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РЕЗЮМЕ НА ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ

НЦРРЗ е специализиран орган на Министерството на здравеопазването,
покриващ всички дейности свързани с източници на йонизиращи лъчения включително
защита здравето на българското население. Центърът функционира и като научна
организация.
Цялата дейност на Центъра през 2019 г. е подчинена на заложеното в
Национална здравна стратегия 2014-2020: "Преориентиране на здравната система
към профилактиката и предотвратяването на социално-значимите заболявания",
чрез изпълнение на политика по "Промоция на здравето и профилактика на
болестите с фокус на хроничните незаразни болести".
Политиките касаещи дейността на центъра, върху които ръководството се
фокусира, са насочени към гарантирането на ефективен и качествен държавен здравен
контрол. Доколкото, основната цел на тази политика е „Адекватното и навременно
установяване на всяко отклонение от здравните норми и идентифициране на рисковете,
които могат да възникнат за здравето на човека,…“, цялата дейност на НЦРРЗ
способства за изпълнението й. НЦРРЗ е част от националната система за
здравеопазване по проблемите на общественото здраве в областта на радиационната
защита и осъществява следните функции:
1. подпомага министъра на здравеопазването при формиране и провеждане на
политиката за предотвратяване и/или намаляване на неблагоприятното
въздействие на йонизиращите лъчения върху здравето на населението;
2. извършва
научно-изследователска,
научно-приложна,
експертноконсултативна и информационно-аналитична дейност в областта на
радиационната защита и опазване на общественото здраве;
3. провежда държавен здравен контрол по спазване изискванията за защита на
здравето на лицата от въздействието на йонизиращите лъчения;
4. оценява облъчването и радиационния риск за населението;
5. прави оценка на здравословното състояние на лицата, които работят или са
работили в среда на йонизиращи лъчения или са били облъчени при
радиационни аварии;
6. осъществява методическо ръководство на здравните и лечебните заведения по
въпросите на радиобиологията, радиационната защита и медицинското
осигуряване в случай на радиационна авария;
7. провежда следдипломно обучение на медицински и немедицински специалисти в
областта на радиобиологията, радиационната защита и медицинската радиологична
физика;
8. обучение на специалисти за получаване на образователна и научна степен
„доктор“ по специалностите „Радиобиология“, „Радиационна хигиена“ и
„Медицинска радиологична физика“;
9. планира и организира дейностите по медицинско осигуряване и защита на
населението и околната среда при радиационни аварии и тероризъм;
10. координира и изпълнява национални и международни проекти в областта на
радиобиологията и радиационната защита.
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В съответствие със задълженията на Република България по Договора за
създаване на Европейската общност за атомна енергия, НЦРРЗ осъществява дейност за
спазване на изискванията на Директива за основни норми по радиационна защита
2013/59/EURATOM. На тази база аспектите на радиационната защита трябва да се
разглеждат въз основа характеристиките на ситуациите на облъчване, като отчитат
разликите между тях, вместо организирането на системата за радиационна защита на
базата на вида дейности, отнасящи се до облъчване (т.е. практики или намеси).
Ситуациите на облъчване се определят като: планирано, аварийно или съществуващо
облъчване. Принципите на радиационната защита се прилагат еднакво за всяка от тези
ситуации. Този подход налага, във всички ситуации на облъчване мерките за защита да
бъдат обосновани и оптимизирани, а облъчването следва да бъде подходящо
ограничено (дозови граници, референтни нива, дозови ограничения). Посочените три
ситуации на облъчване изискват организиране дейността на НЦРРЗ върху:
•

Планирано облъчване – облъчване, което се очаква да възникне при нормални
оперативни условия за дадена инсталация или дейност (включително поддръжка,
инспекция, извеждане от експлоатация), в това число малки по мащаб инциденти,
които могат да бъдат овладени, например при нормална експлоатация и очаквани
експлоатационни събития;

•

Аварийно облъчване – облъчване на лица, различни от аварийни работници, в
резултат на авария;

•

Съществуващо облъчване – облъчване, което вече съществува, когато трябва да се
вземе решение за контрол, включително ситуации, на продължително облъчване
след авария. Такива ситуации на облъчване могат да са следствие на замърсяване на
територии с остатъчни радиоактивни материали от минали дейности, които не са
подлежали на регулаторен контрол.

Очевидно съвременната радиационна защита е комплекс от организационни и
технически мерки, чието приложение гарантира изключването на преки лъчевите
увреждания и намаляване до приемливо ниво на вероятността за отдалечените
(стохастични) ефекти върху човека и потомството му.
Необходимо е, във всички случаи на облъчване да се залага на експертноаналитичното начало, доколкото при въздействието на йонизиращите лъчения не
съществува ситуация на "нулев риск".
В контекста на новите нормативни изисквания, основните акценти в работата на
НЦРРЗ през 2019 г. са:
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РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА В СИТУАЦИИ НА ПЛАНИРАНО ОБЛЪЧВАНЕ
Основава се на комплекс от технически и организационни мерки, в това число:
мониторинг на работното място; 2индивидуален дозиметричен контрол; 3наблюдение и
контрол на здравословното състояние на професионално облъчваните лица и издаване
на заключение за медицинска пригодност за работа в среда на ЙЛ.
1. Държавен здравно – радиационен контрол
Контролът върху работното място за всички обекти с ИЙЛ се осъществява от
отдел „ДЗРК“ към НЦРРЗ (гр. София, Софийска, Пернишка, Кюстендилска и
Благоевградска област)
През 2019 г. подлежащите на контрол обекти от I-III степен на сложност са
1386. Честотата на текущите инспекции планирани на база оценка на риска на обекта е
както следва:
• 2 пъти годишно за обекти от I степен на сложност;
• 1 път годишно за обекти от II степен на сложност;
• 1 път годишно за обекти от III степен на сложност.*
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Фигура 1: зона на действие на отдел „ДРКЗ“ на НЦРРЗ

*В съответствие с анализа на радиационния риск и промяната на ЗБИЯЕ (въвеждане на
регистрационен и уведомителен режим), за обекти III степен на сложност се планира
проверките да се извършват веднъж на 3 години.
Анализът на броя и разпределението на обектите за 2019 година показва
увеличение на общия брой обекти с 5.64%, всички в медицината. 81% от тях са III
степен на сложност.
Предварителен здравно-радиационен контрол:
Изготвени са 74 становища за избор на площадка и 6 становища по ЗУТ. През
отчетния период са контролирани (два пъти годишно) 74 обекта, които са на етап
строителство. През 2019 г. са издадени 74 становища за въвеждане в експлоатация
на обекти с ИЙЛ. Държавните здравни инспектори са участвали в 6 приемателни
комисии за въвеждане в експлоатация. НЦРРЗ участва в Експертен съвет към МЗ за
разглеждане на инвестиционни проекти с ИЙЛ.
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Систематичен здравно-радиационен контрол:
Обекти за проверка през 2019 г., по степен на сложност, бяха както следва:
• I степен: 17 (14 медицински и 3 немедицински);
• II степен: 54 (40 медицински и 14 немедицински);
• III степен: 1241 (879 медицински и 362 немедицински).
Осъществени са 710 проверки в 384 - медицински и 326 - немедицински обекта с
ИЙЛ. Проверени са всички обекти от I и II степен на сложност. Продължават
поетапните проверки на обектите III степен (съобразно оценката на риска) като в
отчетния период са посетени 38% от медицинските и 85% от немедицинските.
При проведения системен контрол в медицинските обекти са констатирани
следните несъответствия:
• неработещи светлинни сигнализации и блокировки на вратите към процедурни
помещения, както и липсващи маркировки със знака на радиоактивност на
директните входове към процедурни помещения;
• нередовно водене на дневниците за инструктаж; не се отбелязва темата, на
инструктажа;
• не се нанасят редовно резултати от ИДК в личните дозиметрични карти;
• болшинството от персонала не е изпълнил изискванията на Наредба за условията
и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на
лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за
използване на ядрената енергия периодично да преминава на подържащо
обучение;
• не се вписват в журнал получените резултати от ДАП камерите при проведените
медицински процедури;
• не се спазва кратността на провеждания мониторинг на факторите на работната
среда;
• не изпълнение на задълженията от страна на отговорниците по радиационна
защита;
При проведения системен контрол в немедицинските обекти са констатирани
следните несъответствия:
• общият радиационен контрол на факторите на работната среда се извършва
единствено при подновяване на лицензия, а не се спазва мониторинга при
дейности в обекти от I и II степен на сложност;
• пропуски във водене на журналите на дефектоскопичните лаборатории за
движение на източника;
• нередовно водене на дневниците за инструктаж; не се отбелязва темата, на
инструктажа;
• не се нанасят редовно резултати от ИДК в личните дозиметрични карти;
Констатираните нарушения са описани в протокол от проверката и е предписан срок за
отстраняването им.
Извършени са 81 проверки по документи, във връзка със съгласуване на
анкетни листове за продължаване или изменение на лицензии от АЯР.
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Проверени са протоколи от: дозиметрични измервания на параметрите на
работната среда ( пускови изпитвания и качествен контрол) на 50 медицински обекта
и 3 промишлени обекта, общо 1480 точки. Констатирани са несъответствия в
четиринадесет медицински обекта от III степен на сложност, на които са предписани
мерки за отстраняване. Проблемите са решени в указания срок.
Измерването на параметрите на работната среда се извършват от лаборатория
„Дозиметричен контрол (SSDL)“. Общият брой на обектите е 47, в това число някои
от най-големите лечебни заведения, като „Аджибадем Сити Клиник”, „Софиямед“ ЕАД,
УМБАЛ „Св. Георги“ Пловдив, КОЦ Русе, КОЦ Пловдив, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“,
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД и др.
През отчетния период са направени над 4 273 бр. измервания и са издадени 63
протокола на 20 лечебни заведения; 14 стоматологични кабинети; охрана на обекти с
ИЙЛ - 6; 2 ветеринарни клиники и пет други обекти.
Насочен здравно-радиационен контрол:
Един сигнал е подаден от аварийния пост на АЯР за спряно МПС (автомобил с
ремарке) на митница Калотина, с констатирани завишения в гама-фон от гранична
полиция и един сигнал, подаден от гражданин със съмнения за повишен гама-фон в
жилище.
По сигнала от митница Калотина, инспекторите от отдел ДЗРК са изпълнили
стриктно процедурата по обследване на инцидента, за което по надлежния ред са
информирани всички заинересовани ведомства.
Сигналът от гражданин се оказа неоснователен.
През август 2019 г. е проведена насочена проверка в радиофармацефтична
производствена лаборатория на „Монрол България“ ЕООД. Извършени са директни
измервания на радиационни параметри и са проверени мерките за радиационна защита
на персонала в обекта. Издаден е протокол от проверка № 095-А/09.08.2019 г.
Проверката е във връзка с обследване на ДАНС.
През септември 2019 г. е извършена съвместна проверка с представители на
„Екоинженеринг-РМ” ЕООД, МВР – Смолян и Областната управа на града по заведена
преписка от Районната прокуратура относно изземване на материал от табан на щолна
55 и нарушение на рекултивацията на терена на обекта, чрез масово изсичане на
дървета. Състоянието на този обект е обследван от експерти на НЦРРЗ и АЯР още през
2016 г. По време на съвместната проверка през 2019 г. е констатирано е, че теренът на
обекта е частна собственост и компетентните органи са предприели необходимите
мерки за уведомяване на собствениците на имота.
2. Държавен здравно-радиационен контрол в Национални обекти.
Обектите от ядрената енергетика (АЕЦ и ДП РАО) и бившия уранодобив се
контролират само от НЦРРЗ.
През 2019 г. в условията на предварителен контрол са съгласувани:
- Нова редакция на инструкция на „Инструкция за радиационна защита в АЕЦ
„Козлодуй“ ЕАД, Електропроизводство – 2“ (писмо изх. № РЕМР- 04-3/03.04.2019 г.);
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- Обосновка за прилагането на вторични (производни) граници за целите на
радиационния контрол, планиране на защитата и оценка на дозите на професионално
облъчвани лица при ситуации на планирано облъчване, както и определените
контролни нива за осигуряване на радиационна защита в АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД (писмо
изх. № РЕМР- 04-15/23.04.2019 г.);
- Нова редакция на „Инструкция по радиационна защита в хранилище за отработено
гориво на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД“ (писмо изх. № .№РЕМР-04-37/20.12.2019 г.).
НЦРРЗ разполага с трима специалисти от отдел ДЗРК, за провеждане на текущ
здравно-радиационен контрол на промишлената площадка на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД.
Контролират се обекти в АЕЦ „Козлодуй” ЕАД и ДП РАО, които са първа степен на
сложност: 5 и 6 енергоблок , Хранилище за отработено гориво и сух ХОГ; 1-4
енергоблокове в състава на ДП РАО, ЦНРД на СП ИЕ и ЦПРАО. Проверките се
извършва в Контролираната и Надзираваната зона. Измерват се радиационни
параметри на работната среда:
През 2019 г. са извършени 466 проверки включващи 11 952 измервания на
площадките на ЕП1 и ЕП2, Контролираните зони 1 (блокове I – IV) и 2 (блокове V –
VI), контролирана зона СП „РАО-Козлодуй”, Инсталация „Дунав”, лаборатории и
кабинети използващи ИЙЛ и много други. Осъществени са и допълнителни измервания
за освобождаване на партиди метал и бетон в процеса на извеждане от експлоатация на
СП "ИЕ 1-4 блок" Козлодуй, които са в структурата на ДП РАО.
Резултатите от осъществения контрол
таблици 1 и 2.

и измерванията са представени на

Таблица № 1: Осъществен контрол в обекти на АЕЦ:
Видове обекти
КЗ-1 на СП ИЕ: 1-2 и 3-4
блокове
-Инсталация „Дунав“
-СПИ
КЗ-2 на АЕЦ Козлодуй: 5 и 6
блокове
КЗ на СП “РАО-Козлодуй”
КЗ на ХОГ и СХОГ АЕЦ
Козлодуй
КЗ-ЦНРД на СП “ИЕ”
Помещения и територии извън
КЗ, ТК, външни стени и др.
Измерване в МЗ 1-4 блок
Измерване на демонтирано
оборудване от СП-ИЕ
ОБЩО:
ПЛАН -2019

Мощност на
еквивалентната доза
800

Брой измервания
Повърхностно
замърсяване
240

Обемна активност
на аерозоли
128

80
62
1000

40
40
240

8
8
160

312
328

160
160

72
24

148

88

24

4521
1920

312
-

26
-

871
10042
8539

180
1460
1138

450
391

През отчетния период, специалистите са извършили 2971 измервания на
радиационни параметри на демонтирани детайли от МЗ на 1-4 блок. Дейността е извън
плана за 2019 г. и ще послужи за освобождаване от радиационен контрол на
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оборудването в процеса на извеждане от експлоатация. Общият брой измервания
надхвърля заложените по план, но бележи намаление с 11.58% в сравнение с 2018 г.
Намалението е обусловено от извеждането от експлоатация на обекти, които са
подлежали на контрол.
Таблица № 2: Изпълнение на годишните задачи в обектите на територията на АЕЦ
Годишна задача/мероприятие
1. Проверка на КЗ-1 на СП ”ИЕ – 1-4 блок”:
1.1. Измерване на рад. параметри на работна среда в КЗ-1 (блокове 12 и 3-4)
1.2. Измерване на рад. параметри на работна среда в СПИ
1.3. Измерване на радиационни параметри на работна среда в
инсталация „Дунав“
1.4. Спазване на здравно-радиационни изисквания
2. Проверка на КЗ-2 на АЕЦ:
2.1. Измерване на радиационни параметри на работна среда (блокове
5 и 6)
2.2. Спазване на здравно-радиационни изисквания
3. Проверка на КЗ-ХОГ и КЗ-СХОГ:
3.1. Измерване на рад. параметри на работна среда (ХОГ и СХОГ)
3.2. Спазване на здравно-радиационни изисквания
4. Проверка на КЗ на СП “РАО-Козлодуй”:
4.1. Измерване на радиационни параметри на работна среда
4.2. Спазване на здравно-радиационни изисквания
5. Проверка на КЗ- ЦНРД на СП “ИЕ”:
5.1. Измерване на радиационни параметри на работна среда
5.2. Спазване на здравно-радиационни изисквания
6. Проверка на промплощадката:
6.1. Сгради /съблекални, перални, столови, МЗ и лаборатории,
използващи ИЙЛ
6.2. Външни стени на корпуси
6.3. Територия на промплощадката:
– ПП 1
– ПП 2
– Територии пред ТК 1-6, БМР, СК3
– Варово стопанскво
7. МЗ1-4 блок
8. Измерване на демонтирано оборудване от СП-ИЕ

І

2019 г. по тримесечия
ІІ
ІІІ
ІV
общо

4

4

4

4

16

1

1

1

1

4

1
4

1
4

1
4

1
4

4
16

4

4

4

4

16

4

4

4

4

16

2
2

2
2

2
2

2
2

8
8

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

33

33

33

33

132

10

3

4

7

24

12
12
4

12
12
2

12
12
2

24
12

24
12

12
12
4
2
24
12

48
48
12
2
96
48

24
12

Съвместно с експерти от лаборатория РЕРМ е извършен анализ на получените
данни от собствения радиационен мониторинг на течни и газообразни изхвърляния в
околната среда от съоръженията на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за 2019 г.
Обекти от бившите уранодобивната и уранопреработвателната промишленост
Общият брой на обектите от уранодобивната и уранопреработвателната
промишленост е 78 и съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-28193/03.06.2011 г. се разделят на: обекти с висок, среден и нисък радиационен риск. В
зависимост от това честотата на специализирания радиационен контрол на фактори на
жизнената среда в районите е съответно:
- Обекти с висок радиационен риск – 2 пъти годишно;
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- Обекти със среден радиационен риск – 1 път годишно;
- Обекти с нисък радиационен риск – 1 път на 2 години.
Държавният здравно-радиационен контрол на факторите на жизнената среда в
бившите обекти на уранодобивната и уранопреработвателната промишленост следи за
качественото възстановяване на околната среда в тези обекти, както и за намаляване на
надфоновото облъчване на населението. Проверките се извършват съвместно с
експерти от лаборатория „Радиационни експертизи и мониторинг на радон“ на НЦРРЗ.
• предварителен контрол - оценка на съответствието на инвестиционни,
технологични и работни проекти, съгласуване на програми за радиационна
защита;
През отчетния период са разгледани и съгласувани програми за радиационна защита и
контрол на:
- Инвестиционно намерение на Министерство на правосъдието относно поземлен имот
в село Яна, Столична община, район Кремиковци като е изготвен отговор изпратен с
писмо изх. №РД-02-09-8/26.03.2019 г.;
- Инвестиционно намерение на частна фирма „Метком - Йотови“ ЕООД за поземлен
имот в гр.Бухово, Столична община, район Кремиковци направено е проучване и е
изготвен отговор (изх. №РЕМР-04-39/16.12.2019 г.);
- „Програми за радиационна защита“ към сметни документации за „Текущ ремонт на
тръбопровода от събирателен резервоар“ на обект ИСОЗУРВ „Бялата вода“,
гр.Костенец, област София“ и „Текущ ремонт на фундамента на резервоара за утайки“ в
обект ИСОЗУРВ “Искра“, с.Кътина, район Нови Искър. Изготвено е писмо (№РЕМР04-33/17.10.2019 г.) с препоръки и забележки относно съгласуване на гореописаните
проекти.
- Включване на четири отворени пункта в обект рудник „Дружба 1 и 2“ в „Задание за
изготвяне на сметна документация за трайно презатваряне на устията на отворените
минни изработки с приобщаване към околния релеф, по начин на изпълнение,
непозволяващ нерегламентираното проникване в изработките“ (писмо изх. № .№РЕМР04-31/09.09.2019 г.).
• тематични проверки - по мерки за радиационна защита на работещи и
население.
През 2019 г. са извършени 10 тематични проверки в 27 бивши уранодобивни обекти,
съвместно с отдел ДЗРК и за констатираните проблеми са дадени препоръки за:
- Щолна 9 в обект „Дружба 1 и 2“, с.Елешница, община Разлог и Щолна 93 от участък
“Пета шахта“, с.Сеславци, район Кремиковци - предприемане на спешни мерки за
пречистване на руднични води;
- Хвостохранилище „Елешница“ – проучване на промените на терена;
- „Рудник Сливен“ - установени стойности над контролните нива на радиационни
параметри на води от кладенци в района на бивш уранодобивен обект.
- Участък „Сборище“, с.Сборище, община Твърдица - прекратяване на радиоактивното
замърсяване;
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- „Рудник Изгрев“, с. Барутин, община Доспат – предотваряване на изземването на
материали от табан в района на бивш уранодобивен обект.
- Обект „Дружба 1 и 2“, с.Елешница, община Разлог - пропадания и отвори в района.
- Обекти: “Кара Тапе” и “Калъч борун“, община Велинград, област Пазарджик;
участъци „Селище“ и „Побит камък“, с. Побит камък, община Сърница, област
Пазарджик и шахта “Смоляновци“ с.Смоляновци, община Монтана - радиоактивни
замърсявания във води.
На база на извършените обследвания са изготвени радиационни становища за
всеки отделен обект с анализ на получените резултати, констатирани несъответствия и
препоръки.
• тематична проверка за спазване на здравните изисквания в ядрени съоръжения:
Проведена е една проверка на тема: Радиационна защита на населението при ситуации
на планирано облъчване“, в СП ''ПХРАО-Нови Хан“. Проверяващият екип включваше
държавен здравен инспектор и експерти от лаборатории МОН и РЕМР. По време на
проверката бяха констатирани известни несъответствия, за които са дадени препоръки.
Несъответствията са отстранени в указания срок.
3. Дозиметрия на външното облъчване
Оценката на индивидуалните ефективни дози от външно облъчване се извършва чрез
филмови и комбинирани (филмов + термолуминесцентен) дозиметри. Контролът е
непрекъснат, с периодичност на отчитане 4-кратно (на тримесечие) или 10-кратно за
една година. Измерените дози се съхраняват на електронен и хартиен носител съгласно
изискванията на Наредба №32 от 2005 г., което е представителна информация за
медицински и юридически справки и експертизи. Филмовата дозиметрична система
(ФДС) е вписана в Държавния регистър на одобрените за използване в страната
средства за измерване под номер №3726/ 18.12.2001 г.
През 2019 г. са контролирани 3861 лица от 700 обекта. Обработени са 16 938 бр.
филми (изпращане, получаване, проявяване). Направени са над 67 752 измервания.
Издадени са 3 172 протокола и 700 сертификата. Използват се и около 66
комбинирани дозиметъра, включващи филмов и термолуминисцентен дозиметър. За
ИДК в НЦРРЗ и ИЯИЯЕ - БАН се използват 136 броя термолуминисцентни дозиметри.
Сектор „Дозиметрия на външното облъчване” е част от Органа за контрол от
вид А към НЦРРЗ, като от 03.08.2007г. е акредитиран за извършване на контрол на
професионалното облъчване – Сертификат № 251 ОКА на ИА БСА.
През 2019 г. броя контролирани обекти е намален с 11%, което обуславя
намаления брой измервания. Клиентите избират икономически по-изгодната
възможност. Цената (тарифа на таксите), на която работи НЦРРЗ не позволява оферти
за големи лечебни заведения.
Лабораторията е в процес на въвеждане на термолуминисцентната
дозиметрична система. Изяснени са всички условия: стандарти, нормативни
изисквания, необходимо оборудване, обучение на персонал и др. За съжаление, не са
осигурени необходимите финансови средства. НЦРРЗ закупува ежегодно ограничен
брой TLD-дозиметри, но количеството все още е недостатъчно, за замяна на филмовата
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дозиметрична система за всички контролирани лечебни заведения. Замяната ще
осигури оптимизация на разходите и конкурентост на пазара на услуги (в страната има
4 други акредитирани лаборатории).
Термолуминесцентната дозиметрична система е вписана в Държавния регистър
на одобрените за използване в страната средства за измерване под №3727/ 18.12.2001 г.
Лицата категория А са на десеткратен годишен контрол, а категория Б – на
четирикратен контрол. Резултатите са представени на таблица 3.
4. Дозиметрия на вътрешното облъчване
В съответствие с изискванията на Наредба 32 за условията и реда за извършване
на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на
йонизиращи лъчения, на лица работещи с открити ИЙЛ се извършва ИДК на
вътрешното облъчване. През отчетния период бяха извършени 22 целотелесни
измервания на 22 служители от СП „ПХРАО - Нови хан“. Резултатите, съгласно
системата по качество на ОК А, бяха отразени в протоколи за контрол на всеки човек и
бяха издадени сертификати за контрол. По заявка на аварийното звено на НЦРРЗ,
измервания бяха направени на един служител на „МОНРОЛ“ ООД.

Снимка 1: Провеждане на целотелесно измерване

В края на 2018 г. измервателната апаратура на стационарния целотелесен брояч
излезе от строя. Възстановяването на системата е невъзможно, поради факта, че
апаратурата е двадесет годишна. В момента лабораторията използва измервателната
апаратура от мобилната установка, с която НЦРРЗ разполага. За съжаление това прави
мобилният целотелесен брояч неизползваем, а той е единствения в страната.

Снимка 2: Част от апаратурата, с която се извършва ИДК на външното облъчване
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Таблица 3: Индивидуален дозиметричен контрол при външно облъчване (2019 г.)
Брой на контролираните лица Брой лица в дозов интервал, mSv

Област (РЗИ)

кат. А

кат. Б

0
0
238

0
1892
65

0
1855
264

0
36
32

0
1
6

0
0
1

0
0
0

нуклеарна медицина

0

0

0

0

0

0

0

всички останали

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
4
0
7
0
0

399
0
0
98
8
56
186
0
172
112
6

396
0
0
97
8
56
189
0
179
112
6

3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ветеринарна медицина

0

51

49

2

0

0

0

Образование и наука

0

222

220

2

0

0

0

Транспорт

0

10

10

0

0

0

0

Полиция

0

281

281

0

0

0

0

Други

0

54

54

0
76

0
8

0
1

0
0

Дейности с повишена концентрация на естествени РАИ (бани, подземни обекти)
конвенционална диагностика (предимно графия)
интервенционални процедури (предимно скопия)
Медицина

Стоматология
радиотерапия
други - сервиз мед.техника
Облъчватели
Промишлена радиография

Промишленост

> MDL
< MDL
кат. А
кат. Б
всички

телегаматерапия
брахитерапия
стационарни уредби
подвижни уредби

производство на радионуклиди
промишлени анализи (РФА, РСА)
уреди за технологичен контрол – (сигнализ., нивом., неутрализ. и др.)
Ускорители

<MDL [MDL;1] (1;6) [6;20) ≥20

3776
249
3612
3861
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5. Наблюдение и контрол
облъчваните лица

на

здравословното

състояние

на

професионално

Специализираното медицинско наблюдение включва: медицински прегледи,
изследвания и издаване на експертни заключения относно медицинската годност за
работа, както и посещения на обекти, в които се работи с източници на йонизиращи
лъчения. Дейността се извършва в отдел „Радиационна безопасност и медицинско
осигуряване“ в структурата, на който са включени две лаборатории: „Радиационна
медицина“ и „Клинична биохимия имунология и хематология“.
Експертните заключения за медицинска годност за работа в среда на
йонизиращи лъчения се издават от лекарите с призната специалност по радиобиология
или радиационна хигиена от отдела, за цялата страна.
През 2019 г. са проведени 19 589 прегледи и са издадени 12 180 експертни
заключения в цялата страна. Непригодни за работа в среда на йонизиращи лъчения за
2019 г. са 9 лица.
Лаборатория РМ е с национални функции, поради което част от прегледите се
извършват в обектите с ИЙЛ или в отделите РК на РЗИ (таблица 4).
Таблица 4: Разпределение на персонала работещ с ИЙЛ на територията контролирана
от РЗИ и персонал на АЕЦ.
На територията на РЗИ – Враца
На територията на РЗИ – Бургас
На територията на РЗИ – Варна
На територията на РЗИ – Русе
На територията на РЗИ – Пловдив
Външни фирми работещи в АЕЦ
Персонал на АЕЦ „Козлодуй“
Общо

624
819
1370
775
1695
246
1920*
6641

*Наблюдава се увеличение на броя лица подадени за МЕЗ от АЕЦ, което се
дължи на организационни мерки приложени от СТМ за спазване на графика за
подаване на документите.
В НЦРРЗ функционира медицинска експертна комисия, ръководена от д-р
Милчев. За отчетния период са разгледани 7 случая. Наложена практика в
лабораторията е част от по-сложните диагностични казуси да се обсъждат на заседания
на комисията. В тези случаи решенията се разглеждат като консултация, която няма
официален характер. Комисията разглежда оплаквания, относно постановено експертно
заключение, както и всички случаи на оценка на здравния статус и медицинската
годност на лицето, след констатирано превишаване на някоя от границите на дозите,
при професионално облъчване.
Консултирани са и 37 лица от цялата страна работещи в среда на йонизиращи
лъчения. На отчет в Диспансера се водят 15 лица с професионални лъчеви увреждания,
регистрирани през минали години.
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Лекарите в отдела консултират пациенти за риска от медицинско облъчване и
правила на защита при провеждане на диагностика и терапия с източници на
йонизиращи лъчения.
В изпълнение на изискванията на Наредба № 11 от 22 октомври 2019 г. бяха
проведени 93249 лабораторни анализа на 5110 лица, или средно 17.85 изследвания на
пациент. За отчетния период, броя на проведените изследвания е намален с 2.5%
изцяло за сметка на намаление на общия брой преминали пациенти (с 2.5%).
Наред със задължителните хематологични изследвания и изследвания на урина,
лаборатория „Клинична биохимия, имунология и хематология ” извършва клинико химични изследвания по показания, с цел уточняване на здравния статус на лицата.
Поддържа се готовност за анализиране на 17 показателя подпомагащи преценката на
функцията на основните органи и системи на човешкия организъм, както и готовност за
провеждане “клинична дозиметрия” при лица пострадали в случаите на радиационни
инциденти. С тези изследвания се дава възможност за провеждане и на профилактични
скриниращи програми в това число: оценка на липиден статус, риск от захарен диабет,
риск от ССЗ и др.
През 2019 г. бяха извършени 5 923 биохимични изследвания, което представлява
намаление на проведените изследвания с 2.6%, спрямо 2018 година. Намалението се
дължи, по-малкото изследвания за диагностично уточняване, както и на относително
лимитираните финансови възможности и недостигащия персонал в лабораторията
обуславящо редуциране на изследванията за оценка на риска от общо социално значима
патология.
6. Радиационна защита на населението
Изискванията към мониторинга на нивата на радиоактивност в жизнената среда
за оценка облъчване на населението като цяло и на риска произтичащ от него са
определени със Закона за здравето, във връзка с Препоръка на Комисията за
приложение на чл. 36 от Договора за Евратом (2000/473/Евратом) и от изискванията на
Наредба за радиационна защита (2018г.). Всички предприятия провеждащи мониторинг
на изхвърляния, както и държавните органи имащи данни за това са длъжни да
предоставят информация на министърът на здравеопазването. Идентифицирането на
дейностите, за които се извършват оценки на дозите на лицата от населението;
определянето на дейностите, за които се извършва реалистична оценка, и дейностите,
за които е достатъчна скринингова оценка се осъществява от експерти от лаборатория
„Мониторинг на облъчване на населението“ в НЦРРЗ.
В изпълнение на Заповед № РД-28-193 от 03.06.2011 г. на министъра на
здравеопазването за провеждане на мониторинг на жизнената среда около обекти с
национално значение, в които се работи с източници на йонизиращи лъчения (АЕЦ
Козлодуй, СП „ПХРАО – Нови хан“, ИЯИЯЕ – БАН, хранилище за РАО в местност
„Шумако”, Дървеница), чрез радиохимични анализи се определя съдържанието на
цезий-137, стронций-90, радий-226, радон-222, уран-естествен, обща бета и обща алфа
активност в различни среди, както и чрез гамаспектрометричен анализ – на гама
излъчващи нуклиди.
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През отчетния период са извършени изследвания на 660 броя проби –
хранителни продукти, питейни, повърхностни и минерални води (снимка 3), почви,
дънни утайки, растителност, атмосферни отлагания, атмосферен въздух, строителни
материали и други обекти (увеличение с 2% спрямо 2018 г.). Извършени са 1552 броя
радиохимични, 293 броя гама-спектрометрични анализи и 1186 броя
радиометрични определяния. Направени са 90 бр. измервания на мощност на дозата
гама-лъчение на място.
В резултат на неокомплектовката на щатния състав през първото полугодие
се регистрира значително забавяне на резултатите от анализите, което се
компенсира и до момента.

Снимка 3: Пробовземане на повърхностна вода от с. Габра

Броят радиохимични и радиометрични анализи е с 4 % и 6 % респективно
по-висок от този през 2018 г. Броят на проведените гама-спектрометрични
анализи през 2019 г. е съпоставим с този от 2018 г.
Резултатите от провеждания и през 2019 г. мониторинг сочат, че естественият
гама-фон в района на СП „ПХРАО - Нови хан” и този в 6-90 км зона около АЕЦ
„Козлодуй” не е повлиян от експлоатацията на ядрените съоръжения и обектите с
източници на йонизиращите лъчения и не се отличава от характерния за съответните
региони локален гама-фон. Радиоактивността на въздуха, водата, почвата, флората
и фауната варира в нормални граници. Няма отклонения от нормативните изисквания
за радиационна защита. По отношение на резултатите от мониторинга, провеждан в
землищата на населените места около „ПХРАО - Нови хан“, може да се отбележи, че са
в границите на характерните за района стойности. Регистрираното съдържание на
техногенните радионуклиди цезий-137 и стронций-90 в повърхностните води е
многократно по-ниско от допустимото за питейна вода и е пренебрежимо малко по
отношение на радиационната защита.
Резултатите от радиологичните анализи на продукти от търговската мрежа
(прясно мляко, меса, сирена, кашкавали, плодове, зеленчуци, варива, детски млека и др.
детски храни), както и смесена диета (24 часово меню), изследвани с цел оценка на
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облъчване на населението от поглъщане на техногенни радионуклиди, съответстват на
изискването на нормативните документи. Оценената ефективна доза от поглъщане
на цезий-137 и стронций-90 с храна е по-ниска от 1 µ Sv/y.
Оценената годишна ефективна доза от надфоново облъчване на лица от
населението, живеещо около АЕЦ “Козлодуй” и „ПХРАО-Нови хан“ продължава
да е под 10 μSv по оценка, направена въз основа на получените за 2019 г. резултати
от радиационния мониторинг в тези райони. Това показва, че не са необходими
допълнителни мерки за радиационната защита на населението.
7. Медицинско облъчване
Основните принципи и изисквания за РЗ при медицинско облъчване, които се
прилагат в нашата страна, са определени със ЗЗ, Наредба № 2 за условията и реда за
осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване (2018г.), Наредбата за
радиационна защита (2018г.) и Медицинските стандарти “Образна диагностика”,
“Нуклеарна медицина” и “Лъчелечение”. Според обобщените оценки на Научния
комитет за действието на атомната радиация към ООН (UNSCEAR) медицинското
облъчване е основният техногенен източник на облъчване на човека, съставляващо над
99 % от надфоновото облъчване и около 21 % от общото облъчване на населението.
Независимо от неговото предназначение (образна диагностика, нуклеарна
медицина, лъчелечение, неинвазивна хирургия и други), класическите физически и
технически защитни мерки не са ефективни. Пациента трябва да застане на пътя на ЙЛ,
за да се реализира диагностичния образ, или да се третира тумора, или хирурга да
наблюдава оперативното поле и т.н. Очевидно лицензирането на медицинската
апаратура гарантира безопасността само на медицинския персонал. Единствената
възможност за намаляване риска за пациента е спазването на добра медицинска
практика, включваща основни изисквания за радиационна безопасност, като контрол
на качеството на медицинската апаратура и обосноваване на необходимостта за
използване на метод с йонизиращи лъчения. Решаващо значение има и
контролирането на дозите на пациента, включително оптимизиране на различните
методи за образна диагностика или терапия, осигуряване проследимост на дозите за
всички аспекти на медицинското облъчване.
В тази посока са насочени усилията на лаборатория „Радиационна защита при
медицинско облъчване“ на НЦРРЗ. Международно признат способ за защита на
пациента и намаляване на дозите на облъчване е изработването на Национални
диагностични референтни нива (NDRLs) при рентгенови диагностични изследвания и
терапевтични процедури под рентгенов контрол, или нива на активност на въведения
радиофармацевтик при нуклеарномедицински изследвания за типични изследвания,
провеждани на широко разпространени типове радиологични уредби. Те са важен
инструмент в процеса на оптимизация на радиационната защита на пациентите при
медицинско облъчване.
През 2018 са актуализирани: общо 38 DRLs: 5 DRLs на активности в нуклеарната
медицина и 33 DRLs в рентгенологията.
Рентгенография – във величината произведение керма-площ (KAP): Бял дроб-PA, Таз18

AP, Корем-AP, Торакални прешлени-AP, Торакални прешлени-Lat, Лумбални
прешлени-AP, Лумбални прешлени-Lat, Череп-AP, Череп-Lat;
Рентгеноскопия – в КАР: Контрастно рентгеново изследване на стомаха (Бариева
каша), Контрастно рентгеново изследване на дебелото черво (Бариева клизма),
Коронарна Ангиография (СА), Перкутанна коронарна интервенция (РСI) – във
величината произведение керма-площ (KAP);
Компютърна томография (CT) – във величините претеглен компютъртомографски
индекс на дозата (CTDIw), обемен компютъртомографски индекс на дозата (CTDIvol) и
произведение доза-дължина (DLP): Глава, Торакс, Корем и Лумбални прешлени;
Мамография – във величините входяща повърхностна въздушна керма (ESAK) и
средна жлезиста доза (AGD).
Педиатрични ДРН – във величината произведение керма-площ (KAP): рентгенография
на бял дроб в AP или PA за деца от 4 възрастови групи: 0-1 години; 1-5 години; 5-10
години; 10-15 години; (За новородени не можаха да бъдат събрани достатъчно данни за
представителна оценка и определяне на НДРН.).
Оценката на честотата на рентгенологичните изследвания и колективните
дози през 2018 г. показа следната динамика:
Според последните обобщени данни за 2018 г., общият годишен брой на
рентгеновите изследвания е 4 725 738, или средно 673 изследвания на 1000 души от
населението.
Наблюдават се следните тенденции:
- рентгенография: С най-голям принос в общия брой са около 70%, сред които
основни са графиите на торакс и на крайници;
- рентгеноскопия: Плавно намалява като през 2018 г. са 1.7% от общия брой;
- флуорография: Положителна тенденцията e отчетеното намаляване на
флуорографиите. През 2018 – 0.8 на 1000 души. ;
- компютърна томография: През 2018 г. броят на компютър-томографските
изследвания е нараснал от 10,4 % (за 2017) до 11.1% от общия брой изследвания;
- интервенционални процедури: Броят на ангиографските и интервенционалните
процедури за периода бележи тенденция за запазване на честотата спрямо
предходната година (2,7% за 2017 и 2.8% за 2018 г. от общия брой рентгенови
изследвания.;
- дентални: Броят на денталните рентгенови изследвания бележи тенденция на
постоянно увеличаване от 61 до 94 на 1000 души от населението.
На фигура 2 е представена честотата на петте основни групи рентгенови
изследвания – рентгенография, рентгеноскопия, компютърна томография,
интервенционална рентгенология (вкл. инвазивни диагностични процедури) и дентална
рентгенология, за периода от 2007 до 2018 г.

19

Фигура 2: Честота на петте основни групи рентгенови изследвания за периода 2007- 2018 г.

Колективната ефективна доза на човек от населението нараства средно с 10% на
годишна база. За 2018 г. оценката на колективната ефективна доза от рентгенови
изследвания е 6628 man Sv, или средно по 943 µSv (0.94 mSv) на човек от населението,
приблизително колкото средната за Европа. За сравнение Границата на ефективната
доза за всяко лице от населението е 1 mSv/год. като тази граница се прилага за сумата
на ефективните дози и сумата на еквивалентните дози от външно и вътрешно
облъчване, които лице от населението може да получи за в резултат на всички
разрешени дейности. Тук не се включва медицинското облъчване, но е видно, че то е
съизмеримо с дозата, която осигурява приемлив риск. Гореизложеното за пореден път
доказва необходимостта от съблюдаване на всички мерки на защита и най-вече
обосноваността на медицинските радиологични процедури.

Фигура 3. Изменение на годишната колективна ефективна доза за основните групи рентгенови
изследвания от 2007 до 2018 г.
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През 2018 г. нуклеарно медицински (НМ) диагностичните изследвания in vivo се
провеждат в 22 отделения, с използване на общо 6 ПЕТ-КТ (в УМБАЛ „Св. Марина“ –
Варна, УМБАЛ „Св.Георги“ ЕАД - Пловдив, УМБАЛ Аджибадем Сити Клиник –
София (2 бр.), МБАЛ "Уни Хоспитал" – Панагюрище и в УМБАЛ „Александровска“ –
София),; и 20 гама-камери – 5 планарни и 15 СПЕКТ, от които 6 са хибридни системи:
СПЕКТ-КТ (в УМБАЛ „Александровска“ - София, СБАЛОЗ София - град, УМБАЛ „Св.
Иван Рилски“ – София, УМБАЛ Аджибадем Сити Клиник - София (2 бр.) и „СБАЛОЗ“
– София). За 2018г. са получени данни за извършените изследвания от 18 отделения.
Честотата на НМ изследвания (възрастни и деца) на 1 милион от населението в
България през 2013 г. е 4395 изсл./мил., а през 2018 е 4835. НМ изследвания се
провеждат основно на възрастни хора и само в 0,21 % от случаите – на деца под 15
години, което е обвързано със спецификата в заболеваемостта.

Фигура 4. Разпределение по години на проведените НМ изследвания (абсолютен брой)
според вида на използваните радионуклиди от 2007до 2018 г.

През 2018 г. основен принос в честотата имат изследванията на опорнодвигателната система: 48.9 % и изследванията на туморните процеси (чиито общ
принос е намалял 2.3 пъти спрямо 2017): от 43.7% на 19.2 %. Постепенно намаляват
изследванията на отделителната и ендокринната системи. Повишена е честота на
изследванията на централната нервна система с принос 11,7% (дължащи се на ПЕТ
неврологични изследвания) и сърдечно-съдовата система с принос 4.1% (Миокардна
перфузия ПЕТ).
Изследванията на бъбреци са най-често провежданите при деца през 2018 г.,
сред които динамичната бъбречна сцинтиграфия с DTPA в 67.6% от случаите, следвани
от сцинтиграфията на тестисите с честота 12.7%.
Общият брой на терапевтичните радионуклидни процедури е с тенденция за
намаляване от 435 през 2007 г. до 146 през 2018. Преобладава йодната терапия на
21

щитовидната жлеза – основно при хипертиреоидизъм (26.7% от случаите) и при
карцином (68.5 %).
На фигура 5 е представена динамиката на НМ изследвания по органи и системи
в периода 2007 - 2018 г.
НМ изследвания по дял на анатомичната система : 2007 - 2018
70%
60%
2007
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

50%
40%
30%
20%
10%
0%

Фигура 5. Брой НМ изследвания по органи и системи от 2007 до 2018 г.

Средната годишна индивидуална ефективна доза от нуклеарно-медицинските
изследвания у нас за 2018 г. е 0.037 mSv, като е съизмерима със средната за Европа
0.036 mSv.
На фигура 6 е представен приносът на различните групи НМ изследвания в
колективната доза.

Фигура 6: Принос на различните НМ изследвания в колективната доза
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Очаква се в бъдеще, с нарастването на броя на ПЕТ уредбите и осигуряването на
клинични циклотрони за производство на краткоживеещи позитронни емитери,
приносът на ПЕТ в честотата на НМ изследвания и в колективната доза да нарасне.
През 2019 г. лаборатория „РЗМО“ съгласува 3 скринингови програми за
провеждане на профилактични изследвания: по „Националната стратегия на Република
България за интегриране на ромите 2012-2020 г.“, както и по Програма „Подобряване
на устойчивостта на националната програма по туберкулоза“ между глобалния фонд за
борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Република България.
Във връзка с изискването на Наредба 2 да се поддържа база данни на експерти
по медицинска физика, през 2019 г. са извършени 23 вписвания.
8. Осигуряване на качеството
В НЦРРЗ функционира единствената в България лаборатория, която осигурява
проследимост на измерванията на йонизиращи лъчения и поддържа вторични
дозиметрични еталони (SSDL). Тя е част от мрежата на SSDL на МААЕ и СЗО и
отговаря за метрологичното осигуряване на средствата за измерване, използвани в
медицината чрез: метрологична проверка на клинични и индивидуални дозиметри за
рентгеново и гама-лъчение и на радиометрични и дозиметрични средства за измерване;
дозиметрично калибриране на лъчетерапевтичните апарати, на апарати за
телегаматерапия и на рентгеновите уредби за дълбока и повърхностна терапия към
многопрофилните и специализираните лечебни заведения за оказване на болнична
помощ и диспансерите по кожно-венерологични заболявания.
Периодично се проверяват и параметрите на еталонните измерителни средства.
През 2019 г. съгласно плана за метрологично осигуряване бе извършена калибровка на
измерваната апаратура за калибриране на дозиметрични системи, измерващи в единици
погълната доза във вода- йонизационни камери PTW- 30012, електромер PTW UNIDOS
Webline. Aпаратура за калибриране във въздушна керма за различни качества на
рентгеново лъчение и от гама-източник 137Cs- йонизационни камери PTW-30012, PTW32002, Exradin A3, W- 23342 и електромер PTW UNIDOS Webline.
Лабораторията е единствена в страната, която разполага с метрологична
рентгенова апаратура, и само тук могат да се калибрират апарати, използвани за
измерване на рентгеново лъчение. Освен това само тази лаборатория разполага с
необходимото допълнително оборудване за калибриране в единици погълната доза
във вода и единствено тук могат да се калибрират клинични дозиметрични
системи, широко използвани в медицината.
През 2019 г. общия борй на калибрираните дозиметрични системи е 177. При
калибрирането се правят по три измервания с еталонната измервателна апаратура и от
три до пет измервания с калибрирания апарат за всяка точка на калибриране.
Направени са над 1 483 измервания. Издадени са 173 сертификата. Наблюдава се
намаление с 26% на заявките за калибриране. Доколкото работата с калибрирана
апаратура е нормативно заложено изискане, е обърнато внимание на инспекторите от
ДЗРК насочено да проверяват наличието на сертификат по време на инспекциите.
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Снимка 4:Част от апаратурата за калибрирана

Лаборатория „Дозиметричен контрол (SSDL)“ е единствената в страната, която
разработва и прилага методи за дозиметрия на високите дози. Погълнатата доза е
основният параметър при радиационните технологии, с който се гарантира качеството
на облъчването, т.е. постигането на целите, за които то се извършва; осигурява се
безопасността на облъчените храни и запазването на потребителските им качества.
Доколкото съгласно българското законодателство официалният държавен контрол
трябва да гарантира правилното прилагане на радиационните технологии, то точното
измерване на погълнатата доза е основен обект на проверка при производството на
облъчени храни. В документите на комитет SANCO за провеждане на проверки в
облъчвателните съоръжения, облъчващи храни, се изисква проверка на методите и
средствата за измерване на погълнатата доза в облъчваната продукция.
През 2019 г. лабораторията поддържа в добро състояние единствената
лабораторна гама-облъчвателна уредба в България НИГУ-7. Освен за еталонен
източник за високи дози, същата се използва и за обработка на малки партиди изделия с
цел деконтаминация и стерилизация. Облъчват се изделия и проби за определяне на
параметрите на радиационни технологии, прилагани на промишлените облъчватели.
Основни клиенти са СБАЛ АГ РМ София, Институт по катализа – БАН (пчелни
продукти и кафе), ИОХ-БАН (ядки и плодове), ИКХТ-БАН (лиофилизирана храна:
мляко и извара) и УМБАЛ СМ Пирогов (костни импланти и опаковки). За СБАЛ-АГСофия се стерилизират медицински изделия за „инвитро” процедури. Общия брой
облъчвания за 2019 г. е 48.
През отчетния период бяха извършени 54 облъчвания на проби на ГОУ-10МЙЛ за научно-изследователски цели.
Лаборатория SSDL регулярно участва в междулабораторни сравнения
организирани от МААЕ.
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РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА В СИТУАЦИИ НА АВАРИЙНО ОБЛЪЧВАНЕ
НЦРРЗ е част от националната система за аварийна готовност и аварийно
реагиране при радиационни аварии и тероризъм. Той е единственото здравно заведение
в България с компетентност за оценка тежестта на радиационното увреждане на
пострадалите и определяне дозата на облъчване чрез биологична дозиметрия. Според
Националния план за защита при бедствия, част III „Външен авариен план за АЕЦ
Козлодуй” и Плана на Министерство на здравеопазването за усилване на мерките за
противодействие на терористични заплахи, свързани с химически, биологични,
радиоактивни и ядрени (ХБРЯ) материали, 2012 г, НЦРРЗ:
• пряко подпомага оперативната дейност на МЗ за ефективност на системите за
организиране на отговор и реагиране в случаите на възникване на радиационна
обстановка;
•

осигурява консултативна и експертна помощ на РЗИ, лечебните и здравни
заведения по предотвратяването, възникването и ликвидирането на радиационната
обстановка в страната и цялостна организационно-методична дейност по
проблемите на профилактиката, контрола и диагностиката на радиационноиндуцирани здравни ефекти;

•

поддържа постоянно екип от специалисти на 24-часово разположение;

•

представлява България в мрежата на СЗО по медицинска готовност и подпомагане
при радиационни аварии (REMPAN)

НЦРРЗ поддържа постоянна аварийна готовност, чрез дежурни екипи от
експерти с апаратура и транспортно осигуряване. През отчетния период няма
регистрирани аварийни ситуации.
Сектор “Дозиметрия на външното облъчване” поддържа постоянна готовност за
предоставяне и обработване на дозиметри в случай на радиационна авария или
инцидент.
НЦРРЗ участва в Европейската мрежа RENEB на ЕК по наука, за уеднаквяване
методите за биодозиметрия на йонизиращи лъчения и изграждането на мрежа от
лабораториите, провеждащи биодозиметрия в Европа. Изграждането на мрежата се
базира на координиране работата на лабораториите, провеждащи биодозиметрия и
съгласувано прилагане на съществуващите методи за оценка на погълната доза
йонизиращо лъчение при човека.
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През изтеклия период, като партньор на RENEB, отделът участва в
международнo упражнениe за биологична оценка на парциално облъчване с изработка и
отчитане на слепи проби, облъчени във Европа пo хромозомни аберации. Отчетени
бяха пет различни точки с различни дози. Резултатите бяха изпратени за оценка в BFS,
Мюнхен. Целта на упражненията е сравнение на методите и резултатите на различни
лаборатории от Европа и други страни, както и съгласуване на протоколите за работа.
Експерти на Центъра участваха в Национално пълномащабно учение
“ЗАЩИТА 2019”. Целта на ученията беше трениране на процедурите заложени в
Националния план за защита при бедствия, част III „Външен авариен план за АЕЦ
Козлодуй”.
Продължи постоянното наблюдение на пострадалите при аварията в промишлен
гама-облъчвател – гр. Стамболийски през 2011 г., по специално разработена схема.
Резултатите показват възстановяване при всички пострадали, като състоянието на
хемопоетичната система е в рамките на референтни нива. Проведен е и контролен
цитогенетичен анализ.
Експерти от НЦРРЗ участват в Национален център за данни към Министерство
на външните работи по Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити.
Периодично се проследяват резултатите от мониторинга за радиоактивност на въздуха
в световен мащаб (осигурен е специален софтуер и достъп до световната мрежа
СТБТО) и се оценява достоверността на представените резултати.
За отчетния период са проведени две изследвания за биологично определяне на
дозата, по заявка на физически лица. Резултатите не потвърждават аварийно облъчване.
През 2019 г. представители на НЦРРЗ участваха в Работна група по Заповед
№8121з-56/17.01.2019г. на главния секретар на МВР, за изготвянето на
междуведомствени процедури:
1. За реагиране при разкриване на незаконен пренос/превоз на ядрен материал,
радиоактивни вещества или радиоактивни източници в зоните на
международните летища, пристанища и граничните контролно-пропускателни;
2. За действие при установяване на незаконно преместване/пренасяне/превозване
на ядрен материал или радиоактивни веществаи инцидент с безстопанствен
източник.
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РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА В СИТУАЦИИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЛЪЧВАНЕ
Цялостната дейност на НЦРРЗ по защита на населението от въздействието на
йонизиращите лъчения, включително оценка на риска и ограничаване на дозите, може
да бъде третирана като защита при ситуация на съществуващо облъчване.
Съвременната радиационна защита се фокусира в идентифициране на "оптимални"
решения за защита, отчитайки ползите и вредите на мерките. Поставя се сериозен
акцент върху облъчването от естествени източници на йонизиращо лъчение, като
то трябва да бъде напълно интегрирано в цялостните изисквания за радиационна
защита.
1.Оценка на риска за населението от ИЙЛ в жизнената среда
За населението, живеещо около бившите обекти (общ брой 78) за добив и преработка
на уранова руда, НЦРРЗ следи за целия процес на възстановяване на околната среда
около тези обекти чрез:
• текущ контрол – обследване и изготвяне на експертизи за състоянието на
обектите
През 2019 г. служители от ЛРЕМР са провели обследвания на обекти от бившия
уранодобив по предварителна програма. Оценени са 75 % от обектите с висок
радиационен риск, 36,4 % от обектите със среден радиационен риск и само 15% от
обектите с нисък радиационен риск, поради факта че, тези обекти се обследват на две
години и през периода 2017 г. – 2018 г. са обследвани над 60 % от тях. По време на
проверките на място са обследвани общо 175 пункта за специализиран радиационен
контрол на бившите обекти за добив и прераработка на уранова суровина (Снимки 5 и
6). На база на извършените обследвания са изготвени радиационни становища за всеки
отделен обект с анализ на получените резултати, констатирани несъответствия и
препоръки.

Снимка 5. Обследване на участък „Сборище“,
с.Сборище, общинаТвърдица

Снимка 6. Обследване на „Шахти 7 и 8“
на бивш рудник Смолян

Взети са общо 111 проби вода от сондажи и контролни пунктови за
радиохимичен анализ по показатели Обща α-активност, Обща β-активност, уран и
радий. Извършени са 2175 измервания на мощност на дозата γ - лъчение.

27

В Таблица 5 са представени обследваните на място обекти и броят извършени
директни измервания по параметър мощност на дозата гама лъчение и взетите проби
води, дънни утайки и материали.
Таблица 5: Брой обследвани обекти, вид и брой измервания и взети проби
БРОЙ ИЗМЕРВАНИЯ, ПРОБИ
Мощност на дозата
гама лъчение

Обемна активност
на радон

Вода

Растителност
и
храна

брой измервания

брой измервания

брой проби

-

брой
проби
12

Обект „Дружба 1 и 2“
с.Елешница
Обект „Хвостохранилище
Елешница“

210
180

-

8

-

Обект „ЛРОЙС“ с.Елешница

20

-

1

-

Рудник „Сливен“

130

-

10

-1

Участък „Пета шахта“
с.Сеславци

150

-

3

-

Участък “Наречен“

190

2

14

-

Шахта „Смоляновци“

70

-

5

-

Шахта „Винище“

30

-

-

-

Участък „Сборище“

170

-

11

-

Шахти „7 и 8“ Смолян

250

6

12

2

Участък „Изгрев“ , с.
Барутин
Участък „Селище“, с Побит
камък

180

-

9

-

225

-

7

1

Рудник „Пробойница“

100

-

4

-

Обект „Рибарица“

70

1

5

-

Участък „Здравец“ с.
Нареченски бани
Участък „Кара тепе“,
Велинград
Участък „Калъч борун“,
Велинград

30

-

1

-

70

-

4

-

10

-

1

-

Обект „Косово“

20

-

-

-

Обект „Баблон“, с.Смилян

20

-

1

-

Обект „Бързелиево дере“, с.
Смилян

20

-

1

-

Обект „Липец“, с.Смилян

30

-

2

-

2175

9

111

4

Обект

Общо

-

В лабораторията се извършват: анализ на концентрацията на уран-естествен във
води; радиохимичния анализ на проби води за обща алфа и обща бета активности и
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предварителната подготовка на проби – почви и дънни утайки за гама-спектрометричен
анализ. В ЛРЕМР са анализирани 111 броя проби вода по Международен стандарт ISO
10704:2009(Е) “Определяне на радиологичните показатели обща алфа и обща бета
активност на проби вода”. За изминалата година са направени три анализа на почви и
дънни утайки от районите около бившите уранодобивни и преработвателни обекти.
На Фигура 7 са представени резултатите от направените през 2019 г. анализи на
пробите вода за определяне на обемна активност на естествен уран. Дванадесет от
измерените проби са с оценена обемна активност на уран над нормативно
установените: Щолна 9 от обект „Дружба 1 и 2“ (от 10 000 Bq/m3 до 46837 Bq/m3).

Фигура 7. Параметър обемната активност на естествен уран

На фигура 8 са представени резултатите от анализа на водните проби по
радиационен параметър обща алфа активност: 59 броя от измерените проби са със
стойности над нормативно установените, като 12 от тях са със стойности над 10 000
Bq/m3 до 45040 Bq/m3 отново за пункт на пробовземане Щолна 9.

Фигура 8. Резултати по параметър обща алфа активност
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Показател обща бета активност - 19 проби са над допустимото (фигура 9).

Фигура 9. Резултати по параметър обща бета активност

С цел подобряване на качеството на мониторинга и защитата на общественото
здраве, лаборатория РЕМР участва в проект BUL 9025 „Изработване на национална
стратегия за рекултивация на бившите уранодобивни обекти в България“ финансиран
от МААЕ. В рамките на проекта беше организиран работен семинар (16-18.10.2019 г.) с
участието на експерти от МААЕ Джим Хондрос от Австралия и Стефан Пепин от
Белгия. Основните теми на семинара обхванаха: идентифициране на проблема,
характеризиране и определяне на целта и оценка на облъчването. Проведоха се и
практически упражнения свързани с определяне на въздействието на различни
радиационни параметри, оценка на облъчването от тях и определяне на критерии за
рекултивация.

Снимка 7: Откриване на Националния семинар
по проект BUL 9025

Снимка 8: Участници в Националния семинар по
проект BUL 9025
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По същия проект, от 9 до 13 декември 2019 г. се проведе семинар в София на
тема „Разработване на програма за мониторинг и наблюдение на обекти с дейности в
миналото (уранодобив), които не са подлежали на регулиране“, с участие на
специалисти от НЦРРЗ. Представен бе немския и чешки опит в областта на създаване
на програми за радиационен мониторинг в обекти със ситуации на съществуващо
облъчване. Експертите от МААЕ споделиха добри практики за радиационна защита в
обекти Wismut (Германия) и DIAMO (Чешка Република), както и провежданият
мониторинг на околната среда.
Мониторинг на радиационни параметри на терен на бившето хранилище в
местност „Шумако“, бул. „Климент Охридски“№ 132.
Съгласно изготвената програма за мониторинг на обекта през 2019 г. са извършени
две планови проверки. По време на проверките е извършено обследване на терена на
хранилище „Шумако“ и е измерен радиационен параметър мощност на дозата гама
лъчение. Извършени са 160 бр. измервания на радиационния параметър в определените
пунктове и са издадени протоколи.
2. Мониторинг на питейните води
По предварително съгласувана с НЦРРЗ програма, РЗИ: София град, София
област, Благоевград, Кюстендил и Перник извършват пробовземане на питейни води на
своята територия, които предоставят за радиологичен анализ в НЦРРЗ. По молба на
РЗИ Благоевград бяха съгласувани мониторинговите програми на 17 бр. ВиК дружества
в областта. На РЗИ Благоевград беше дадено становище с препоръки за оптимизиране
на мониторинговите програми.
Анализът на резултатите от мониторинга на питейните води в Югозападна
България през 2019 г показа, че по показател естествен уран и показател обща бетаактивност (контролно ниво) всички изследвани води, отговарят на изискванията на
Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
По радиологичен показател обща алфа-активност (контролно ниво) 54 от
изследваните води не отговарят на изискванията на Наредба 9. За част от водите, може
да се счита, че превишеното контролно ниво по обща алфа-активност се обяснява с
регистрираната достатъчно висока, но в нормативно-установените граници
концентрация на естествен уран, предполагаща извода, че общата алфа-активност се
дължи предимно на този радионуклид, като общата индикативна доза съответства на
изискванията на наредбата. Конкретните водоизточници са подробно описани в отчета
на лаборатория МОН.
На фигура 10 е представено съотношение на проби питейна вода, по отношение
на контролно ниво на обща алфа активност. Прави впечатление намаляването на
пробите води с отклонение по показател обща алфа активност с 34%.
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Фиг. 10. Съотношение на стандартни и нестандартни проби питейна вода по отношение на контролно
ниво на обща алфа активност в Югозападна България

През 2019 г. са изготвени 390 експертни оценки на индикативна доза от
поглъщане на радионуклиди с питейна и минерална вода, която съответства на
изискванията.
Таблица 6: Проби питейна вода със стойности на индикативната доза над контролни
нива по области.
Област
Брой проби
София област
2
Област Кюстендил
1
Област София град
1

За посочените води, след представяне на резултати от допълнителни анализи ще
бъде направена експертна оценка.
През отчетния период беше извършено пробовземане, анализ и експертна оценка
на 72 проби минерална вода от цялата страна.

Снимка 9: Пробовземане на минерална вода в гр. Велинград
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РАДИОБИОЛОГИЧEН МОНИТОРИНГ ЗА СТОХАСТИЧНИ И НАСЛЕДСТВЕНИ
ЕФЕКТИ
Провежда от отдел „Радиобиология“. Използваните методи се препоръчват от
Международната Комисия по Радиационна Защита за оценка на радиационно
въздействие при човека и са утвърдени като световна практика. Рутинно се прилагат
хромозомни аберации и микронуклеус тест, флуоресцентна in situ хибридизация и
микронуклеуси с центромер. За изследване промените в молекулните компоненти на
клетката, се използват: гел електрофореза на единични клетки за ДНК поражения (dsb и
ssb); ензимен комет тест за определяне на модифицирани ДНК бази; спонтанен
репаративен синтез за оценка на потенциално-летални поражения; индуциран
репаративен синтез (след допълнително in vitro гама-облъчване) за оценка наличието на
адаптивен отговор; протеинов синтез в левкоцити – за специфично-индуцирани
репаративни ензими и/или цитотоксичен ефект на ЙЛ, в зависимост от дозата;
поражения предизвикани от радиационно-индуцирания оксидантен стрес – апоптични
промени като част от клетъчния отговор; клетъчна антиоксидантна активност – за
охарактеризиране на индивидуалния отговор към облъчването.
Двойноверижните повреди в ДНК са силно токсични лезии, специфични за
радиационното въздействие, които нерепарирани или погрешно репарирани могат да
предизвикат канцерогенна трансформация на клетките или клетъчна смърт.
Струпването на фосфорилирани хистонови молекули на местата с двойноверижни
повреди, известни като хистонови фокуси (γH2AX), е подходящ биомаркер, който
позволява детекция на лезиите, изследване на дозовата зависимост на радиационноиндуцираните двойноверижни повреди в ДНК, кинетиката на репарацията им, както и
анализ на цитотоксичното действие на ЙЛ на молекулно и клетъчно ниво. Подходящ е
за биодозиметрия и може да се прилага до 24 часа след остро облъчване.
През 2019 г. отделът работи по следните проекти:
1. Научен проект по договор КП-06-Н23/3 с Фонд Научни Изследвания - “ Оценка
влиянието на куркумин върху радиационно индуциран клетъчен отговор”.
Целта на проекта е да се оцени радиопротективния и радиосенсибилизиращ ефект
на куркумина [1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione] върху
радиационно-инуцирания клетъчен отговор при остро облъчване с γ - лъчение. В
процеса на изследванията ще бъдат анализирани: честотата на двойноверижните
разкъсвания на ДНК при различни дози; честотата на стабилни хромозомни аберации,
транслокации в присъствие или отсъствие на куркумин; проследяване ефекта на
куркумина върху активността на протеазома; ролята на куркумина в радиационноиндуцирания възпалителен отговор; изясняване комбинирания ефект на куркумина и
йонизиращото лъчение в регулацията на активността на транскрипционния фактор NFκB и на неговия цитоплазмен инхибитор IκBα.
По Работен пакет 1: Ко-локализация на γ-H2AX и 53BP1 за визуализиране
местата на ДВР бе изследван in vitro радиопротективен ефект на куркумин при
облъчване на лимфоцити с различни дози γ-лъчи (0.05, 0.5, 1 и 2 Gy) от двама донори,
като Куркумин бе добавян в концентрация (0.5; 10; 20 и 100 µg/ml) 60 мин. преди
облъчване. Уточнени бяха експерименталните параметри по задачата, като за най33

подходящ разтворител на куркумин бе одобрен етанол. Наличието на γ-H2AX и 53BP1
„фокуси“ на местата на ДВР се отчита с помощта на флуоресцентен микроскоп.
Изработени са и част от изследваните точки от трети донор.
По Работен пакет 2: FISH анализ за оценка честотата на хромозомни
транслокации след третиране с куркумин и последващо облъчване с различни
дози γ- лъчение: култивират се необлъчени, респективно облъчени лимфоцити в
присъствие или отсъствие на куркумин от двама донори с вече посочените дози
йонизиращо лъчение и съответните концентрации на куркумин. Изготвени са
микроскопски препарати за анализ на транслокации като част от тях са отчетени.
По Работен пакет 3: Определяне на протеазомна активност е извършено изолиране
на лимфоцити и облъчване с γ-лъчи (0.05, 0.5, 1 и 2 Gy) на предварително
третирани/нетретирани с куркумин клетки (0,5; 10; 20 и 100 µg/ml) от двама донори,
както и част от изследваните точки от трети донор.
По Работен пакет 4: Определяне нивата на екстрацелуларни цитокини са
инкубирани необлъчени, респективно облъчени с γ-лъчи лимфоцити в отсъствие или
присъствие на куркумин и са определени нивата на провъзпалителните цитокини – IL6, IL-8, TNFα и MCP-1 и на антивъзпалителния цитокин IL-10, чрез метода ELISA в
клетъчни култури от двама донори, както и част от изследваните точки от трети донор.
От всички изследвани комбинации са замразени клетъчни лизати за последващ анализ
на фосфорилираната форма на транскрипционния фактор NF-κB и на негативния му
регулатор – киназата IκBα (фигура 11).

Фигура 11: Стойности на цитокина IL-8 след третиране с различни концентрации куркумин и
последващо облъчване с различни дози
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По Работен пакет 5: Определяне нивата на фосфорилиран (Ser536) NF-κB p65 и
на фосфорилиран (Ser32/36) IκBα в клетъчни лизати. Приготвяни са клетъчни
лизати и регулярно се провежда ELISA анализ с антитела срещу NF-κB и IκBα.
2. Научен проект по договор с Лаборатория по Радиобиология на Института за
ядрени изследвания (ОИЯИ), Дубна на тема: “Induced neuroinflammation after
treatment of microglial cells with IR with different quality”.
Целта на научно-изследователския проект е да анализира възпалителния отговор на
миши микроглиални клетки след облъчване с различни дози ЙЛ с различно качество,
като моделна система за изследване на радиационно-индуцираното невровъзпаление –
потенциална начална стъпка на механизма за увреждане на мозъка.
SIM-A9 микроглиални клетки бяха облъчени в ОИЯИ-Дубна с фотони или заредени
частици. В НЦРРЗ бяха анализирани с помощта на ELISA промените в нивата на
цитокините IL-1β, IL-6 и TNFα. Резултатите са представени на фигури 12, 13 и 14.

Фигура 12: Нива на IL-1β след
облъчване с йонния ускорител (15N)
и γ-лъчи.

Фигура 13: Нива на

TNFα след облъчване с
йонния ускорител (15N)
и γ-лъчи.
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Фигура 14: Нива на IL-6 след облъчване с йонния ускорител (15N) и γ-лъчи.

Независимо от вълнообразния характер на промените в секрецията на цитокини
от SIM-A9 клетките, при различните дози и време след облъчването, прави впечатление
че облъчването с 15N йони повишава нивата на всички цитокини (IL-1β, IL-6, TNFα) в
пъти повече от облъчването с гама лъчи (60Co). Не се установява ясно изразена дозова
зависимост, независимо от вида на лъчението.
Изследванията по проекта продължават и през 2020 г., когато приключва
планирания 3 годишен период.
3. Съвместен научен проект с УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ за оценка на
влиянието на ниски дози при медицинско облъчване на пациенти.
Независимо, че ефектите от облъчване с ниски радиационни дози, които са
характерни предимно за професионалното и медицинското диагностично облъчване
(<50 mSv), са обект на силен научен интерес и интензивни изследвания, световната
научна общност все още не е единна по въпроса за „ползата“ или „вредата“ от
облъчване с ниски дози. Въпросът остава открит, а мненията за здравния риск са
дискусионни и противоречиви. В опит за анализ на ефектите при медицинско
облъчване отделът изпълнява съвместен проект с УМБАЛ „Свети Иван Рилски“.
Изледват се пациенти подложени на ниски дози рентгеново облъчване при провеждане
на гръбначни процедури – вертебропластика и кифопластика. През 2019 г. бяха
обработени пробите на 29 лица. Отчита се честота на хромозомни аберации и са
подготвени за анализ микроскопски препарати за флуоресцентна ин ситу
хибридизация. Продължава набирането на пациенти. Предвижда се резултатите да се
използват като материал за докторска дисертация.
4. Договор с АЕЦ „Козлодуй“ на тема: „Извършване на цитогенетични и
имунохимични изследвания на лица от персонала на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД.
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Предмет на договора е изследване на персонал от контролирана зона и вътрешна
контрола – административен персонал по показатели: хромозомни аберации,
микроядрен тест, FISH с използване на три ДНК проби, полиморфизми в ДНК
репариращи гени, имунохимичен анализ на цитокини и sST2. През 2019 г. са
обследвани десет служители от адмистративния персонал на АЕЦ „ Козлодуй“ и девет
работници от КЗ на АЕЦ. Част от резултатите представяме по долу. На фигури 15 и 16
са представени резултатите за % клетки с хромозомни аберации в контролната група и
група работещи в централата.

клетки с хромозомни аберации
%

Цитогенетично изследванена контролна група
1.6
1.4
1.2

референтна
стойност <1,41%

1

0.8
0.6
0.4
0.2
0
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изследвани лица в контролната група
Фигура 15: % клетки с хромозомни аберации в контролната група.

клетки с хромозомни аберации
%

Цитогенетично изследване на работници от АЕЦ
2.5

2

1.5

референтна
стойност
<1,41%

1

0.5

0

1
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3

4

5

6

7

изследвани лица в групата

8

9

Фигура 16: % клетки с хромозомни аберации в изследваната група.
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Таблица 7: Генетичен профил на лицата в двете изследвани групи, представен като
брой хора (n) и като процент (%) от съответната група.
Генетичен профил
ATTG2/ATTG2
ATTG2/ATTG1
ATTG1/ATTG1

Контролна група,
n (%)
3 (30)
5 (50)
2 (20)

Работници в АЕЦ „Козлодуй“,
n (%)
9 (56)
6 (38)
1 (6)

Общо,
n (%)
12 (46)
11 (42)
3 (12)

*ATTG2/ATTG2 – див тип, норма; ATTG2/ATTG1 – хетерозигот; ATTG1/ATTG1 – хомозигот, носител на
мутацията

Таблица 8: Генетичен профил по XRCC1 и APE 1 на лицата в двете изследвани групи,
представен като брой хора (n) и като процент (%) от съответната група.
Генетичен
профил
XRCC1
Arg/Arg
Arg/Gln
Gln/Gln

Работници в АЕЦ
„Козлодуй“,
n (%)
9 (56,25)
5 (43,75)
0 (0)

Генетичен
профил
APE 1
Asp/Asp
Asp/Glu
Glu/Glu

Работници в АЕЦ
„Козлодуй“,
n (%)
5(31,25)
10(62,5)
1(6,25)

* Arg/Arg – див тип, норма по XRCC1; Arg/Gln – хетерозигот;Gln/Gln – хомозигот, носител на
мутацията; Asp/Asp див тип, норма по APE1, Asp/Glu- хетерозигот, Glu/Glu хомозигот, носител на
мутацията.
Важна част от дейността на отдела е непрекъснато актуализиране на
спонтанната честота на използваните в отдела биомаркери. През 2019 г. са изготвени и
предстои анализирането на 5 кръвни проби на лица, неангажирани с източници на
йонизиращи лъчения и други вредни фактори.
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ПРЕПОДАВАТЕЛСКА И УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
Основните дейности са определени от Закона за здравето, Наредба за придобиване
на специалност в системата на здравеопазването, ЗБИЯЕ, и Правилника за
устройството и дейността на НЦРРЗ и включват:
• обучението по специалностите радиобиология, радиационна хигиена и
медицинска радиологична физика;
• повишаване теоретичната и практическата подготовка в областта на
радиационната защита (тематични курсове по посочените по-горе специалности,
както и индивидуално обучение);
• система за обучение и развитие на академичния състав (конкурси за прием на
докторанти, процедури за образователната и научна степен “доктор” и научната
степен “доктор на науките” и за заемане на академични длъжности).
През 2019 г. се проведоха 5 тематични СДО курса. Темите на лекциите,
часовете и лекторите са показани на таблица 9.
Таблица 9: Темите на лекциите и лекторите в курсове по СДО
Тема
Радиохимични анализи. Нормативни изисквания към обзавеждане на радиохимична
лаборатория. Правила за работа в радиохимична лаборатория; Общи положения в
радиохимията. Състояние на радиоактивните елементи в ултара, ниски концентрации.
Разпределение на радиоактивните елементи между две фази; Методи на пробовземане на
проби от жизнената и околната среда; Основни принципи в радиохимичните анализи.
Предварителна подготовка на проби от различни матрици за анализ; Методи за измерване на
активността. Калибриране и стандарти; Радиохимични методи за определяне на различни
радионуклиди при използване на: алфа-спектрометър, течно-сцинтилационен спектрометър,
йонизационна камера, сцинтилационна камера, алфа-/бета-броячна апаратура, нискофонова
бета-броячна апаратура в различна геометрия на измерване; Оценка на неопределеността от
радиохимичния анализ.
Основни въпроси по обща и клинична радиобиология

Oбразна диагностика II част;

Основни въпроси по биология, анатомия и физиология на човека;

Йонизиращи лъчения, използвани в медицинската радиология;

Лектор

Доц. Р. Тоцева

Доц. Р. Христова
и
Външен лектор
Проф. Т. Хаджиева
Проф. Ж. Василева
и
Външни лектори
Доц. Д. Лефтерова
Доц. С. Аврамова
Физ. Д. Иванова
Мед. физ. И. Дяков
Външни лектори
Доц. д-р Н. Белова
Д-р Р. Лазаров
Проф. Ж. Василева
и
Външен лектор
Физ. Н. Гешева

Курсовете бяха посетени от 48 специализанти по медицинска радиологична
физика, радиационна хигиена и радиобиология. След завършване на всеки курс
участниците получават удостоверения, изготвени от сътрудниците на отдел „Научноучебен”.
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През 2019 г. бяха проведени 10 колоквиума на специализантите от трите
специалности. Девет специализанти по медицинска радиологична физика се явиха на
колоквиум по модул „Обрана диагностика“ и модул „Нуклеарна медицина“. По
радиобиология за медицински и немедицински специалисти се положиха следните
колоквиуми: „Радиотоксикология и епидемиология“, „Биолгични ефекти при ниски
дози. Хипотези. Радиационна канцерогенеза“, „Лъчеви увреждания при човека.
Радиотоксикология“, „Основи на радиационната физика и радиационната хигиена“.
Двама специализанти успешно положиха два колоквиума от учебната програма по
радиационна хигиена за лица с квалификация в областта на биологическите,
химическите, физическите науки и биотехнологиите: “Практика на радиационната
защита. Радиационно-хигиенен контрол. Радиохимични анализи. Контрол на облъчени
храни“.
Три държавни изпита по специалностите радиационна хигиена и
радиобиология се организираха и проведоха през декемврийската и един по
медицинска радиологична физика през майската сесия на учебната 2019 г.
По заявка на АЯР беше изнесена лекция на тема "Условия и ред за осигуряване
защита на лицата при медицинско облъчване" като част от План за специализирано
обучение на служителите.
С гордост трябва да отбележим, че независимо от голямата си натовареност и
намаления щатен състав, НЦРРЗ беше информиран, че ще получи институционална
акредитация от НАОА за специалността медицинска радиологична физика за
обучение на докторанти.
ЛИЦЕНЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА
НЦРРЗ притежава лицензия (серия СО, рег. № 5253/06.07.2017). за провежда
специализирано обучение по радиационна защита за придобиване на правоспособност
за работа с източници на йонизиращи лъчения.
През 2019 г. бяха планирани общо 25 курса (първоначално и поддържащо
специализирано обучение ): 17 за медицински персонал, в чиито функции влиза работа с
рентгенова апаратура за образна диагностика, нуклеарна медицина и 8 за персонал в
науката и техниката, в чиито функции влиза работа с апарати за рентгеноструктурен
и рентгенофлуоресцентен анализ, както и уреди за технологичен и качествен контрол.
Първоначално специализирано обучение преминаха 322 специалисти;
поддържащо - 51 специалисти.
Бяха проведени и 2 изнесени обучения: в МБАЛ „Национална кардиологична
болница” ЕАД, гр. София и УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, гр. Русе.
В сравнение с предходната година броя обучени лица се е увеличил с 8.78%
изцяло за сметка на първоначалното обучение.
В таблица 10 е представена информация за теми, брой лекции и лектори,
участвали в специализираното обучение за придобиване на правоспособност за
дейности с ИЙЛ.
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Таблица 10. Теми, брой лекции и лектори, участвали в специализираното обучение за
придобиване на правоспособност за дейности с ИЙЛ
Тема

Брой лекции

Лектор

7

Физ. И. Цанев

4
6*

Физ. Р. Котова
Физ. Ц. Црънчев

3

Доц. д-р И. Гюлева

4

Д-р И. Пеянков

5

Д-р А. Милчев

3

Доц. Р. Христова

2

Гл. ас. Л. Хаджийска

4

Д-р И. Милева

2

Гл. ас. А. Стайнова

16*

Доц. д-р Н. Чобанова

5*

Доц. К. Иванова

6*

Д-р С. Савчев

Наредба за радиационна защита, 2018.
Нормативни документи, регламентиращи работата с източници на йонизиращи
лъчения.
Нормативни документи на радиационната защита.
Практически методи за радиационна защита при професионално облъчване.
Дозиметричен мониторинг.

16*

Доц. д-р Н. Чобанова

5*

Доц. К. Иванова

6*

Д-р С. Савчев

14

Физ. С. Цанова

1

Физ. Д. Ангелова

Индивидуален дозиметричен контрол.

7

Физ. Л. Миленова

10

Мед. физ. А. Димов

8*

Доц. Р. Тоцева

6*

Физ. Ц. Црънчев

8*

Доц. Р. Тоцева
Външни лектори:
Проф. д-р М. Тотев -1
Доц. д-р Д. Йовчев -1
Доц. Д. Лефтерова - 5

Основни понятия, величини и единици в радиационната защита. Взаимодействие на
йонизиращите лъчения с веществото.

Биологично действие на йонизиращите лъчения.

Принципи на радиационната защита и нормиране облъчването. Радиационен риск.
Наредба за радиационна защита, 2018.

Осигуряване на качеството и радиационна защита в рентгеновата диагностика.
Изисквания към рентгеновата апаратура. Контрол на качеството. Оптимизация на РЗ
при рентгенови диагностични изследвания.
Методи за радиационна защита. Правила за работа с РАИ. Дозиметричен
мониторинг. Радиационна защита на пациентите.
Основни методи да радиационна защита при работа с открити и закрити ИЙЛ в
науката и техниката. Практически мерки за защита при работа. Дозиметричен
контрол.
Радиационни инциденти и аварии. Действия на персонала при инциденти и аварии.
Осигуряване на качеството и радиационна защита в рентгеновата диагностика –
клинични аспекти.

Общо 8
Оптимизиране на медицинското облъчване и защита на пациента в нуклеарната
медицина – клинични аспекти.

Доц. д-р В. Хаджийска-1

През 2019 г. бяха подготвени данните, съобразно новите изисквания за водене на
Регистър за научната дейност в Република България, НАЦИД. Успешно бяха
регистрирани служителите на НЦРРЗ с научни степени и звания.
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МЕТОДИЧНА ПОМОЩ НА РЗИ И ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
Целогодишно бяха осъществявани справки и консултации по телефон и електронна
поща със служители от отдели „Радиационен контрол“ на РЗИ Бургас, Варна,
Враца, Пловдив и Русе при проверка на лъчезащитни проекти, изготвяне на
протоколи и издаване на здравни заключения за съгласуване на издаването на
лицензии;
Eдно практическо обучение по програмата на СДО за специалисти химици от
лабораториите на РЗИ за усвояване на новите методи за изследване на уран, които
ще се изпозват с новодоставената апаратура по проект BG16M1OP002-1.011
„Подобряване мониторинга на качеството на питейните води”;
Тридневен курс по радиохимични анализи и оценка на индикативна доза за
специалисти от РЗИ Бургас, Варна, Враца и Русе;
Двудневен курс за определяне съдържанието на естествен уран във води за
специалисти от РЗИ Бургас;
Еднодневен курс за определяне съдържанието на естествен уран във води за
специалисти от РЗИ Враца;
Участие в работен семинар по Национален план за действие Радон, организиран от
МЗ, 17-19.06.2019 г., Поморие. На семинара беше проведено обучение на
специалисти от дирекции „ДЗК“ на РЗИ;
Методична помощ на отделите „Радиационен контрол” към РЗИ Бургас, Варна,
Враца, Русе и Пловдив във връзка с докладването на резултатите от радиологичния
мониторинг на водата за питейно-битови цели пред ЕК, както и с осигуряването на
качеството на анализите, провеждани в лабораториите към отделите на РЗИ;
Оказана бе консултативно-медицинска помощ на медицинската служба на АЕЦ
“Козлодуй” по въпросите на медицинската радиологична защита на персонала.
СТАНОВИЩА И КОНСУЛТАЦИИ

•
•

•
•

Подготвени са 3 становища относно скринигови програми за медицински
изследвания;
Подготвени предложения и препоръки в част радиационна защита, относно
разглежданите проекти за ликвидиране на последствията от добива и преработка на
уранова суровина в различни обекти (Консултативен съвет, създаден по реда на
ПМС №74 от 1998 г.);
Изготвени или съгласувани 17 „Мониторингови програми“ за радиационен
мониторинг на водите, използвани за питейно-битови цели;
Предложение за актуализиране на „Програма за комплексен радиационен
мониторинг на околната среда в районите на закритите уранодобивни обекти в
Република България за периода 2020 - 2023 г.“. В него е подчертана необходимостта
от преразглеждане на мониторинга и включване, не само наблюдение на руднични
води, но и анализи на всички компоненти на околната среда, като проби почва,
дънни утайки с определяне на естествени радионуклиди, както и радиационен гама
фон и атмосферен въздух с измерване на радиационни показатели: мощност на
дозата гама лъчение и обемна активност на радон. Направено е предложение за
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•

включване в програмата за мониторинг на нови пунктове, като са предоставени
техните GPS координати;
Участие в Комисия по ЗОП за доставка на апаратура в системата на
здравеопазването;
Подготовка на данните за попълване на анкета на СЗО: „WHO SURVEY - Indoor air
pollution due to radioactive radon gas“;
Експертни становища за състоянието на бившите обектите от уранодобинтата и
уранопреработвателната промишленост в България;
Подготовка на информация за Годишен доклад за състоянието на здравето на
гражданите в Република България и изпълнение на Националната здравна стратегия
за 2018 г.;
Радиологични анализи на минерални води от територията на цялата страна за
издаване на държавни сертификати за балнеологична оценка и за бутилиране;
По заповед на председателя на АЯР, разработване на глава „TSA4 - Public and
Environmental Radiological Protection“ към RADIATION AND WASTE SAFETY
INFRASTRUCTURE PROFILE (RaWaSIP) на Република България, информация която
страната ни предоставя на МААЕ;
Съставяне и предаване за публикуване на частта „Дозово натоварване на
населението“ в раздел „Радиационни характеристики на околната среда“ в
Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2017 г.,
по Заповед на министъра на околната среда и водите;
Подготовка на справки, информация за МЗ и междуведомствена работна група,
прокуратора, окръжен съд и др. във връзка с регистрираните наднормени
концентрации на естествен уран във води, както и надвишени контролни нива на
обща алфа- и бета-активности във вода;
Консултации на физически и юридически лица по въпроси на радиационната
защита.
УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

• Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон през
2018 г.
През отчетния период НЦРРЗ, чрез лаборатория „Радиационни експертизи и
мониторинг на радон“ съгласно Заповед № РД-01-128/08.05.2019 г. на МЗ, е
извършвало дейности по изпълнение на следните оперативни цели: създаване на рамка
за управление и изпълнение на националния план за действие с ясна структура,
отговорности, и последователни стъпки, за дългосрочно намаляване на облъчването от
радон; събиране и систематизиране на информация за облъчване от радон в жилищни
и обществени сгради и работни места, чрез систематизирани измервания;
организиране и провеждане на проучвания в сгради на които са проведени коригиращи
мерки за редуциране на обемната активност на радон (ОАР) и подобряване на
обществената осведоменост за здравния риск от радон и възможностите за
редуцирането му.
ОТЧЕТА E ИЗПРАТЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ НА МЗ (№РД-02-07158/12.12.2019 г.)
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„Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите
2012-2020 г.
• Програма „Подобряване на устойчивостта на националната програма по
туберкулоза“ между глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и
малария и Република България
• Участие в ТК 31 „Ядрена енергия“ към БИС.
•

ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ МААЕ
• Национален проект BUL9025 „Изработване на национална стратегия за
рекултивация на бившите уранодобивни обекти в България“;
• Национален проект BUL6014 “Establishing a National Dosimetry Quality Audit
(DQA) System and Dosimetry Quality Audit Program in Radiation Therapy“;
• RER 9147 „Enhancing Member States' Capabilities for Ensuring Radiation Protection
of Individuals Undergoing Medical Exposure“, координатор за РБ – А. Димов;
• RER9151 - Updating and Harmonizing Emergency Preparedness and Response Plans,
финансиран от МААЕ;
• RER6038 "Applying Best Practices for Quality and Safety in Diagnostic Radiology",
координатор за РБ – А. Димов;
• RER1019 „Enhancing Standardized Radiation Technologies and Quality Control
Procedures for Human Health, Safety, Cleaner Environment and Advanced
Materials“, координатор за РБ – Ц. Црънчев.

Снимка 10: Откриване на Националния семинар
по проект BUL 9025

Снимка 11: Участници в Националния семинар по
проект BUL 9025

ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
• „CONCERT - European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection
Research“,
Сътрудници на отдели РБМО, РБ и „Научно-учебен“ изнесоха обучение на тема
"Медицинско осигуряване при радиационни, ядрени аварии и тероризъм. Аварийна
готовност", февруари 2019 г.
• проект ENEN+„Аttract, Retain and Develop New Nuclear Talents Beyond Academic
Curricula“ по програма Euratom Research and Training programme H2020.
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ПРОГРАМИ НА СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ
• Програма REMPAN: Основна цел – предоставяне на спешна медицинска и
здравна помощ на хората, които са изложени на радиация при ядрен или
радиационен инцидент. От 2009 г НЦРРЗ е асоцииран член, чрез отдел РБМО;
• Програма BioDoseNet: Основна цел – създаване на глобална мрежа,
хармонизация в методологията и качествено осигуряване на биологичната
дозиметрия. Участва отдел РБ
.
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ
Участие в Национален център за данни към Министерство на външните
работи по Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити. Проследяват се
резултатите от мониторинга за радиоактивност на въздуха в световен мащаб, както и
оценка на достоверността на представените резултати;
Експертно участие в работна група „E35-36WG” по изпълнение на чл. 35 и чл.
36 от договора Евратом и в работна група към ЕК по радиационна и ядрена
безопасност по чл. 31.
Европейската асоциация на ръководителите на компетентните държавни органи
по радиационна защита (HERCA) – участие в борда и в работните групи.
Експертно участие в междуведомствената работна група за ЦЕРН.
Експертно участие в подготовка на отговорите на въпросник на ЕК „Survey to
establish an inventory of regulatory framework“, както и на документ, свързан с
транспониране на директива 2013/51/Euratom „Aspects for clarification related to the
transposition by Bulgaria of the Euratom Drinking Water Directive (Council Directive
2013/51/Euratom)“.
Експертно участие в световната мрежа лаборатории (BioDoseNet), създадена за
извършване на биологична оценка на погълната доза от човека в резултат на
радиационни аварии.
Експертно участие в заседание на Междуведомствения координационен
механизъм по кандидатурата на Република България за членство в Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), създаден с Решение на
Министерския съвет № 789/20.12.2018 г.
НАУЧНИ ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ
1. “Оценка влиянието на куркумин върху радиационно индуциран клетъчен
отговор”. по договор с Фонд „Научни изследвания” 2018-2020 г.
Подробно описание на извършените дейности е посочено в отчета на отдел
„Радиобиология“.
2. „Изграждане на модели за оценка на здравния риск от радон в сгради с
обществен достъп за дългосрочни социални ползи“ 2018-2020г.“ по договор с
Фонд „Научни изследвания” на Министерство на образованието
Направени са директни измервания на ОАР; поставени са 143 броя пасивни
детектори и са извършени 815 измервания на радиационен параметър мощност на
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дозата гама лъчение в 11 култивирани пещери на територията на България: „Орлова
чука“ с. Пепелина, област Русе (сн. №12); „Бисерна (Зандана)“ природен парк
„Шуменско плато“, гр Шумен (сн. №13); „Магура“ с. Рабиша; област Видин; „Венеца“
община Димово; „Леденика“, гр.Враца; „Съева дупка“, с.Брестница, област Ловеч;
„Бачо Киро“, гр.Дряново (сн. №14); „Ягодинска пещера“, с.Ягодина, община Девин
(сн. №15); „Дяволското гърло“, с.Триград, община Девин; „Снежанка“ гр.Пещера и
„Ухловица“ с.Могилица, област Смолян.

Сн. 12. Обследване на пещера „Орлова чука“

Снимка 14. Обследване на пещера „Бачо Киро“

Сн. 13. Обследване на пещера „Бисерна“

Снимка 15. Обследване на „Ягодинска пещера“

3. „Геогенни изследвания на радоновия потенциал за оценка на радоновия риск
при строителство на нови сгради“ съвместен научноизследователски проект с
Геологически институт на БАН, финансиран по договор с Фонд „Научни
изследвания” 2019-2021 г.
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Основната цел на проекта е придобиване на нови знания чрез изследване на
геогенния радонов потенциал в различни геоложки единици с цел подготовка на
методология за оценка на радоновия индекс, който се определя при предприемане на
превантивни мерки при изграждането на нови сгради и приоритизиране на
коригиращите мерки в съществуващи.
4. Проекти по договор с Института за ядрени изследвания (ОИЯИ), Дубна:
 “Induced neuroinflammation after treatment of microglial cells with IR with different
quality” 2018-2020.
 "Assessment of Radiation induced bystander effect in G0 and G2 human lymphocytes"подготвен и одобрен; дейностите тартират през 2019 г.
5. Договор с АЕЦ „Козлодуй“ на тема: „Извършване на цитогенетични и
имунохимични изследвания на лица от персонала на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД,
работещи в контролирана зона за оценка на ефекта на ниски дози облъчване
върху здравето“.
6. Защитена магистърска степен във Факултета по химия и фармация на тема:
„Калибриране и изследване на химически дозиметрични системи в
радиационните технологии“.
7. Защитена дисертация на тема: „Цитогенетични ефекти от йонизиращо
лъчение при диагностични и терапевтични медицински процедури“ за
присъждане на ОНС „доктор“ по Радиобиология.
8. Придобита специалност по Радиационна хигиена – 1 служител.
Предоставянето на качествена здравна помощ за населението е една от
основните цели в управлението на здравната системата и наша първостепенна
задача. Една от гаранциите за постигането на тази цел са акредитациите и лицензите за
различните дейности на центъра и участието в междулабораторни сравнения:
АКРЕДИТАЦИЯ ПО БДС EN ISO/IEC 17020:2012
В центъра функционира Орган за контрол от вида А, акредитиран от
Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация” и е внедрена система по
качество съобразно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2012 (снимка 16).
Прилаганите процедури за контрол се основават на международни стандарти или
вътрешноведомствени валидирани методики. Качеството на измерванията се
контролират с ежегодни вътрешни одити.
През 2019 г. бе проведен външен одит от БСА, оценката на място като
заключението не показа отклонения от прилагането на системата по качество и
завърши с преакредитация на ОК А на НЦРРЗ (снимка 17).
През 2019 г. под акредитеция са анализирани 356 проби води; 414 проби на
повърхностно замърсяване, строителни материали и др. и 32 проби храни. 310
измервания на мощност на дозата гама лъчение.
През 2019 г., лаборатория „ДК, SSDL“ започна работа по изпитване и въвеждане
в експлоатация на термолуминисцентната дозиметрична система, която се предвижда
да бъде рутинно използвана при индивидуалния дозиметричен контрол на клиентите с
персонал категория А (десеткратния контрол). Съгласно използвания стандарт БДС EN
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62387 (IEC 62387:2012), валидирането на дозиметричната система изисква голямо
количество изследвания, за да бъде включена дозиметричната система в ОК А.
Разработената до сега част от документацията бе включена в системата по качество на
НЦРРЗ, съгласно БДС ISO 9001. Планира се през 2020 г. да се акредитира като
лаборатория за калибриране на дозиметрични системи.
НЦРРЗ е сертифициран по ISO 9001:2015

Снимка 16: Преиздаден Сертификат за преакредитация на
ОК А при НЦРРЗ, валиден до 30.09.2023 г.

Снимка 17: Сертификат на НЦРРЗ по
ISO 9001:2015 - валидност 2020

ПРОВЕРКА НА КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЯВАНИТЕ ДЕЙНОСТИ
Лаборатория „Мониторинг на облъчване на населението“
Междулабораторно сравнение за определяне съдържанието на естествен уран,
обща алфа-активност и обща бета-активност в подземна вода, организирано от
Провайдер „Интерпроджект“ ЕООД, България. Резултати доказват, отличното качество
на провежданите анализи (Фигура 17).
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фигура 17: Резултати от междулабораторно сравнение за определяне съдържанието на
естествен уран, обща алфа-активност и обща бета-активност в подземна вода

ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛА
Осигуряване на възможности за обучение на служителите в структурата е
постоянен фокус в дейността на ръководството на НЦРРЗ. Чрез участието ни в
международни проекти и предвидената, в тях финансова подкрепа бяха реализирани
следните обучения:
- „Най-добри практики по установяване и използване на DRLs“, 8-11.12.2019г.,
Люксембург, участвал един служител;
- „Добри лабораторни практики при измерване на концентрацията на радон“ 1721.11.2019 г., Берлин, Германия, участвал един служител;
- Работно съвещание на тема „Стратегия за комуникация на риска от облъчване с
радон в жилища и на работното място“, 8-11.11.2019 г., в Ташкент, Узбекистан,
участвали двама служители;
- Учебен курс по Третия цикъл на обучение за инспекции на място, 13-25.10.2019 г.
гр. Сайсберсдорф, Австрия, финансирано от CTBTO, участвал един служител;
- Курс МРЕ06 на тема: „Разработване на усъвършенствани QА протоколи за тестване
на рентгенови уредби“, 17-23.11.2019 г., гр. Льовен, Белгия, участвал 1 служител;
- Практически семинар на тема „ Електронно възлагане на обществени поръчки след
1 ноември 2019 г.“ 24-25 октомври 2019 г., София, участвал един служител;
- Годишна Payroll Конференция към Финансова, правна и HR АКАДЕМИЯ, 23-24
октомври 2019 г., София, участвал един служител;
- Регионална среща на координаторите на RASIMS 2.0 TSAЗ, 11.07.2019 г., гр. Виена,
Австрия, участвал един служител;
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Курс за обучение по програма CONCERT – CELOD на тема: ,,Cellular effects of
ionizing radiation – introduction to radiation biology”, 29.04-10.05 в гр. Стокхолм,
Швеция - участвал един служител;
Курс за обучение по програма CONCERT на тема: ,,ADORE – Application of
cytogenetic and EPR/OSL techniques for biological dosimetry and physical retrospective
dosimetry: Bundesamt fur Strahlenschutz, 24.06-5.07. в гр. Мюнхен, Германияучаствал един служител;
Курс за обучение по програма CONCERT на тема: ,,Modeling radiation effects from
initial physical events”, 27.05-7.06. в гр. Павия, Италия – участвал един служител;
Семинар на тема ,,Повишаване на компетентността на държавните органи за
прилагане на стратегията за управление на въздействието на радона”, 3-6.06.2019,
гр. Белград, Сърбия - участвал един служител;
Работна среща на тема: „On the status, Advances and Applications of Ionizing Radiation
on Bio-medical Materials”, 10-15.06, гр. Загреб, Република Хърватска - участвал един
служител;
14-ти Тихани симпозиум по радиационна химия, 25-30.05.2019 г. в гр. Сиофок,
Унгария - участвал един служител;
Курс за обучение по проект EUTEMPE – RX на Европейската федерация на
организациите по медицинска физика (EFOMP) на тема ,, Leadership in Medical
Phisics: Development of the profession and the challenges for the MPE (D&IR), Прага,
Чешка република, от 04 – 08 февруари 2019 г. – участвали двама служители;
Курс за обучение по проект RER 1019 Enhancing Standardized Radiation Technologies
and Quality Control Procedures for Human Health, Safety, Cleaner Environment and
Advanced Materials, 03-08.03 2019 г., Виена, Австрия - участвал един служител;
Курс за обучение на тема: “Uncertainty in biological, physical, and internal dosimetry
following a single exposure“; 15-19.04.2019 г.; Fontenay-Aux-Roses, France-1 служител
Курс за обучение по проект EUTEMPE – RX НА Европейската федерация на
организациите по медицинска физика (EFOMP) на тема: ,,Achieving quality in
diagnostic and screening mammography”, проведен в гр. Неймеген, Холандия от 24-30
март 2019 г. - участвал един служител.
Семинар за разработване на обектов план за сигурност с лектори от Национална
лаборатория, Департамент по националната сигурност на САЩ – щата Вашингтон,
9-12.09.2019, София - участвали двама служители.
Курсове на теми: ”Въведение в АЕЦ” Козлодуй” и „Радиационна защита” чрез
платформа „ЕSTRA“ за електронно обучение за подновяване на допуск до „АЕЦ
Козлодуй” ЕАД.
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НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ И УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
КОНФЕРЕНЦИИ
1. Международна конференция European Radiation Protection Week 2019, считано от
13-19.10.2019 г., Стокхолм, Швеция;
2. Генерална асамблея на RENEB, 12-15.10.2019 г., Стокхолм, Швеция,
3. Конференция „Световен ГИС Ден“ , ноември 2019 г., София.
4. VІІ международна конференция на тема: ,,Йонизиращите лъчения, прилагани в
различни области на научните изследвания”, 10-14.06.2019 г., гр. Херцег Нови,
Черна гора - участвали трима служители.
5. 14-ти Тихани симпозиум по радиационна химия, 26-30.05.2019 г.
6. Семинар на тема: „Развитие на нуклеарно медицинските изследвания - нови
радиоизотопи в употреба“, ноември 2019, Люксембург.
НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ
1. Gergana Savova, Katya Stankova, Nevena Aneva, Rayna Boteva, Geldanamycin, natural
benzoquinone and inhibitor of the molecular chaperone Hsp90, accelerates the repair of DNA
double-strand breaks in human blood cells, Comptes rendus de l’Academie bulgare des
Sciences, 2019, In press.
2. Nevena Aneva, ElenaZaharieva, Olya Katsarska, Gergana Savova, Katia Stankova, Jana
Djounova, Rayna Boteva, Inflammatory profile dysregulation in nuclear workers
occupationally exposed to low-dose gamma radiation, Journal of Radiation Research, Vol. 60,
No. 6, 2019, pp. 768–779.
3. K. Ivanova, Z. Stojanovska, B. Kunovska, N. Chobanova, V. Badulin, A. Benderev
Analysis of the spatial variation of indoor radon concentrations (national survey in Bulgaria).
Environmental Science and Pollution Research, March 2019, Vol. 26, Issue 7, pp 6971–6979.
4. K. Ivanova and Z. Stojanovska. Modelling of the temporal indoor radon variation in
Bulgaria. Radiat Environ Biophys. 2019 Aug; 58 (3), pp.337-344.
5. Stojanovska, Z., Boev, B., Zunic, Z. S., Ivanova, K., Ajka, S., Boev, I., et all. Factors
Affecting Indoor Radon Variations: A Case Study in Schools of Eastern Macedonia.
Romanian Journal of Physics, 2019, 64 (1-2), pp. 801
АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ
Успешно е преминат одит на система по качество, съгласно ISO 9001. В планов
порядък се актуализират: Наръчник по качество и процедурите към него, както и
вътрешни документи на Центъра, в съответствие с настъпилите административни
промени.
През 2019 г. са актуализирани вътрешни документи на Центъра: вътрешни
правила за работната заплата; процедура за разпределение икономия на работна
заплата; инструкция за оценка на индивидуалното трудово представяне на
служителите; правилник за вътрешния трудов ред .
Изготвени са нови Правила за управление на човешките ресурси в центъра, във
връзка с промяна в ПУД и структурата на Центъра.
Изготвен е и се поддържа регистър на сключените договори на НЦРРЗ.
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Актуализирана е и въведена нова Номенклатура на делата в НЦРРЗ.
Проведени са 3 обществени поръчки с предмет:
• „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите
на Национален център по радиобиология и радиационна защита, имащи право на
безплатна храна съгласно чл. 285, ал. 1 и 2 КТ във връзка с Наредба № 11 от
21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна
и/или добавки към нея“;
• "Периодични доставки на химикали, реактиви и химически консумативи,
необходими за дейността на НЦРРЗ, съгласно Техническата спецификация - по две
обособени позиции";
• „Доставка на пасивни детектори за определяне на обемната активност на 222 Rn във
въздух за нуждите на НЦРРЗ“.
През 2019 г. продължава използването на деловодна програма Eventis, която
позволява достъп до информация по вътрешния и външен документооборот на Центъра
от завеждащите на всички звена, както и осигурява проследимост на преписките,
свързани с дейността на НЦРРЗ.
Осъществени са всички изискуеми от законодателството дейности по БЗР,
оценка на риска, изготвени са нови програми за начален и периодичен инструктаж.
Актуализиран е Плана за защита при бедствия и аварии, противопожарния план
и е разработен нов План за сигурност, съгласно новата Наредба за осигуряване на
физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните
вещества.
Изготвена е Инструкция за работа с лични данни, съгласно новия регламент № 1
на ЕС за защита на личните данни и промените в закона за защита на личните данни,
както и изискванията на КЗЛД.
През отчетния период са изпълнявани в срок всички дейности по поддръжка на
сградата и административно обслужване на отделите и лабораториите.
Сектор „Счетоводство“
През 2019 г. период, наред с рутинната счетоводна дейност в сектора и
предоставянето на изискуимите по Закон за счетоводството; Закон за финансовото
управление и контрол в публичния сектор; Националните счетоводни стандарти на
бюджетните предприятия и др. ежемесечни, тримесечни и прочие отчети, беше
реализирана огромна по обем допълнителна работа свързана с финансово –
счетоводната отчетност на допълнителните договори на НЦРРЗ с ФНИ и проверката,
която Сметната палата провежда в МЗ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Като обобщение може да се каже, че нивото на радиационната защита в страната
е добро и съответства на общоприетите международни стандарти и критерии в тази
област. И през 2019 г. продължихме работата по изграждането на един модерен,
стабилен и конкурентноспособен Национален център, съответстващ на европейските
изисквания по радиационна защита.
При запазване непроменени параметрите на бюджета през последните 10
години, ръководството на НЦРРЗ, с активното участие на всички ръководители на
структурни звена, търси работещи управленски решения, за да не се наруши работата
по здравния контрол в областта на радиационната защита. Изпълнението на дейностите
беше възможно само чрез предявяване на по-високи изисквания към персонала на
Центъра, спазване на строга бюджетна дисциплина и допълнително натоварване на
служителите поради липсата на персонал. В резултат на предприетите действия,
въпреки критичното ниската издръжката, постигнахме собствени приходи в размер на
950 000 лв. Тази сума покрива не само разходите за издръжка, която е в размер на 571
000 лв., но и сериозна част от заплатите на служителите.
СЧИТАМЕ, ЧЕ РАБОТАТА НА ЦЕЛИЯ СЪСТАВ НА НЦРРЗ, ПО
ПОСТИГНЕТО НА ДОБРИ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ, ЗАСЛУЖАВА ДА БЪДЕ
ОЦЕНЕНА ПОДОБАВАЩО ЧРЕЗ ПОВИШАВАНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО НА
СЛУЖИТЕЛИТЕ, КОЕТО Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НИСКО. МАГИСТРИ (ФИЗИЦИ,
ХИМИЦИ, ЛЕКАРИ) С ЕДНА ИЛИ ДВЕ СПЕЦИАЛНОСТИ ПРИДОБИТИ В
СИСТЕМАТА НА СДО СА С ОСНОВНА ЗАПЛАТА 640-700 ЛЕВА СЛЕД
УВЕЛИЧЕНИЕТО ПРЕЗ 2019г. ТОВА Е И ПРИЧИНАТА ЗА ТРАЙНО НЕЗАЕТИ
ЩАТНИ БРОЙКИ.
КЪМ НОРМАТИВНО ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА НЦРРЗ СЕ ДОБАВЯТ
НОВИ: ПРОЦЕДУРИ ЗА СЪВМЕСТЕН КОНТРОЛ ПО ГРАНИЦИТЕ С ОРГАНИТЕ
НА МВР; ПОСТОЯННО УВЕЛИЧАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКАТА РАДИОЛОГИЧНА
АПАРАТУРА В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И Т.Н. АДЕКВАТНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ТЕЗИ ЗАДАЧИ НЕ СТАВА БЕЗ ПОДГОТВЕН И МОТИВИРАН ПЕРСОНАЛ И
ДОСТАТЪЧНО РЕСУРСИ.
В ОГРОМНИЯ СИ ПРОЦЕНТ ДЕЙНОСТТА НА НЦРРЗ Е УНИКАЛНА, НЕ
САМО В РАМКИТЕ НА МЗ, НО И В БЪЛГАРИЯ. ДО СЕГА ЗАДАЧИТЕ СЕ
ИЗПЪЛНЯВАХА, ПОНЯКОГА С ИЗВЕСТНО ЗАБАВЯНЕ ПО ОБЕКТИВНИ
ПРИЧИНИ. НЕ МОЖЕМ ДА ДАДЕМ ГАРАНЦИИ ОБАЧЕ, ЧЕ ТОВА ЩЕ
ПРОДЪЛЖИ И ПРЕЗ 2020 г.
ПРЕДВИД УНИКАЛНОСТТА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ В
ЦЕНТЪРА, ЗАГУБАТА НА КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ ПОСТАВЯ ПОД
ЗАПЛАХА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА ПО РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА,
КОЯТО Е ПРЕДМЕТ НА ПОСТОЯННИ ПРОВЕРКИ ОТ СТРАНА НА ЕК И МААЕ!
С уважение,
ДОЦ. Д-Р ЖАНА ДЖУНОВА, ДМ
Директор на НЦРРЗ
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