемната активност на радон в жилища в България
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Национални програми
Национална програма намаляване на въздействието на радон в сгради върху 
здравето на населението (2013-2017)
доц. инж.-физик кремена иванова, д. м. е национален координатор за България 
на Програмата. В изпълнение на дейностите, заложени в нея, лаборатория реМр 
е организирала и провела, с помощта на участници от регионалните здравни 
инспекции (рЗи), представително национално проучване за нивата на радон в 
жилищни сгради на територията на страната. 
Проучването е с  цел скринингова оценка териториалното разпределение на 
концентрацията на радон по области в република България. общият брой на 
предоставените детектори е 5600. оценената средна годишна обемна активност на 
радон в измерените жилища е 111 Bq/m3. измерените стойности са в диапазона 
от 12 до 1314 Bq/m3. Средна геометрична стойност за една година е 81 Bq/m3. на 
база резултатите от проучването, е извършена прогноза за дела на населението, 
живеещо в домове с нива на радон над референтното ниво от 300 Bq/m3.

Снимка 5. Участници в семинар                        
Снимка 6. регионален курс за информиране  
на населението по „проблема радон“  

Снимка 7. По време на кампаниите за информиране  
на населението относно въздействието на радон

Стратегия за намаляване на риска от облъчване от радон 
(2018 – 2027) и Национален план за действие за намаляване на 
риска от облъчване от радон (2018-2022)
Цел на Стратегията: намаляване на колективния и индивиду-
алния риск за българското население от облъчване от радон в 
сгради.
Задачи на лаборатория реМр:

• Създаване на система за мониторинг на концентрацията на 
радон в обществени сгради и на работни места;

• Събиране и систематизиране на информация;

• Подобряване на обществената осведоменост за здравния риск 
от радон и възможностите за редуцирането му.

Обучение на докторанти и развитие на 
академичния състав в периода 2013-2018 г.
• Придобити АД „доцент“ в лаборатория РЕМР:

 2017 г. –доц. инж.-физик кремена георгиева иванова, д. м.; 
спец. „радиационна хигиена“.

• Защитени дисертации:

 2015 г. – инж.-физик кремена иванова успешно защитава 
дисертационен труд за придобиване на онС „доктор“ на тема: 
„Уранодобивна промишленост в България - съществуващо 
облъчване и риск за населението“.

• Зачислени в докторантура:

 2017 г. –Бистра куновска е зачислена в докторантура на 
самостоятелна подготовка на тема: „оценка на облъчване 
на българското население от радон в жилищни сгради“ по 
специалността „радиационна хигиена“. научен консултант - 
доц. инж.-физик кремена иванова, д. м.

Участие в междулабораторни  
сравнителни проучвания 
• Калибриране и междулабораторни сравнения (от 2013 г. 

насам) за измерване на обемна активност на радон във въздух 
с пасивни детектори в акредитирана лаборатория на BfS, 
германия, PHE, англия, AIRP – италия;

• Калибриране и междулабораторни сравнения за директни 
измерванияна обемна активност на радон във въздух в SURO, 
гр. Прага, Чешка република;

• Полеви междулабораторни сравнения за измерване 
на концентрацията на радон в почвен газ  -Втори 
източноевропейски симпозиум за радон в гр. ниш, Сърбия.
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Валидиране и въвеждане на 
нови методи
Служителите от лаборатория реМр от 
2013 г. работят по внедряване на на нови 
процедури и методи за измерване на ради-
ационни параметри. В периода са разрабо-
тени и валидирани:

• Методика за определяне концентрацията 
на радон във вода с е-PERM система;

• Процедура за определяне на 
концентрацията на радон във въздух с 
RADOSYS система;

• Процедура за контрол на повърхностно 
радинуклидно замърсяване чрез непреки 
измервания.

• Подготвени са инструкции за поставяне 
и събиране на детектори за формиране 
на представителна извадка с RADOSYS 
система; за съхранение на RADOSYS 
система; за подготовка на детекторите за 
измерване; за подготовка на детекторите 
за химическа обработка;

• Внедрява се и нов метод за определяне 
на обща алфа- и бета- радиоактивност 
във вода. 

Обучение и квалификация

СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

 
• Международни семинари:

 
„контрол на радиоактивните 
изхвърляния в околната среда“ 
(16-22.06.2013 г., гр. Варшава, Полша) 
- по регионален проект RER/9/117, 
организиран от Маае; доц. Кремена 
Иванова, д. м.

  „оценка на замърсяване на околната 
среда от радиоактивни изхвърляния“ 
(13-19.10.2013 г., Белград, Сърбия)– на 
семинара е изнесена лекция на тема: 

„начини за скринингова оценка 
на облъчването на населението и 
замърсяването на околната среда от 
радиоактивни изхвърляния в България“; 
доц. Кремена Иванова, д. м.

 „рекултивация на уранодобивни обекти. 
канадски опит“ (27.04-03.05.2014 г., 
елиот лейк, онтарио, канада); доц. 
Кремена Иванова, д. м.

 „Преглед на националната програма 
„радон в страните от европа“ 
(21-25.04.2014 г.); доц. Кремена 
Иванова, д. м.

  „комуникационни стратегии при 
контрол на облъчване на населението от 
радон“ (от 16 до 18.03.2015 г., гр. талин, 
естония.)- регионален семинар на Маае; 
участие в разработването на програмата 
на курса, която има за цел да се проведе 
интерактивно практическо обучение, 
за да се придобият знания и умения за 
разработване на подходяща стратегия 
за комуникация; доц.Кремена Иванова, 
д.м.

  „Проблемът с концентрацията на радон 
в работните помещения като част от 
националния план за действие по 
въпросите на радона“ (2016 г., гр. талин, 
естония) -  регионален семинар на 
Маае; доц. Кремена Иванова, д. м.

 „освобождаване на материали и рао 
от регулаторен контрол и извеждане 
от експлоатация“ - регионален 
работен семинар на Маае по RER9138 
„Увеличаване на капацитета в 
държавите-членки за управление 
на материали за извеждане от 
експлоатация“ (м. 01.2017 г., гр. София, 
България); доц.Кремена Иванова, д. м. и 
Бистра Куновска.

ЛАБОРАТОРИЯ „РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА 
ПРИ МЕДИЦИНСКО ОБЛЪЧВАНЕ“ (РЗМО)

Дейност:
• Разработване и апробиране на методики за измерване и 

оценка на дозата на пациента и качеството на образа при 
рентгенография, рентгеноскопия, мамография, компютърна 
томография и стоматологична рентгенология;

• Разработва и прилага методики за контрол и осигуряване на 
качеството в рентгеновата диагностика;

• Разработване на методология и програми за дозиметричен 
одит на качеството в лъчелечението;

•Извършва  национални проучвания за облъчване на 
пациентите при медицински изследвания с йонизиращи 
лъчения;

• Определя национални диагностични референтни нива 
на дозите на пациентите при рентгенови изследвания и 
национални диагностични референтни нива на активност 
на въведения радиофармацевтик при нуклеарномедицински 
изследвания.

В лаборатория рЗМо към настоящия момент работят петима 
служители – един завеждащ лаборатория (мед. физик-експерт), 
двама физици, двама химици и един инженер.

               
лаборатория рЗМо извършва оценка на програми за здравен 
скрининг, финансирани от МЗ, по различни международни 
проекти (глобалния фонд за борба срещу СПин, туберкулоза и 
малария на оон).

Оценка на лъчевото натоварване на 
българското население през 2016 година  
от медицински радиологични изследвания
обобщените данни на лаборатория рЗМо за 2016 г., сочат, че 
общият годишен брой на рентгеновите изследвания е 4 402 055, 
или средно 618 изследвания на 1000 души от населението.
За 2015 и 2016 г. колективните дози са пресметнати с отчитане 
на актуалните стойности на типичните дози на пациентите за 
изследвания, за които са получени актуални данни от третото 
национално проучване на лъчевото натоварване в рентгеноло-
гията (DRL2016), проведено в периода: 2016-2017 г. това повлиява 
на крайната оценка на колективната ефективна доза за 2016 г. 
в посока на повишаване с 16%. резултатите са представяне на 
европейския конгрес по медицинска физика, 23-25.08.2018 г., 
копенхаген, дания. 
Средната годишна индивидуална ефективна доза у нас за 2016 
г. е 0,82 mSv, което е 22% по-малко от средната за европа, обща 
колективна ефективна доза на населението от рентгенологията 5 
852 man Sv.
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Оценка на честотата на Нуклеарно-
медицинските изследвания и 
колективните дози през 2016 година
Средната годишна ефективна доза на глава от населението от 
нуклеарнo-медицински изследвания у нас е 0,015 mSv, което 
е около 2,4 пъти по-ниска стойност от средната за европа 
0,036 mSv. 

Трето национално проучване за 
определяне на лъчевото натоварване на 
пациентите в рентгенологията DRL2016
Проучването завършва в края на 2017 г. лаборатория рЗМо 
събира данни за 10 565 рентгенови изследвания на пациенти, 
проведени на общо 195 рентгенови уредби от 91 лечебни 
заведения в страната. 
определени са нови 31 диагностични референтни нива 
на дозата за общо 22 рентгенологични изследвания и 
процедури: Череп (AP); Череп (Lat); Бял дроб (PA); корем 
(AP);  лумбални прешлени (AP); лумбални прешлени (Lat); 
торакални прешлени (AP); торакални прешлени (Lat); таз 
(AP); Бариева клизма; Бариева каша; коронарна ангиография 
(CA); Перкутанна коронарна интервенция (PCI); Мамография; 
кт на глава; кт на бял дроб; кт на корем; кт на лъмбални 
прешлени; рентгенография на бял дроб при деца в следните 
възрастови групи: 0-1 г.; 1-5 г.;5-10 г.; 10-15 г.
резултатите от проучването са представени в доклад на 
Световния конгрес по медицинска физика, състоял се в 
периода 03-08.06.2018 г., гр. Прага, Чехия.

Снимка 1. Служителите на лаборатория рЗМо; от ляво надясно:  
Мая тановска – физик, таня Янакиева – дозиметрист, димитър Пенев - физик  

и мед. физик-експерт асен димов – зав. лаборатория рЗМо

Завеждащ лаборатория РЗМО

Мед. физик-експерт асен димов

е-mail: a.dimov@ncrrp.org

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

ПО ЛИНИЯ НА МААЕ:
 
BUL 6014 „Изграждане на национална система и програма за 
дозиметричен одит на качеството в лъчелечението“ (2018-2019)
Проектът стартира в началото на 2018 г., след като през 2017 г. лабо-
ратория рЗМо защитава разработеното през 2016 г. предложение за 
стартиране на национален проект, финансиран от Маае. 
Целта на проекта е да се подобри безопасността и качеството на 
радиационните методи, прилагани в сектора на здравеопазването 
и по-специално в лъчелечението на онкологично и неонкологично 
болни пациенти.
термолуминесцентната дозиметрия (TLD) и радиофотолуминесцент-
ната дозиметрия (RPLD) се използват като основа на пощенските 
дозиметрични одити (DA) на Маае в областта на лъчелечението, 
тъй като предлагат адекватна точност и надеждност на работата, 
критично необходими за целите на одита. 
национален ръководител на този проект от българска страна е мед. 
физик-експерт асен димов, зав. лаборатория рЗМо към нЦррЗ. 

Първа експертна мисия на МААЕ 
В рамките на проекта, в периода 18-21.06.2018 г., в нЦррЗ се 
провежда Първата експертна мисия на Маае. Участници в събитието 
са водещи лъчетерапевти и физици от лъчелечебните центрове в 
България; представители на ръководството на нЦррЗ; предста-
вители на аЯр и водещият международен експерт на Маае - г-н 
костас Хурдакис (ръководител на отдел „радиационен контрол“ към 
гръцката комисия за атомна енергия).

Мед. физик-експерт асен димов е координатор за България по след-
ните регионални проекти на Маае:
 
RER9135 “Strengthening Radiation Protection of Patients  
and Medical Exposure Control” (2016-2017)

RER6038 “Applying Best Practices for Quality and Safety  
in Diagnostic Radiology” (2018-2022)

RER9147 “Enhancing Member States, Capabilities  
for Ensuring Radiation Protection of Individuals Undergoing Medical 
Exposure” (2018-2022)

ПО ЛИНИЯ НА EFOMP:
(Eвропейската федерация по медицинска физика)

Euratom Research and Training programme H202ENEN Plus
Project „Аttract, Retainand Develop New Nuclear Talents Beyond 
Academic Curricula“
В проекта участват 22 партньори от европа: университети, научноиз-
следователски институти, неправителствени организации и частни 
фирми в областта на прилагането на ядрени и радиационни методи 
и технологии за мирни цели в енергетиката, образованието, медици-
ната и др. (http://www.enen.eu/en/projects/enenplus.html).
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Обучение на докторанти и развитие  
на академичния състав в периода 2013-2018 г.
•Придобити АД „доцент“:

 2015 г. - доц. Симона Чолакова, д. м.; спец. „Медицинска радиологична физика“.

• Защитени докторантури:

 2018 г. – мед. физик Илия Ненков Дяков успешно защитава докторантура на 
тема: „осигуряване на диагностично качество и минимални дози на пациентите в 
компютърната томография“, спец. „Медицинска радиологична физика“;

 2015 г. – мед. физик Десислава Звездомирова Костова-Лефтерова успешно 
защитава докторантура на тема: „оптимизация на рентгенови изследвания в 
педиатрията“, спец. „Медицинска радиологична физика“.

•Отчислени с право на защита:

 2018 г. – Филип Симеонов е отчислен с право на защита.

• Зачислени в докторантура:

 2018 г. - Иван Цанев е зачислен в редовна доктурантура в Софийски университет 
„Св. климент охридски“ по професионално направление 4.1. Физически науки  
(Биофизика) към катедра „атомна физика“.

 2017 г. – Милена Димчева е зачислена в задочна докторантурана тема: „контрол 
на качеството на СПект гама-камери и активиметри, използвани в нуклеарната 
медицина в България“, спец. „Медицинска радиологична физика“;

 2016 г. - мед. физик-експерт Асен Димов е зачислен в докторантура на 
самостоятелна подготовка на тема: „оптимизация на качеството на образа и 
лъчевото натоварване на пациента при рентгеноскопия“, спец. „радиационна 
хигиена“;

 2015 г. - Мая Тановска е зачислена в редовна докторантурана тема „Моделни 
липидни мембрани“.към СУ „климент охридски“, спец. „Биофизика“.

 2014 г. - Филип Симеонов е зачислен в редовна докторантура на тема: 
„автоматизирана система за национални проучвания на дозите на пациентите“,  
спец. „Медицинска радиологична физика“;

Квалификация и обучение

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

С оглед повишаване квалификацията, служителите и докторантите на лаборатория 
рЗМо участват активно в разнородни мероприятия, провеждащи се в страната и 
чужбина: курсове за обучение, работни срещи, конференции, конгреси и др. По-долу в 
текста са посочени някои от по-важните от тях, случили се през последните две години.

• Участие в национални и международни конгреси, конференции и семинари: 

 World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, IUPESM2018, 
(03-08.06.2018 г., гр. Прага, Чешка република) - А. Димов;

 European Congress of Medical Physics (23-25.08.2018 г.) - А. Димов;

 XVII конгрес на Българската асоциация по радиология (28-30.09.2017 г., гр. Пловдив, 
България) - А. Димов - участие като модератор в две научни сесии: „лъчезащита 
и мениджмънт“ и „лъчезащита“, проведени в рамките на конгреса, И. Цанев, Д. 
Иванова, Ф. Симеонов;

 XII-та национална конференция по медицинска физика и биомедицинско 
инженерство с международно участие (03-05.11.2016 г., гр. София, България) - А. 
Димов, И. Цанев, Д. Иванова, Ф. Симеонов;

• Участие в национални и международни курсове за обучение: 

 курс за обучение на Маае: „радиационна защита при радионуклидна терапия“ 
(15-17.01.2018 г., гр. Варна, България) – М. Тановска;

 International Medical Physics and Biomedical Engineering Workshop (06-10.11.2017, 
Corfu, Greece, Ionian University) - М. Тановска и И. Цанев;

 16th and last Annual CUDOS Workshop at Mercure Kooindah Waters Golf&Spa Resort, 
Wyong, NSW (February 2017, Sydney, Australia) - М. Тановска;

 тематичен курс на тема: „оптимизация в компютърната томография“, 
организиран от Българско дружество по биомедицинска физика и инженерство 
и  Международната агенция за атомна енергия (септември, 2017 г., гр. София, 
България) - Д. Пенев и А. Димов;

 онлайн курс на Маае на тема: “Radiation Dose Management in Computed 
Tomography” (2017 г.) - Д. Пенев и А. Димов;

Участие в национални и международни групи,  
платформи и мрежи
 работната група „Медицински приложения“ към организацията на европейските 

регулатори в областта на радиационната защита: Heads of the European Radiological 
Protection Competent Authorities (HERCA) - мед. физик-експерт А.  Димов;

 комитет за проекти на европейската федерация на организациите по медицинска 
физика (EFOMP) - мед. физик А. Димов;
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отдел „радиаЦионна БеЗоПаСноСт  
и МедиЦинСко оСигУрЯВане“ (рБМо)

отдел „радиационна безопасност и медицинско осигуряване“ 
е единственото диагностично, консултативно и  организацион-
но-методично звено в България по въпросите на радиационната 
патология и радиационната медицина в България.

Дейност:
• Здравен мониторинг на лица, работещи с източници на 

йонизиращи лъчения – задължителен в република България от 
1966 г.;

• Планиране и организация на медицинското осигуряване при 
радиационни аварии;

• Поддържа Регистър на здравните досиета на лица, работещи 
с източници на йонизиращи лъчение; на лица, претърпели 
аварийно облъчване и на лица с временно или трайно 
противопоказание за работа с иЙл. 

отдел рБМо е структура с национален обхват. контрагенти са 
всички университетски, многопрофилни и специализирани 
лечебни заведения; държавна администрация, министерства и 
специализирани ведомства, работещи с иЙл. С всички тях се 
поддържат професионални, коректни и с дух на взаимно сътруд-
ничество отношения.

към момента в отдела работят девет лекари, три медицински 
сестри, двама мед. лаборанти и едно техническо лице.

Снимка 1. Служителите на отдел рБМо; от ляво надясно:  
първи ред: д-р ирина Станкова-Милева; гл. ас. д-р красимира негойчева, доц. д-р илона гюлева, д. м.,  

нина андонова, Мариана димитрова, диана Стоянчова;  
втори ред: емилия Василева, д-р Владимир Сугарев, д-р андрей Милчев, д-р емил Султанов, Софка Бурова,  

доц. д-р жана джунова-Великова, д. м. – началник отдел рБМо и д-р илер Пеянков
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Медицинско наблюдение на професионално 
облъчваните лица
Медицинското наблюдение включва: провеждане на предвари-
телни и периодични медицински прегледи и изследвания и изда-
ване на експертни заключения относно медицинска пригодност 
за работата в среда на йонизиращи лъчения. 
 
Броят на обхванатите от здравният мониторинг лица нараства 
непрекъснато - от 515 (през 1964 г.) на приблизително 13 000 към 
момента. над 50% от тях са работещи в областта на медицината; 
около 30% в промишлеността; 5% - наука и образование и 15% - 
държавна администрация и агенции.

Развитие на академичния състав  
в периода 2013-2018 г.
За периода 2013-2018 г. двама лекари са придобили академична 
длъжност „доцент“.

• Придобити АД „доцент“ в отдел РБМО: 

 2016 г. – доц. д-р илона Михайлова гюлева - ангелова, д. м.; 
спец. „радиобиология“.

 2014 г. – доц. д-р жана джунова-Великова, д. м.; спец. 
„радиобиология“.

Участие в международни групи, платформи 
и мрежи
отдел рБМо е координатор и изпълнител на международни 
програми за медицинска помощ и сътрудничество при радиа-
ционни аварии:

• RANET - Международна мрежа на МААЕ за спешна 
медицинска помощ при радиационни аварии на територията 
на европейския съюз;

• MASH – Масови аварии и медицинско наблюдение след 
въздействие с токсични и радиоактивни материали;

• REMPAN - Международна мрежа на СЗО за оказване на 
спешна медицинска помощ при радиационни аварии.

Обучение
Представителите на отдела участват активно в процеса на 
обучение в нЦррЗ като изнасят лекции в курсове по Сдо и 
програмите за специализирано обучение. 

В изпълнение на Международен проект: CONCERT-European Joint 
Programme for the Integration of Radiation Protection Research, 
персоналът на лабораторията изнася ежегодно лекции в курс 
„Медицинско осигуряване при радиационни, ядрени аварии 
и тероризъм. аварийна готовност“, проведени в периода 24-28 
април 2017 г. и 02-06 февруари 2018 г.

Началник-отдел РБМО

доц. д-р жана джунова, д. м.

E-mail: jdjounova@ncrrp.org

ЛАБОРАТОРИЯ „КЛИНИЧНА БИОХИМИЯ, 
ИМУНОЛОГИЯ И ХЕМАТОЛОГИЯ“

Дейност:
• Извършва специализирани лабораторни анализи за оценка 

на здравния статус на лица, професионално въздействани с 
йонизиращи лъчения;

• Прилага хематологични биомаркери за определяне степента 
на радиационното увреждане, прогноза и лечение.

• Провежда профилактични програми за оценка на риска за 
социално значими заболявания;

• Поддържа готовност за прилагане на лабораторен панел 
за оценка тежестта на радиационно увреждане в случай на 
авария или тероризъм.

ежегодно в лабораторията се извършват над 100 000  хематоло-
гични, клиникохимични и др. изследвания.

Завеждащ лаборатория КБИХ

доц. д-р илона гюлева, д. м.

E-mail: i.guleva@ncrrp.org
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ЛАБОРАТОРИЯ „РАДИАЦИОННА 
МЕДИЦИНА“

Дейност:
• Специализирано звено за изследване влиянието на 

йонизиращите лъчения върху здравето на човека;

• Провежда медицински прегледи в цялата страна и 
издава заключения за медицинска пригодност за 
работа с иЙл;

• Провежда консултации при проблемни случаи относно 
лъчева патология;

• Поддържа специализиран медицински екип за 
действие в случай на радиационна авария;

• Медицинска комисия за разглеждане на жалби и 
възражения относно издадени експертни заключение 
за медицинска пригодност за работа в среда на 
йонизиращи лъчения.

ежегодно в лабораторията се провеждат множество 
прегледи и се издават  експертни заключения за меди-
цинска годност на работещи в среда на йонизиращи 
лъчения.

Завеждащ лаборатория РМ

гл. ас. д-р илер Пеянков, д. м.

E-mail: i.peyanкov@ncrrp.org

отдел „радиоБиологиЯ“
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Дейност: 
• Системен биомониторинг на население и персонал, 

изложени на ниски дози йонизиращи лъчения, чрез 
цитогенетични, биохимични и молекулярнобиологични 
методи;

• Единствената структура в страната за провеждане 
на биологична дозиметрия и биологична оценка на 
погълната дозата при пострадали в радиационни аварии и 
инциденти;

• В отдела 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;

• Приоритет в научните търсения  са проучване на  
механизмите на радиационния  клетъчен отговор 
и  механизмите на радиационно индуцираната  днк 
репарация. едновременно с това отделът разработва 
научно-практически задачи за целите на биологична 
оценка на погълната доза Йл за човека. За целта се 
изграждат криви за оценка на погълната доза при 
радаиционен инцидент при гама-облъчване и протонно 
лъчение, чрез метода за откриване на фосфорилиране на 
хистона гама H2AX.

Началник-отдел „Радиобиология“

доц. росица Христова, д. м. 

E-mail: r.hristova@ncrrp.org

Снимка 1. Служителите на отдел „радиобиология“; от ляво надясно:  
първи ред: гл. ас. албена Стайнова, доц. росица Христова, д.м., димка георгиева, гл. ас. любомира Хаджийска;  

втори ред: илонка иванов, гергана Совова, невена анева, нора никифорова и зам.-директор галина Македонска, д.м.

изследователският екип на отдел „радиобиология“ включва 
десет изследователи, от които: един професор, един доцент, 
трима свободни докторанти, главни асистенти  и един редовен 
докторант.

отдел „радиобиология“ към нЦррЗ е създаден с основаването 
на нЦррЗ, като  обединение на цитогенетичнато с молекуляр-
но-биохимично направление в областта на радиобилогията. 

екипът има повече от 20-годишен научен опит в прилагане на 
молекулярно-цитогенетични методи за целите на биологичната 
дозиметрия при радиационни инциденти и е член на няколко 
международни мрежи за биологична дозиметрия (RENEB; 
DioDoseNet; HUMN и HUMNxL). 

Приоритет в изследванията на екипа са проучвания на механи-
змите на радиационния отговор и днк репарацията.

научната група притежава експертиза в областта на радиацион-
ната биология, като покрива широк спектър от методи и техно-
логии на съвременната радиационна генетика и молекулярна 
биология.
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Методи
Цитогенетични методи

 В отдела се прилагат чувствителни и информативни цитогенетични методи 
в съответствие с международните изисквания за доказване  и оценка на 
радиационното въздействие: 

• Дицентричен анализ: • Микронуклеус тест:

• FISH анализ:

• Прематурна хромозомна кондензация (РСС):  

Молекулярни методи за детекция и анализ на ДНК увреди

• Анализ на γ-H2AX фокуси:

Молекулярно-биохимични методи

 за анализ на апоптоза, радиационно индуциран оксидантен стрес, провъзпалителни 
и антивъзпалителни радиационно индуцирали цитокини, като биомаркери за 
радиационно въздействие и радиочувствителност.

• Комет тест:
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Участие в проекти

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:

ПО ЛИНИЯ НА ЕК:
екипът е активен член в проекта RENEB на ек за биодозиметрия 
на йонизиращи лъчения и изграждане на мрежа от лаборатории, 
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 лабораториите, провеж-
дащи биодозиметрия и съгласувано прилагане на съществува-
щите методи за оценка на погълната доза йонизиращо лъчение 
при човека.
като партньор на RENEB, част от екипа на отдел „радиобиология“ 
на нЦррЗ, участва в четиридесет симулации на радиационен 
инцидент по основни методи за биодозиметрия.

ПО ЛИНИЯ НА ОИЯИ-ДУБНА:
договори с отдел „радиационна биология“ на института за 
ядрени изследвания (оиЯи), гр.дубна, руска Федерация на теми:

• Gamma- H2AX as protein biomarker for radiation exposure 
and cytogenetic and molecular cytogenetic effects of different 
energy charged particles irradiation on human peripheral blood 
lymphocytes(2011-2015)

• Dose response and repair kinetics of gamma-H2AX ionizing 
radiation-induced foci and complex chromosome anomalies in 
human lymphocytes exposed to protons and/or other heavy ion 
beams and gamma-rays (2016-2018)

• Двустранен научноизследователски проект на тема: 
„активиране намикроглиални клетки, индуцирано от радиация 
с различно качество като моделна система за изследване на 
радиационно индуцирано невровъзпаление“ (2018-2020)

Съвместната дейност на отдел „радиобиология“ към нЦррЗ и 
лаборатория „радиационна биология“ към оиЯи, дубна е изклю-
чително ползотворна, което води до постигането на значими 
резултати с научен и научно-приложен характер. към момента, 
например, в отдел „радиобиология“ на нЦррЗ се разработват 
две докторантури, които използват облъчвателите на оиаи, 
дубна. не може да не се отбележи, че възможностите, които 
дава обединеният институт за ядрени изследвания в дубна са 
уникални за европа и бъдещото продължаване на съвместната 
работа е от изключителна важност за развитието на научния 
потенциал в областта радиационната генетика.

НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ: 

„Извършване на цитогенетични и имунохимични изследвания 
на лица от персонала на АЕЦ „Козлодуй“, работещи в КЗ, 
за оценка ефекта на ниски дози облъчване върху здравето“ 
(2018-2020)
Цитогенетичните и имунохимични изследвания на работещи от 

аеЦ „козлодуй“ имат за цел да охарактеризират професионалния риск от хронично 
облъчване с ниски дози Йл с помощта на промени в клетъчни биомаркери – индуци-
ране на цитокини и хромозомни аберации и др. Биомаркерите са клетъчни индика-
тори, които указват за възникване на определени промени в биологичните системи. те 
предоставят ранна, предупреждаваща информация за индивидуалния риск от заболя-
ване, което е важно за предпазване здравето на хората.

Обучение на докторанти и развитие  
на академичния състав в периода 2013-2018 г.

• Придобити АД „доцент“ в отдел „Радиобиология“:

 2016 г. - доц. катя георгиева Станкова, д. м.; спец. „радиобиология“.

• Защитени докторантури:

 2017 г. - невена анева успешно защитава свободна докторантура на тема: 
„радиационно индуциран възпалителен отговор“.

• Отчислени с право на защита:

 2017 г. – гл. ас. любомира Хаджийска е отчислена с право на защита по 
докторантура на самостоятелна подготовка на тема: „Цитогенетични ефекти от 
йонизиращо лъчение при диагностични и терапевтични медицински процедури“.

• Зачислени в докторантура:

 2017 г. - гергана Савова е зачислена в свободна докторантура на тема: 
„Модификатори на радиационния клетъчен отговор, молекулни механизми“;

 2016 г. – гл. ас. албена Стайнова е зачислена в свободна докторантура на тема: 
„Биологична оценка на дозата при сериозен радиационен инцидент в България. 
Въвеждане на γ-н2аХ биодозиметрия при масови радиационни инциденти“;

 2016 г. – надежда радованова е зачислена в редовна докторантура на тема: 
„радиационно индуцирани хромозомни аберации при пациенти, подложени на 
минимално инвазивни гръбначни процедури и оценка на антимутагенния ефект на 
куркумин“; научен р-л: доц. р. Христова, д. м.
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Участие в международни групи,  
платформи и мрежи
отдел „радиобиология“ активно участва в МеждУнародни 
Мрежи за оценка на погълната доза от човека: 

•Мрежа на СЗО за биодозиметрия – BioDoseNet

• Мрежа на ЕС за биодозиметрия – RENEB

•Мрежа за биодозиметрия чрез метода на МНТ – HUMN и 
HUMNxL

Обучение и квалификация
 
Гл. ас. Любомира Попова-Хаджийска
Участие в курсове: 

•InterRad - Interdisciplinary Radiation Research (10-21 юни 
2013 г., гр. Мюнхен, германия) - организиран от Federal 
Office for Radiation Protection(BfS) и спонсориран по 
програмата DoReMi (Multidisciplinary European Low Dose 
Initiative);

• Two-week training course on radiation-induced effects with 
particular emphasis on genetics, development, teratology, 
cognition as well as space-related health issues (06-17 
март, 2017 г., гр. Мол, Белгия) - организиран от SCK•CEN, 
Academy for Nuclear Science and Technology; по програма 
CONCERT.

Гл.ас. Албена Петкова Стайнова
Участие в семинари:

•„Приложения на биодозиметрията в случай на радиационна 
авария“, (02-05 април 2013 г., Белград, Сърбия) - 
регионален семинар, организиран и финансиран от Маае;

•„Цитогенетичен метод за биодозиметрия - прематурна 
хромозомна кондензация (PCC)“ (06-12 април 2014 г., 
лайден, Холандия) – семинар за обучение, проведен в 
Department of Toxicogenetics at LUMC и финансиран по 
проекта RENEB.

Димка Иванова Георгиева
Участие в курсове:

• 3-week training course on Radiation Epidemiology and 
Dosimetry (04-22.11. 2013 г., гр. Мюнхен, германия) - курс 
по програмата DoReMi за обучение;

• Aplication of cytogenetic and EPR/OSL techniques for 
biological dosimetry and physical retrospective dosimetry 
(27.03-31.04.2017 г., гр. Мюнхен, германия) - проведен 
в Federal Office for Radiation Protection (BfS); курс по 
програмата CONCERT – ADORE.

отдел „наУЧно-УЧеБен“
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Дейност:
• Провеждане на следдипломно обучение (СДО) на специалисти 

с медицинско и немедицинско образование по три 
специалности: „радиобиология“, „радиационна хигиена“ и 
„Медицинска радиологична физика“ (вкл. провеждане на 
индивидуално обучение по предложени теми);

• Организиране и провеждане на специализирано обучение 
за правоспособност за дейности с източници на йонизиращи 
лъчения;

• Обучение за придобиване на образователна и научна степен 
„доктор“;

• Организиране, контрол и координиране процедурата 
по провеждане на конкурси за заемане на академични 
длъжности.

отдел „научно-учебен“ функционира в настоящия си вид от м. 
юли 2015 г., след извършване на обединение на две звена в 
нЦррЗ - отделите „Учебно-информационен“ и СоПриЙл. 
към момента в него работят трима служители: един начал-
ник-отдел (лекар, доцент) и две технически лица.

Следдипломно обучение
нЦррЗ и към момента е единствената база в страната за след-
дипломно обучение на медицински и немедицински кадри по 
специалностите „радиобиология“, „радиационна хигиена“ и 
„Медицинска радиологична физика“.
През последните пет години се провеждат курсове по следните 
теми:

• Основни въпроси на радиационната защита;

• Радиационна защита в медицината;

• Радиометрия и дозиметрия на йонизращите лъчения;

• Медицинско осигуряване при радиационни аварии;

• Радиационна обработка на храни;

• Радиационна защита на пациента в образната диагностика;

• Биологична дозиметрия на ЙЛ;

• Основни въпроси на биологията, анатомията и физиологията 
на човека;

• Основни въпроси на общата и клиничната радиобиология;

• Радиационна защита на пациента в Нуклеарна медицина;

• Взаимодействие на йонизиращите лъчения с веществото. 
компютърни симулации и модели. 

Снимка 1. Служителите на отдел нУ; от ляво надясно: 
нели радованова, доц. д-р нина Чобанова, д. м. - 

началник-отдел и гергина Стоянчова

Графика 1. Брой специализанти в нЦррЗ за периода 2013-2018 г.

Началник-отдел НУ

доц. д-р нина Чобанова, д. м.

E-mail: n.chobanova@ncrrp.org

Графика 2. Брой докторанти в нЦррЗ за периода 2013-2018 г.

13 – ВЗЕЛИ СПЕЦИАЛНОСТ2013...

35 СПЕЦИАЛИЗАНТИ 22 – ПРОДЪЛЖАВАТ 
ОБУЧЕНИЕТО СИ

12-МРФ

5-РХ

5-РБ

9 – ПРОДЪЛЖАВАТ 
ОБУЧЕНИЕТО СИ2013...

14 ДОКТОРАНТИ 5 - ПРИДОБИЛИ  
ОНС „ДОКТОР“

2-МРФ

2-РХ

1-РБ
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Система за обучение на докторанти  
и развитие на академичния състав

Докторанти:
нЦррЗ има акредитация от националната агенция за оценяване и акредитация 
(наоа) за обучение на докторанти по специалностите „радиационна хигиена“, 
„радиобиология“ и „Медицинска радиологична физика“.
Процедурите за прием на редовни и задочни докторанти, както и за заемане на 
академични длъжности в акредитираните от наоа професионални направления и 
специалности, се откриват с решение на научния съвет на нЦррЗ за провеждане 
на конкурс, който се обявява в „държавен вестник“ и на интернет страницата на 
Центъра.

Конкурси за заемане на АД „доцент“:
През периода 2013-2018 г. са проведени шест конкурса за избор на академична 
длъжност „доцент“: двама по „радиационна хигиена“, един по „Медицинска радио-
логична физика“ и трима по „радиобиология“.

№ Дисертант:

1. гл. ас. росица каменова тоцева

2. мед. физ. десислава Звездомирова костова-лефтерова

3. гл. ас. инж.-физик кремена иванова георгиева

4. невена Янчова анева

5. илия ненков дяков

Графика 3. Защитени дисертации в нЦррЗ – онС „доктор“за периода 2013-2018 г.

Таблица 1. Зачислени и отчислени/защитили докторанти в нЦррЗ за периода 2013-2018 г.

Зачисляване Докторант Форма Тема
Научна

специалност

Отчисляване/
Защита

2017
Бистра

куновска
на самостоятелна 

подготовка

„оценка на облъчване на 
българското население от 
радон в жилищни сгради“

рХ

2017
гергана
Савова

на самостоятелна 
подготовка

„Модификатори на 
радиационния клетъчен 

отговор, молекулни 
механизми“

рБ

2017
илия
дяков

на самостоятелна 
подготовка

„осигуряване на 
диагностично качество 
и минимални дози на 

пациентите в компютърната 
томография“

МрФ
2018 – отчисляване 
с право на защита 

и защита

2016
невена
анева

на самостоятелна 
подготовка

„радиационно индуциран 
възпалителен отговор“

рБ 2017 - защита

2016
асен

димов
на самостоятелна 

подготовка

„оптимизация на лъчевото 
натоварване на пациента и 
качеството на образа при 

рентгеноскопия“

МрФ

2016
албена

Стайнова
на самостоятелна 

подготовка

„Биологична оценка на 
дозата при сериозен 

радиационен инцидент в 
България. Въвеждане на 
γ-н2аХ биодозиметрия 

при масови радиационни 
инциденти.“

рБ

2016
надежда 

радованова

редовна 
докторантура

научен р-л:
доц. р. Христова, 

дм

„радиационно индуцирани 
хромозомни аберации при 
пациенти, подложени на 
минимално инвазивни 
гръбначни процедури и 

оценка на антимутагенния 
ефект на куркумин“

рБ

2015
любомира 
Хаджийска

на самостоятелна 
подготовка

„Цитогенетични ефекти от 
йонизиращо лъчение при 

диагностични и терапевтични 
медицински процедури“

рБ
2017 – отчисляване 
с право на защита

2015
радостина

котова
на самостоятелна 

подготовка

„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“

рХ

2014
Филип 

Симеонов
на самостоятелна 

подготовка

„автоматизирана система за 
национални проучвания на 

дозите на пациентите“
МрФ

2018 – отчисляване 
с право на защита

20
13

2018 

5. „Осигуряване 
на диагностично 
качество и 
минимални дози 
на пациентите в 
компютърната

2017

4. „Радиационно 
индуциран 
възпалителен 
отговор“

2016

3. „Уранодобивна 
промишленост 
в България – 
съществуващо 
облъчване и риск 
за населението“

2015

1. „Оценка на 
риска от облъчване 
на населението 
отпитейни и 
минерални води в 
България“

2015

2. „Оптимизация 
на рентгенови 
изследвания в 
педиатрията“
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Специализирано обучение за 
правоспособност за работа  
с източници на йонизиращи 
лъчения
Важна част от работата на отдел „научно-
учебен“ е организирането и провеждането 
на обучение за правоспособност за работа 
с иЙл, съобразно условията на лицензия, 
серия Со, рег № 04032 от 10.07.2012 г., която 
беше подновена през м. юли 2017 г. (серия 
Со, рег. № 5253/06.07.2017 г.). Съгласно 
условията на последната отделът архивира 
досиетата на специалистите, преминали 
курсовете.
курсовете са за първоначалнои за поддър-
жащо обучение и в тях са участвали общо 
3076 специалисти, като 65% от тях са меди-
цински: рентгенолози, рентгенови лабо-
ранти, хирурзи, ортопеди, уролози, карди-
олози и др.
ефективността на обучението се оценява в 
два етапа:

• Оценка на успеваемостта чрез 
сравняване на резултатите от входящ и 
изходящ тест и

• Провеждане на устен изпит.
 
За осъществяване на качествено специа-
лизирано обучение за правоспособност за 
работа с иЙл, освен лекторите от нЦррЗ, 
са привлечени и външни - специалисти 
по дентална медицина, образна диагно-
стика, нуклеарна медицина и лъчелечение 
(лекари, физици и инженери).

Други дейности 

Участия във форуми:

• Third East European Radon Symposium, 
TEERAS 2017, 15-19.05.2017, Sofia, 
Bulgaria;

• Годишна конференция на БЯД: 
„Ядрената енергия за хората“, м. 
септември 2016, гр. Пловдив.

Международни проекти 

CONCERT European Joint Program for the 
Integration  
of Radiation Protection Research 

квалификационни курсове на тема: 
„Медицинско осигуряване при радиа-
ционни авариии и тероризъм. аварийна 
готовност“ 

отдел „научно-учебен“ е организатор и 
изпълнител на два квалификационни курса 
по международната програма CONCERT. 
Участници в тях са студенти и докторанти 
по медицина и студенти по специалността 
„рентгенов лаборант“, а обучението им 
включва общо двадесет и осем  лекции, 
две демонстрации и едно практическо 
обучение.

адМиниСтратиВно оБСлУжВане

Графика 4. Проведени конкурси за ад „доцент“ в нЦррЗ за периода 2013-2018 г. 

2018 доц. росица Михайлова каменова-тоцева, д. м.

2017 доц. инж.-физик кремена георгиева иванова, д. м.

2016 доц. д-р илона Михайлова гюлева - ангелова, д. м.

2016 доц. катя георгиева Станкова, д. м.

2015 доц. Симона аврамова Чолакова, д. м.

2014 доц. д-р жана николаева джунова-Великова, д. м.

спец. „Радиобиология“

спец. „Радиационна хигиена“

спец. „Медицинска  
           радиологична физика“
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отдел „администрация“ е създаден, съгласно Правилника за устройство и дейността 
на нЦррЗ, през месец април 2017 г. на мястото на съществуващия преди това отдел 
„административно-технически“. 

Понастоящем в отдела работят 8 служители - един началник-отдел и седем лица, 
изпълняващи различни длъжности.

Дейност:
• Организиране и осъществяване на деловодната дейност в НЦРРЗ;

• Систематизиране и съхранение на  документация;

• Планиране и организация;

• Контрол на изпълнението на сключените от НЦРРЗ договори;

• Координация и контрол върху дейностите по провеждане на обществени поръчки; 
разработване на документи по процедурите за възлагане на обществени поръчки;

• Организиране на  стопанското и транспортното обслужване на Центъра; 

• Организиране и контролиране дейностите по осигуряване на пожарна и аварийна 
безопасност в нЦррЗ;

• Организиране и контролиране дейностите, свързани с осигуряването на 
здравословни и безопасни условия на труд;

• Поддържане библиотечния фонд на Центъра;

• Поддържане актуалното състояние на сайта на НЦРРЗ;

• Поддържане на регистри;

• Организиране на куриерски услуги.

Снимки 1. 2. и 3. тодор Чаловски, 
Виолета евтова и Снежана иванова - деловодство

Началник-отдел 
„Администрация“

Длъжностно лице по БЗР и 
отговорник по радиационна 
защита в НЦРРЗ

инж. ангелина тодорова

е-mail: a.todorova@ncrrp.org

Снимка 5. албена Стоянова - управител складови наличности и транспорт

Главен счетоводител на НЦРРЗ

росица Бонева

E-mail: r.boneva@ncrrp.org
Снимки 6, 7 и 8. Служинтелите на сектор „Счетоводство“; от ляво надясно:  
росица димитрова, Мартина тенева и нели карашова

В сектор „Счетоводство“ към момента работят четири лица – 
един главен счетоводител, двама счетоводители и един трЗ, 
касиер. от 2017 г., ръководител на сектора е росица Бонева.

Снимка 4. таня рангелова – сайт, регистри и библиотечен фонд на нЦррЗ   
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Специалист ЧР

лилия Богданова-Велева

E-mail: l.veleva@ncrrp.org

Снимка 9. Зам.-директор галина Македонска заедно със служители  
от отдел „администрация“, сектор „Счетоводство“ и „Човешки ресурси“

наУЧен колегиУМ  
и наУЧен СъВет  
на нЦррЗ
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Дейност:
• Обсъждане и приемане предложения за 

доклади и публикации;

• Разглеждане отчетите за научни 
командировки и специализации в чужбина;

• Разглеждане на специално подготвени 
обзори за нови направления и методи в 
световната наука, имащи отношение към 
дейността на нЦррЗ;

• Обсъждане и одобряване предложенията 
за докторски дисертации съгласно 
ЗраСрБ и Правилника за придобиване на 
образователна и научна степен „доктор“ и 
на научната степен „доктор на науките“ при 
нЦррЗ.

Председател на НК при НЦРРЗ:
доц. Росица Петрова Христова, д.м.

В научия колегиум
участват всички магистри с висше образование 
(с изключение на отдел „администрация“), 
работещи в нЦррЗ.

Дейност:
• Определяне научната политика на НЦРРЗ 

в съответствие с приоритетите на МЗ, 
Мон, европейските програми за научно 
сътрудничество и Правилника за устройството и 
дейността на нЦррЗ;

• Обсъждане и утвърждаване на учебните 
програми и програми за научноизследователска 
и научно-приложна дейност;

• Следене и подпомагане развитието на 
академичния състав в нЦррЗ;

• Контролиране процеса по обучение на 
докторанти за придобиване на образователна и 
научна степен „доктор“ и научна степен „доктор 
на науките“.

Членове на научния съвет

ХАБИЛИТИРАНИ ЧЛЕНОВЕ:

Председател на НС при НЦРРЗ:  
доц. д-р Жана Николаева Джунова-Великова, д.м.

 проф. д-р Валерия Борисова Хаджидекова, д. м. н.

 проф. д-р Пламен Стоянов димитров, д.м.

 доц. д-р нина атанасова Чобанова, д. м.

 доц. д-р илона Михайлова гюлева, д. м.

 доц. росица Петрова Христова, д. м.

 доц. иванка Маринова рупова, д. м.

 доц. инж.-физик кремена георгиева иванова, д. м.

 доц. димитър Василев тонев, д. ф.

 доц. катя георгиева Станкова, д. м.

 доц. атанас георгиев караджов, д. м.

 доц. росица Михайлова-каменова тоцева, д. м.

НЕХАБИЛИТИРАНИ ЧЛЕНОВЕ:

 гл. ас. д-р илер Янков Пеянков, д.м.

 гл. ас. орлин Сашков Стоянов

ПоЗдраВЯВат нЦррЗ
По СлУЧаЙ годиШнината...

наУЧен колегиУМ наУЧен  СъВет
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ДО

ПРОФ. Д-Р ВАЛЕРИЯ ХАДЖИДЕКОВА, ДМН

ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР

ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

УВАЖАЕМА ПРОФЕСОР ХАДЖИДЕКОВА,

От името на Ръководството на Министерството на здравеопазването и лично от свое име 
поздравявам най-сърдечно Вас и Вашия екип по случай отбелязването на 55- годишнината от 
създаването на Националния център по радиобиология и радиационна защита.

Този празник е повод да засвидетелстваме уважение и признателност към уникалната дейност 
на експертите от различните направления на радиобиологията и радиационната защита.
За изминалия над половин век всички, които са работили или работят за НЦРРЗ допринасят 
за напредъка на територията на Република България на тази специфична научна сфера, 
свързана с формирането и провеждането на националната политика за предотвратяване 
и ограничаване на неблагоприятните последици от източниците на йонизиращи лъчения.
Дългогодишните усилия на Вашия колектив са насочени към безспорно благородната цел - 
да се защити здравето на българските граждани, като им се осигури максимална защита от 
вредното въздействие на радиационния фактор.Ето защо подкрепям високоспециализирания 
труд на Вашите служители, който придобива все по-голямо значение, предвид динамичните 
процеси на развитие науката и технологиите в нашето съвремие, както и поради обосновано 
нарастващия обществен интерес към опазване здравето на населението от йонизиращите 
излъчвания.

Приветствам целенасочената и многостранна дейност, която се извършва от служителите на 
НЦРРЗ. Тук е мястото да подчертаем огромното обществено значение на някои от нейните 
аспекти като проучване на биологичните ефекти и оценка на риска при облъчване с йонизиращи 
лъчения, провеждане на консултации, диагностика и лечение на професионално експонирани 
лица, мониторинг на населението при нормален и повишен естествен радиационен фон, 
мероприятия за оптимизиране на облъчването по медицински показания, контрол на 
качеството в медицинската радиология, провеждане биологична дозиметрия, радиационен 
контрол, обучение и повишаване квалификациите в областта на радиационната защита, 
участие в изготвянето нормативната база, издаване информационни материали и др.

Цел и на Министерството на здравеопазването, и на Националния център по радиобиология 
и радиационна защита е да се изследват, ограничат и в най-добрия случай да се отстранят 
йонизиращите фактори, които биха представлявали риск по отношение здравето на 
населението.Считам, че благодарение на успешното Ви управление и всеотдайната работа на 
служителите Ви успяваме да се справим с тази отговорна задача.В тази връзка благодаря и на 
Вас, и на всички предишни и настоящи специалисти от ръководения от Вас Център, които през 
годините издигнаха и продължават да утвърждават авторитета му като надежден партньор на 
държавата в каузата да осигурим безопасен откъм йонизиращи лъчения живот на българските 
граждани.

Проф. Хаджидекова, високо ценя упорития труд, който Вие и Вашите сътрудници полагате 
при изпълнението на заложените в Националния център по радиобиология и радиационна 
защита задачи и използвам възможността да благодаря на всички вас за активната ви работа 
по отношение общественото здраве.

Вярвам, че и занапред ще продължите своята дейност със същото старание и себеотдаденост 
и съм убеден, че високият ви професионализъм е гаранция за постигането на още по-високи 
резултати и обществено признание.

Пожелавам на всички здраве, удовлетворение от работата и нови успехи!

ЧЕСТИТА 55-ГОДИШНИНА ОТ ОСНОВАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ
ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА!

Гр. София                                 КИРИЛ АНАНИЕВ

Октомври, 2018                       МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
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Дорогие коллеги!
Коллектив Лаборатории радиационной биологии Объединённого института ядерных 
исследований сердечно поздравляет Вас со славным Юбилеем - 55-летием образования 
Национального Центра радиобиологии и радиационной защиты.За этот период Вы 
прошли большой путь становления и развития радиационных и радиобиологических 
исследований в Вашей стране. Ваш коллектив выполнил широкий спектр исследований, 
которые получили известность и признание специалистов в различных странах. В 
начале этого яркого пути Национальный Центр  активно участвовал в исследованиях, 
проводимых в Дубне по программе „Интеркосмос“. На ускорителях Объединенного 
института ядерных исследований Ваши сотрудники выполнили важные исследования по 
влиянию радиозащитных препаратов на радиобиологические эффекты, индуцированные 
протонами высоких энергий в объектах с различным уровнем биологической организации. 
Позднее радиобиологические исследования на ускорителях заряженных частиц в ОИЯИ 
болгарскими коллегами  были активно продолжены. Они были направлены на изучение 
цитогенетических эффектов протонного облучения  клеток человека – фундаментальной 
проблемы, имеющей важный практический аспект. Трудно переоценить значимость этих 
работ для решения вопросов радиационной генетики, медицины, космической биологии.

В настоящее время одним из важных направлений сотрудничества Лаборатории 
радиационной биологии ОИЯИ и Вашего Центра является исследование 
нейрорадиобиологических эффектов ускоренных заряженных частиц высоких энергий.
Изучение отдаленных последствий облучения структур центральной нервной системы в 
настоящее время является одной из наиболее актуальных проблем общей и космической 
радиобиологии. В рамках совместного проекта эти исследования проводятся на 
микроглиальных клетках, которые являются клетками-резидентами иммунной системы в 
мозговых структурах. Радиационно-индуцированная активация микроглии, как известно, 
рассматривается в качестве одной из потенциальных причин нейрофизиологических 
нарушений у пациентов после лучевой терапии опухолевых образований. В настоящее 
время сотрудниками Вашего Центра выполнен ряд исследований по измерению в клетках 
концентрации цитокинов при действии гамма-квантов, протонов и ускоренных ионов 
неона. Мы уверены, что эти перспективные совместные исследования будут продолжены 
и в будущем.

От всего сердца желаем Вам, дорогие друзья, доброго здоровья, новых творческих 
успехов и научных свершений! 

Коллектив Лаборатории радиационной биологии ОИЯИ

УВАЖАЕМА ПРОФЕСОР ХАДЖИДЕКОВА, 

СКЪПИ КОЛЕГИ,

През 2018 г. Националният център по радиобиология и радиационна 
защита (НЦРРЗ) навършва 55 години. Това е повод за празник и 
равносметка за голямата отговорност и свършената работа по 
опазване на общественото здраве. Позволете ми да Ви поздравя 
с годишнината и същевременно да отбележа няколко важни 
моменти в дейността на Центъра, които през годините позволиха 
да се гарантира радиационната защита на населението в България.

През изминалия повече от половин век Националният център се 
превърна в синоним на професионализъм. Отговорна институция, 
която в дейността си прилага законодателството на Европейския 
съюз за ядрена безопасност и радиационна защита и съблюдава 
стандартите на Международната агенция за атомна енергия. 
Партньорството между АЯР и НЦРРЗ през годините позволи 
успешно да синхронизираме и прилагаме тези нормативни 
изисквания за осъществяване на превантивен, текущ и последващ 
контрол на ядрена безопасност и радиационна защита.

Центърът се утвърди като отговорен контролен орган, авторитетна научна организация, предпочитана от много 
специалисти за квалификация и работа. НЦРРЗ е лицензиран от Агенцията за ядрено регулиране за широк спектър 
от дейности - специализирано обучение за правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения, 
използването им за научни цели и за осъществяване на контролни функции и работа с гама-облъчвателна уредба 
НИГУ-7.

Широкото приложение на йонизиращите лъчения във всички области на стопанската и научна дейност налагат 
отговорно отношение, постоянно развитие и усъвършенстване чрез обучения по радиационна защита и оценка на 
риска. В това отношение, експертите и научните работници на НЦРРЗ са високо ценени. Участието на експерти от 
НЦРРЗ в редица национални и международни проекти е потвърждение за уважението към техните професионални 
качества. Благодарение на постиженията на целия екип на Националния център той се утвърди като институция 
с първостепенно значение в научните изследвания и практическото им приложение в радиобиологията, 
молекулярната биология, радиационната защита.

Дългогодишната ползотворна работа между АЯР и НЦРРЗ ми дава увереност, че в партньорство ще завършим 
успешно и редица начинания, по които вече работим. Едно от тях е проектът по програмата за техническа помощ 
на МААЕ за изграждане на национална система за дозиметричен одит и програма за дозиметричен одит на 
качеството в лъчелечението. Вярвам, че работата по програмата за техническо сътрудничество на МААЕ ще открие 
нови хоризонти пред научната и практическа работа на НЦРРЗ.

Използвам празничния повод да изразя своето и на колегите от Агенцията за ядрено регулиране удовлетворение 
от ползотворната работа в партньорство за защита на населението и околната среда от вредното въздействие на 
йонизиращите лъчения. Надявам се, че доброто сътрудничество ще продължи и занапред.

Честит празник, уважаеми колеги!
Приемете най-искрените ми пожелания за здраве, лични и професионални успехи!

ст. н. с. д-р Лъчезар Костов,
Председател на АЯР

е. а. красавин

директор лаборатории радиационной биологии оиЯи

Член-корреспондент российской академии наук
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УВАЖАЕМА ПРОФ. ХАДЖИДЕКОВА, 
За мен е удоволствие и чест от свое име и от името на 
моите колеги от Университетска болница „Александровска“ 
да поздравя Вас и целия екип на Националния център 
по радиобиология и радиационна защита по случай 55–
годишнината от създаването му.

Убеден съм, че посрещате този юбилей със заслужена гордост, 
самочувствие и удовлетворение от постигнатото досега, 
защото колективът на НЦРРЗ показа характер с усилията 
и работата си през годините, а преодолените трудности са 
гаранция за устойчивостта и значимостта на институцията. 

Изказвам своето уважение към всички, които със своя труд 
и компетентност са допринесли за развитието на Центъра по 
радиобиология и радиационна защита, както и за перфектното 
сътрудничествона нашите две институции, градено свзаимни 
усилия, желание  и професионализъм! 

Въпреки кризата и предизвикателствата в сферата на 
здравеопазването, мениджмънта на Александровска болница 
винаги е бил ориентиран към развитие и усъвършенстване, 
към усвояване на нови и уникални технологии и към 
прилагането на най-добрите световни практики, гарантиращи 
високо качество на нашата дейност. Голяма част от модерното 
оборудване предполага работа в среда с йонизиращо лъчение 
и необходимост да бъдат оптимално защитени пациентите, 
лекарите, сестрите и лаборантите от екипа ни. 

Бих искал да изразя искрена благодарност към експертите 
на НЦРРЗ за всеотдайната и ползотворна работа и огромен 
принос във възможността да използваме оптимално 
рентгеновата апаратура, в осигуряването на високо качество 
на изследванията с минимално количество йонизираща 
радиация и на безопасна работна среда на екипа на Клиниката 
по образна диагностика. Вашият доказан професионализъм, 
лоялност и качество на работа са в полза на стремежите ни да 
отговорим адекватно на високите очаквания на обществото от 
нас и да гарантираме качествена грижа за нашите пациенти. 

Искрено вярвам, че и в бъдеще ще продължим да разчитаме 
на Вашето партньорство, като верен и обективен коректив 
на нашата работа, и от сърце Ви желаем здраве, лични и 
професионални успехи!

Честит празник!

Доц. д-р Костадин Ангелов, д.м.  
Изпълнителен директор на УМБАЛ „Александровска“ 
ЕАД

ЦЕНИМ ВИСОКО КОМПЕТЕНТНОСТТА  
И ЕКСПЕРТИЗАТА
Радвам се на факта, че в годината, в която Националният 
център по радиобиология и радиационна защита навършва 
55 години от създаването си, можем да отбележим и 13 
години непрекъснато успешно сътрудничество с Държавно 
предприятие „Радиоактивни отпадъци“. Нашата съвместна 
работа датира от 2005 г. – почти от самото начало на дейността 
на Предприятието. И това не е случайно, а се обуславя от 
общата ни мисия – надеждна защита на хората и околната 
среда от вредното въздействие на йонизиращите лъчения.

Тук е мястото да припомним някои от важните ни 
партньорски проекти и теми: 

• „Изследване на влиянието на „ПХРАО-Нови хан“ върху 
жизнената среда и населението в наблюдаваната зона“ –
мониторинг на околна среда, отчитан с представяне анализ 
на мониторинговите измервания за четирите годишни 
сезона, в резултат от експлоатацията на СП „ПХРАО-Нови 
хан“;

• „Изследване на влиянието на „ПХРАО-Нови хан“ върху 
жизнената среда и населението в наблюдаваната зона“;

• Специализиран медицински преглед за служителите 
на ДП „РАО“ – медицинско обслужване, състоящо се 
в изследвания, анализи и експертизи на служители, 
непосредствено работещи с източници на йонизиращи 
лъчения и медицинско заключение за допуск до работа с 
ИЙЛ;

• Определяне активността на изкуствени гама-излъчващи 
радионуклиди в човешкото тяло и дозово натоварване на 
служителите на ДП „РАО“;

• „Контрол при радиологично обследване, свързано 
с технически контрол и проверка при определяне 
съответствието на освобождавания материал с нивата 
и критериите за освобождаване от регулиране за 
радиоактивни материали от 1-4 блок на СП „Извеждане от 
експлоатация – 1-4 блок“.

Нашият опит от дългогодишната ни съвместна дейност ни 
дава основание да споделим, че дълбоко уважаваме работата 
на служителите на Националния център по радиобиология 
и радиационна защита. Ценим високо задълбочения подход 
в работата, компетентността и експертизата, които са белег 
на всяко изследване и анализ, проведени от колегите. Тези 
характеристики на дейността на НЦРРЗ са постижение, 
отстоявано с последователност повече от половин век и са 
повод за заслужена гордост.

Дилян Петров, изпълнителен директор на
Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“
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УВАЖАЕМА ПРОФЕСОР ХАДЖИДЕКОВА,
Приемете моите лични и на бюрото на Българската асоциация по 
радиология поздравления по повод 55-годишнината от създаването 
на Националния център по радиобиология и радиационна 
защита. Не можем да останем равнодушни към събитието 
- Българската асоциация по радиология обединява всички 
научни и професионални дружества и специалист  от сферата на 
приложението на йонизиращата радиация в медицината, в това 
число и тези по радиобиология и радиационна защита. Така че, 
позволете ми, да се присъединим към събитието, подчертавайки, 
че всички ние - специалисти  по образна диагностика, нуклеарна 
медицина, лъчелечение, радиобиология и радиационна защита, 
сме свързани в обща мисия – да предоставим на пациентите 
най-доброто, което дават нашите специалности. Специалистите 
по радиобиология и радиационна защита днес са двигателят, в 
оптимизирането на образните изследвания, за достигането им  на 
максимална информативност при приемливо и в най-ниска степен 
на  медицинско облъчване. През изтеклите 55 години, днес, а и за 
в бъдеще, нашите сродни специалности ще работят съвместно в 
интерес на българските пациенти.

Честит юбилей!

Желая лично здраве и професионална удовлетвореност на 
специалистите от Националния център по радиобиология и 
радиационна защита.

Бъдещото плодотворно сътрудничество в рамките на Българската 
асоциация по радиология ще се задълбочава!

Проф. д-р Милан ТОТЕВ д.м.
Председател на Българската асоциация по радиология

УВАЖАЕМА ПРОФЕСОР ХАДЖИДЕКОВА,
Приемете лично от мен и от всички мои колеги най-сърдечни 
поздрави по повод 55-годишния юбилей на Националния център 
по радиобиология и радиационна защита!

Вашата институция има изключително висок принос за доброто 
обществено здраве в България, благодарение на доказано 
високата експертиза във всички направления и дейности, 
свързани с изследването на биологичните ефекти и оценката на 
риска при облъчване с йонизиращи лъчения; с диагностицирането, 
консултирането и лечението на професионално експонирани лица; 
с повишаването на квалификацията в областта на радиационната 
защита. Мониторирането на населението във връзка с 
радиационния фон, усилията за оптимизиране на облъчването по 
медицински показания, многобройните активности във връзка с 
радиационния контрол, експертният отговор на Вашата институция 
на множество научни и практически предизвикателства са реален 
гарант за опазването и подобряването на общественото здраве 
в България. Държа специално да отбележа и високите научни 
достижения, достигнати от колектива на НЦРРЗ през годините.

Тези успехи са плод на десетилетна и упорита работа, на 
доказан и устойчив професионализъм, които са реален повод 
за удовлетворение и гордост за всички вас. Те нямаше да бъдат 
възможни без проявените от Вас и колегите Ви всеотдайност и 
ангажираност към здравето на нацията. 

Юбилеят е повод да се поздравим и за отличното дългогодишно 
сътрудничество между НЦРРЗ и НЦОЗА. В изминалия дълъг 
период, двата Центъра, винаги са работили в тясно партньорство, 
според своите специфични задачи. Сред споделените дейности и 
отговорности са тези, свързани с изследването, мониторирането 
и контрола на въздействията на йонизиращите и нейонизиращите 
лъчения върху здравето на нацията. Бил съм част от Вашите екипи, 
разработвали проучвания за влиянието на йонизиращите лъчения 
върху здравето на населението на популационно ниво, особено в 
района на АЕЦ „Козлодуй“. Позволявам си да споделя, че тази част 
от професионалния ми път свързвам само с най-добри спомени 
и оценявам като съществена за личното ми професионално 
изграждане. 

Аз и колегите ми от НЦОЗА вярваме, че съвместната ни положителна 
колаборация ще потвърди и продължи добрите традиции в общата 
грижа на двете институции за добро развитие на общественото 
здраве. 

55-ата годишнина на Центъра по радиобиология и радиационна 
защита е заслужен празник за Вашата институция и всички 
специалисти, посветили професионалните си усилия на тази 
толкова отговорна и важна част от здравеопазването в страната ни. 

Пожелавам на Вас и на целия Ви екип здраве, лично щастие и нови, 
още по-големи успехи в осъществяване на отговорната Ви мисия!

Честит юбилей!

 
Проф. Пламен Димитров,
Заместник-директор на Националния център  
по обществено здраве и анализи
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По случай 55 години от създаването на 

Националния център по 
радиобиология и радиационна защита, 

Поздравявам всички настоящи и 
бивши служители!

Центърът бе създаден като научноизследователски институт 
по радиобиология и радиационнахигиена към Министерство на 
здравеопазването през периода на Студената война. По това 
време в света особено интензивно се проучваше биологичното 
действие на йонизиращите лъчения и възможната защита 
от тях. Значението на източниците на радиация нарастваше 
неимоверно, не само във военното дело, но и поради масовото 
използване на много от тях за мирни цели.

Някои от основните приоритети на Центъра бяха: 

• Физически и медицински контрол на лица, работещи в сфера на йонизиращи лъчения;

• Обучение на персонала, както и методично ръководство над всички звена в страната в тази област, вкл. АЕЦ 
„Козлодуй“ и уранодобива;

• Компетентност за бързо справяне с възникнали радиационни инциденти;

• Научноизследователска дейност и информиране на българската общественост за постиженията в тази област в 
света.

В Центъра винаги се е изследвал денонощно и гама-фона.

Общественото значение на Центъра нарастваше с годините. Особено успешни бяха научните изследвания в областта 
на химическата радиопротекция, радиационната генетика, хематологията, биохимията и общата радиобиология. 
Наши публикации бяха цитирани в авторитетни научни списания и особено в регулярните доклади на Комитета по 
изучаване на атомната радиация към ООН. По време на аварията в Чернобилската АЕЦ в Центъра се извършиха 
множество изследвания за дозовото натоварване в щитовидните жлези на различни групи от населението, 
изследвания на целотелесната радиоактивност , радиоактивността на хрании пр. 

Имаше подготвени учени, които въз основа на радиационната обстановка, правеха реални прогнози за възможни 
настоящи или бъдещи увреждания на здравето, предприемаха се и необходимите профилактични мерки.

Само излишно наложеното информационно затъмнение попречи населението да бъде непрекъснато информирано 
и да се избегне възникналата по-късно масова психоза с всички негативни последици. В Центъра и по настоящем 
се намира една от определените в Европа лаборатории, където чрез специфичен метод на хромозомен анализ, 
се определя индивидуалната получена доза, което е база за провеждане на лечението. Този метод бе ефективно 
използван в Московската клиника, където бяха лекувани най-тежко засегнатите лица. 

Понастоящем Центърът е успешно интегриран в Европейската система на Радиационна защита. 

От сърце пожелавам на всички колеги здраве и бъдещи успехи!

Проф. д-р Донка Бенова, д .м. н. 
Бивш директор на НЦРРЗ
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МеждУнародно СътрУдниЧеСтВо
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• RANET

• MASH

• DRiMa

• RERs

• BULs

• BioDoseNet

• REMPAN

• HUMN

• HUMNxL

• CONCERT

• RENEB

• RADON MAP

• СЕДМА 
РАМКОВА 
ПРОГРАМА

• SENARA

• ЛАБОРАТОРИЙ 
РАДИАЦИОННОЙ 
БИОЛОГИИ

IAEA

WHO

EC

NATO

ОИЯИ- 
ДУБНА
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Васил Симеонов и Валентин Стоянов - шофьори нЦррЗ
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