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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 2020 г. е подчинена на заложеното в 

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

към профилактиката и предотвратяването на социално-значимите заболявания", 

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

болестите с фокус на хроничните незаразни болести". 

Политиките касаещи дейността на центъра, върху които ръководството се 

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

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

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

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

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

здравеопазване по проблемите на общественото здраве в областта на радиационната 

защита и осъществява следните функции:  

1. подпомага министъра на здравеопазването при формиране и провеждане на 

политиката за предотвратяване и/или намаляване на неблагоприятното 

въздействие на йонизиращите лъчения върху здравето на населението;  

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

консултативна и информационно-аналитична дейност в областта на 

радиационната защита и опазване на общественото здраве;  

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

здравето на лицата от въздействието на йонизиращите лъчения;  

4. оценява облъчването и радиационния риск за населението;  

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

работили в среда на йонизиращи лъчения или са били облъчени при 

радиационни аварии;  

6. осъществява методическо ръководство на здравните и лечебните заведения по 

въпросите на радиобиологията, радиационната защита и медицинското 

осигуряване в случай на радиационна авария;  

7. провежда следдипломно обучение на медицински и немедицински специалисти в 

областта на радиобиологията, радиационната защита и медицинската радиологична 

физика;  

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

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

„Медицинска радиологична физика“; 

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

населението и околната среда при радиационни аварии и тероризъм; 

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

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

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

спазване на изискванията на Директива за основни норми по радиационна защита  

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

разглеждат въз основа характеристиките на ситуациите на облъчване, като отчитат 

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

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

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

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

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

бъдат обосновани и оптимизирани, а облъчването следва да бъде подходящо 

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

ситуации на облъчване обуславят съответната организация на дейността на НЦРРЗ. 

Очевидно съвременната радиационна защита е комплекс от организационни и 

технически мерки, чието приложение гарантира изключването на преки лъчевите 

увреждания и намаляване до приемливо ниво на вероятността за отдалечените 

(стохастични) ефекти върху човека и потомството му.  

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

аналитичното начало, доколкото при въздействието на йонизиращите лъчения не 

съществува ситуация на "нулев риск". 

През 2020 г., във връзка с получено от Генералния секретариат на ЕК 

уведомително писмо № C(2020) 1449 final, свързано с  процедура за нарушение № 

2020/2077 по отношение неизпълнение на задължението на Република България за 

нотифициране на националните актове, които транспонират Директива 

2013/59/Евратом, НЦРРЗ подготви промяна в поредица от нормативни актове, както 

следва: 

1. Изменения и допълнения в Наредбата за радиационна защита при дейности с 

материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди; 

2. Изменение и допълнение на Наредба № 28 за условията и реда за регистрация, 

обработка и съхраняване на данните, съдържащи се в регистъра на лицата, които 

работят или са работили в среда на йонизиращи лъчения; 

3. Изменение и допълнение на Наредба № 32 за условията и реда за извършване на 

индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с ИЙЛ;  

4. Изменение и допълнение на Наредба № 6 за видовете храни, които могат да се 

обработват с йонизиращи лъчения, и условията и реда за обработването им;  

5. Изменение и допълнение на Наредба № 25 за изискванията за защита на лицата при 

хронично облъчване в резултат на производство, търговия и използване на суровини, 

продукти и стоки с повишено съдържание на радионуклиди.  

Наредбите бяха приети от Министерски съвет в края на 2020 г. 

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

НЦРРЗ през 2020 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: 
1мониторинг 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 за спазване на изискванията за радиационна защита на работното 

място за обекти с ИЙЛ се осъществява от отдел „ДЗРК“ към НЦРРЗ. В съответствие с 

Правилника за устройството и дейността на Националния център по радиобиология и 

радиационна защита” (изм. и доп. ДВ. бр. 89/2019г.), контролът се извършва на 

територията на гр. София, Софийска, Пернишка, Кюстендилска и Благоевградска 

област, както и в обекти с национално значение: ядрена енергетика, експериментален 

ядрен реактор, обекти на бившия уранодобив, национални хранилища за радиоактивни 

отпадъци. 

Служителите в отдел ,,ДРЗК“ са определени за държавни здравни инспектори 

със заповед № РД-02-14-93/ 02.10.2020 г. на Директора на НЦРРЗ (на основание чл. 5 от 

Правилника за устройството и дейността на НЦРРЗ и във връзка с чл. 12, ал. 2 от Закон 

за здравето). По щат структурата включва 10 лица, както следва: трима старши 

инспектори; двама младши инспектори; физик; техници – 2 бр.; началник отдел и 

началник сектор. 

През 2020 г. подлежащите на контрол обекти от I-III степен на сложност са  

1497. 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.* 

 

 

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. 
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Анализът на броя и разпределението на обектите за 2020 г. показва увеличение 

на общия брой обекти с 7.41%. Над 95% от тях са медицински - III степен на 

сложност.   

Предварителен здравно-радиационен контрол: 

Включва следните дейности: 1участие в комисии по избор на терен (площадка) 

за изграждане на обекти с ИЙЛ, съгласуване на виза за проектиране с издаване на 

здравно заключение; 2участие в експертни съвети към съответната община с издаване 

на експертно становище, съгласно ЗУТ; 3оценка на внесените проектни документации и 

изготвяне на писмени становища по тях; 4консултации на граждани и проектанти за 

нормативните изисквания към различните видове обекти (радиационен риск от I, II и III 

степен на сложност); 5проверки в хода на строителство на обектите; 6издаване на 

становища за готовостта на строежите за въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ; 
7участие в приемателни комисии за въвеждане в експлоатация на обекти ИЙЛ по ЗУТ и 

ЗБИЯЕ (от първа степен на сложност).  

През отчетния период са осъществени следните дейности: 

ПОКАЗАТЕЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕ 

I ст. II ст. III ст. Общ брой обекти/ 

Общо проверки 

Обекти в строителство 2020 г. 

Общо 107 бр. 

 

- 

 

6 

 

101 

 

214 проверки* 

Здравно заключение/ писмо за съгласуване 

на площадка 

Здравни заключения – 73 бр. (91 обекта) 

Писма – 16 бр. (16 обекта) 

 

- 

 

6 

(мед.) 

 

101 

(99 мед. и 2 

немедицински) 

 

107 

обекта 

Здравно заключение за оценка на 

инвестиционен проект част „Лъчезащита“  
- - 1 1 

Становище по инвестиционен проект по 

ЗУТ 

- - 3 3 

Становище за въвеждане в експлоатация и 

съответствие 

- 6 

(мед.) 

 

105 

(98 медицински 

7 немедицински) 

111 

Участие в държавна приемателна комисия - 1 1 2 

Съгласуване на Анкетен лист на АЯР след 

преглед на документация за въвеждане в 

експлоатация 

- 13 

 

44 

 

57 

 

*кратност на проверките: 2 пъти /годишно 

През 2020г., броя на издадените становища за избор на площадка и проверките на 

обекти в етап на строителство период (два пъти годишно) е увеличен с 30.84%, за 

сметка на увеличение в броя на изгражданите обекти. Значително е увеличен и броя 

издадените становища за въвеждане в експлоатация (с 33.3%). НЦРРЗ участва в 

Експертен съвет към МЗ за разглеждане на инвестиционни проекти с ИЙЛ. 

Систематичен здравно-радиационен контрол: 

Обектите за проверка през 2020 г., по степен на сложност, бяха както следва: 

 I степен: 17 (14 медицински и 3 немедицински) – без промяна; 
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 II степен: 74 (60 медицински и 14 немедицински) – увеличение с 27.03% за сметка на 

медицинские обекти; 

 III степен: 1406 (1037 медицински и 369 немедицински) - увеличение с 11.74% за 

сметка на медицинские обекти. От регистрираните 1037 обекти в медицината, 636 са с 

нисък радиационен риск и не подлежат на лицензионен режим, а само на 

регистрационен. 

Осъществени са 148 проверки в 115 - медицински и 25 - немедицински обекта с 

ИЙЛ. Броя извършени проверки бележи намаление, в сравнение с 2019 г., във връзка с 

обявеното извънредно положение и усложнената епидемологична обстановка в 

страната. В рамките на систематичния ДЗРК са извършени измервания и изготвени 

протоколи от общ дозиметричен контрол в 57 обекта: 49 медицински и 8 

промишлени. 

При проведения системен контрол в медицинските обекти са констатирани 

следните несъответствия: 

 не се водят редовно инструктажните дневници по радиационна защита, като в 

същите не фигурира темата, за която е инструктиран персонала; 

 не се попълват редовно личните дозиметрични карти с получените резултати от 

ИДК на професионално облъчвани лица; 

 персонала, професионално зает с източници на йонизиращи лъчения, 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 документацията получените дози от медицинското облъчване от 

ДАП метрите; 

 не се спазва кратността на провеждания мониторинг на факторите на работната 

среда; 

 занижена е дейността на отговорниците по радиационна защита; 

 неработещи светлинни сигнализации и блокировки на вратите към процедурни 

помещения, както и липсващи маркировки със знак за радиационна опасност на 

директните входове към процедурни помещения; 

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 и в 

радиационни паспорти. 
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Констатираните нарушения са описани в протокол от проверката и е предписан срок за 

отстраняването им. 

Извършени са 65 проверки по документи, във връзка със съгласуване на 

анкетни листове за продължаване или изменение на лицензии от АЯР. 

Проведени са дозиметрични измервания на параметрите на работната среда на 

70 медицински обекта и 7 промишлени обекта, общо 1540 точки, за издаване на 

здравно заключение за готовност за въвеждане в експлоатация. 

Проверени са протоколи от дозиметрични измервания на параметрите на 

работната среда (пускови изпитвания и качествен контрол) на 34 медицински обекта. 

НЦРРЗ единствен разполага с апаратура за измерване на неутрони в работната 

среда. През отчетния период са извършени над 138 измервания в лечебни заведения: 

„КОЦ – Русе“ ЕООД, МБАЛ „Иван Рилски – 2003“ ООД, гр. Дупница, УМБАЛ „Св. 

Георги“ ЕАД, гр. Пловдив и в БНБ. Според вътрешното разпределение в центъра, 

измерванията са извършени от лаборатория  „ДК (SSDL)“. Издадени са 8 протокола.  

Насочен здравно-радиационен контрол:  

Извършва се по разпореждане на Дирекора на НЦРРЗ и по изпълнение на 

утвърдена процедура. През изтеклата година са осъществени 19 броя проверки – 9 по 

сигнали на граждани и инктитуции и 10 по изпълнение на процедура, както следва: 

- 7 бр. сигнали от гражданини 

- 1 бр. от УМБАЛ „Александровска“  ЕАД, гр. София; 

- 2 бр. от Лаборатория „ИДК“ при НЦРРЗ; 

- 1 бр. от РЗИ Русе; 

- 1 бр.  от ГКПП - Аерогара София; 

- 1 бр. от Главна Дирекция ПБЗН; 

- 3 бр. от ГКПП Златарево;  

- 1 бр. от ГКПП Калотина; 

- 4 бр. от ГКПП Гюешево. 

През 2020 г. се получиха пет сигнала за контаминирани стоки от значение за 

здравето на населението (пелети внос от Украйна, вода от обществен местен 

водоизточник в с. Караполци, питейна вода от с. Баланово, обл. Кюстендил,  

потенционално контаминирана почва, около открит нерегламентирано изхвърлен 

радиоактивен източник и потенциално замърсяване с контаминиран прах от 

разрушаване на бивши обекти, свързани с урано-добивната промишленост). Два 

сигнала са предоставени от граждани. 

В пепелината от пелетите за отопление се установи високо съдържание на 

цезий-137. Случаят с пелетите предизвика значима дискусия, относно липсата на 

нормативни изисквания по отношение на стоки, от употребата на които може да се 

получи остатък, който е със стойности за съдържание на радионуклиди под 

изискванията за регулиране, но достатъчно високи, така че при неправилно депониране 

в околната среда да доведе до потенциална вреда за здравето на хората и околната 

среда. Инициира се искане за промяна в законодателство (Наредба 25 от 2005 г. за 

изискванията за защита на лицата при хронично облъчване в резултат на производство, 

търговия и използване на суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на 
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радионуклиди). Казусът беше докладван на заседание на работна група 

„Радиоактивност в околната среда и инспекции“ (чл. 35 и 36 от договора за Евратом), 

организирана от ГД „Енергетика“ на ЕК на 14.10.2020 г., в която по Заповед на 

Министъра на здравеопазването участва доц. Р. Тоцева, завеждащ лаборатория „МОН“ 

при НЦРРЗ. 

По сигнала за питейната вода от с. Баланово е извършено съвместно 

пробовземане на питейна вода с РЗИ Кюстендил, на място е определено съдържанието 

на радон, направени са радиологични анализи за определяне съдържанието на обща 

алфа-активност, обща бета-активност и естествен уран. Установено е завишено 

контролно ниво на показателя обща алфа-активност. Дадени са препоръки за 

провеждане на допълнителни анализи.  

След проведени радиологични анализи на предоставената питейна вода от 

ОМВ от с. Караполци, София област, се установи, че водата отговаря на всички 

нормативни изисквания и притесненията на местните жители са неоснователни. 

По Заповед на Директора на НЦРРЗ е сформирана работна група от 

специалисти, за обследване на получен сигнал от кмета на район Кремиковци за 

съмнение за радиоактивно замърсяване, при извършвани строителни дейности на 

територията на бившия уранопреработвателен комбинат ''ПХП Металург'', гр. Бухово. 

В групата са включени експерти от лаборатории СОРЕ и МОН на центъра. 

Осъществено е пробовземане на терен (Снимка 1) за оценка на повърхностно 

замърсяване и е измерен радиационен параметър мощност на дозата гама лъчение. 

Изготвен е констативен протокол за насочен контрол № 003/27.01.2020 г., посочващ че 

не са установени отклонения от нормалния статус. Документът е изпратен до кмета на 

район Кремиковци и МЗ с наш Изх. № ДЗРК -02-21/27.01.2020 г. 

 

 

Снимка № 1. Измервания и пробовземане на терена на ''ПХП Металург'', гр. Бухово 

Сигнал на гражданин за постоянно работеща мамографска уредба в МБАЛ 

„Вита“. Обследването и направените измервания не показаха отклонение на 

контролните параметри в надзираваната зона. 
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С писмо с Вх. № ДЗРК-02-35/13.02.2020 г. от РЗИ – Варна, НЦРРЗ беше 

уведомен за възникнал радиационен инцидент на Летище Варна с бутикова рокля. 

Експерт от ЛСОРЕ участва в проверки на три обекта свързани с този сигнал. 

Извършени са измервания на радиационни параметри в бутик за дрехи "Fashion Gallery 

"Esil Duran"", магазин за платове "Какаду" и магазин "Кинкалерия" в гр.София. 

Изготвен е Протокол за контрол на радиационни параметри № СОРЕ-02/17.02.2020г., 

неразделна част от констативен протокол за насочен ДЗРК №006/17.02.2020 г. 

НЦРРЗ беше сезирано два пъти от граждани, относно облъчване в домашна 

среда. След проведеното обследване, сигналите не се потвърдиха. 

През отчетния период е осъществен насочен контрол на два случая, във връзка 

с надхвърляне на контролните нива или ГГЕД на персонал подложен на индивидуален 

дозиметричен контрол:  

- медицинска сестра от СМДЛ „Кардиолайф“, гр. Благоевград – неправилно 

съхраняване на личния дозиметър; 

- дефектоскопист от Атоменергоремонт, на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ – 

дозиметърът изпада под лъча. 

И в двата случая е разпореден усилен контрол и годишна компенсация до 

контролно ниво. Няма риск за здравето, т.к. дозата не е биологично реализирана. 

По сигнал от медицински физик, обслужващ УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, 

гр. София, относно съмнение за радиоактивно замърсяване на пациент лежащ в 

реанимация, е проведено обследване на отделението и пациента. Не се доказа 

замърсяване, за което е уведомен персонала на болницата. 

По изпълнение на утвърдени процедури за осигуряване на ефективно и 

адекватно реагиране на компетентните органи при установяване на нелегален 

трафик или незаконно преместване на ЯМ, РВ или РИ, и при откриване на 

безстопанствен източник, НЦРРЗ е изготвил 9 становища, както следва: 

1. ГКПП-Гюешево – във връзка с преминаване на товарнии автомобили, превозващи 

въглероден диоксит от РСеверна Македония (4 броя). Идентифициран е източник 

Ra-226, което говори за замърсяване с естествени радионуклиди (радон и 

дъщерните му продукти). Радонът има период на полуразпад 3.8 дни, а дъщерните 

му продукти са краткоживеещи, поради което мощността на амбиентния дозов 

еквивалент спада постепенно. Препоръчано е извеждане от трасе до достигане на 

стоиности съизмерими с ЕРФ. 

2. ГКПП Златарево - Идентифициран е източник Ra-226, което говори за замърсяване 

с естествени радионуклиди (радон и дъщерните му продукти). Три броя сигнали; 

аналогично процедиране като в т. 1. 

3. ГКПП-Калотина – след обследване е установено изотоп радий 226, като източникът 

е кашон съдържащ циферблати на стари часовници. Рискът за водача е минимален. 

4. Сигнал от община София-град за намерен при изкопни работи, безстопанствен 

източник на ЙЛ в центъра на града. Предприети бяха мерки за обследване на 

района съвместно с от ГД ПБЗН. Няма данни за разпространение на радиоактивното 

замърсяване (снимки 2, 3 и 4) 
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Снимки 2, 3 и 4:Безстопанствен  източник на ЙЛ в центъра на София 

 

5. ГКПП - Аерогара София – гама аларма на Терминал 1 за наличие на източник в 

колетна пратка. Направеното обследване идентифицира компас с антикварна 

стойност, идентифициран Ra-226. Пратката беше върната на страната изпращач. 

6. РЗИ Русе – във връзка със задействана аларма на Дунав мост и установен Cs-137 в 

дървен материал, с произход Украйна беше оказана методична помощ на отдел РК. 

В процеса на обследването беше проверено наличието на сертификат за съдържание 

на радиоактивни материали в стоката (в съответствие с Наредба 25 на МЗ). 

Декларираните стойности многократно надвишаваха регламентираните за РБ. 

Стоката беше върната в страната - първоизточник. 

Оказана беше методична помощ на отдел РК на РЗИ-Варна по следния казус: 

открит радиоактивен източник и задействане на гама аларма на портален монитор на 

летище Варна, при преминаване на урна с тленни останки на починал мъж в Германия 

и идентифициран радионуклида 239Рu. Препоръчано е да бъде предоставена 

допълнителна информация за починалото лице – целта на пребиваването му в 

Германия, сферата на трудова дейност, извършване на диагностика с използване на 

радиофармацефтични диагностични средства. Изготвянето на коректна оценка и 

точното идентифициране на източника на йонизиращо лъчение налага допълнителни 

измервания на мощността на амбиентния дозов еквивалент контактно, отделно на 

урната и на съдържанието в нея. По казуса тече прокурорска проверка. 

2. Държавен здравно-радиационен контрол в Национални обекти. 

Обектите от ядрената енергетика (АЕЦ и ДП РАО) се контролират само от НЦРРЗ. 

През 2020 г. в условията на предварителен контрол са съгласувани: 

- Карта за технологичен процес за обработване на товар с отработено ядрено гориво на 

пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Белене“ (писмо изх. № 

ДЗРК - 05-8/07.10.2020 г.); 
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- Технологична карта №3 „Обработка на специализирани вагони превозващи опасен 

товар, клас 7 по класификацията на ММО – радиоактивни материали, с код на товара 

ННТТ 176:999 за извозване на отработено ядрено гориво от АЕЦ „Козлодуй“ през 

Пристанищен терминал „Фериботен комплекс - Варна“ (писмо изх.№ РЕМР-04-

22/19.10.2020 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, Инсталация „Дунав” и 

СПИ. Проверките се извършват в Контролираната и Надзираваната зона. Измерват се 

радиационни параметри на работната и жизнената среда за оценка на облъчването: 

През 2020 г., в съответствие с разработена и утвърдена годишна План-програма 

са извършени 466 проверки включващи 11 945 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  и измерванията са представени на 

таблици 1 и 2. 

Таблица № 1: Осъществен контрол в обекти на площадката на АЕЦ: 

Видове обекти 

Брой 

работни 

места 

Брой измервания 

Мощност на 

еквивалентната 

дозата 

Повърхностно 

замърсяване 

Обемна 

активност на 

аерозоли 

КЗ-1 на СП ИЕ: 1-2 и 

3-4 блокове 

-Инсталация „Дунав“ 

-СПИ 

80 

 

5 

20 

800 

 

80 

52 

240 

 

40 

40 

128 

 

8 

8 

КЗ-2 на АЕЦ 

Козлодуй: 5 и 6 

блокове 

 

120 

 

1000 

 

240 

 

160 

КЗ на СП “РАО-

Козлодуй” 

50 312 160 72 

КЗ- ХОГ и КЗ- СХОГ 

на АЕЦ Козлодуй 

60 328 160 24 

КЗ-ЦНРД на СП 

“ИЕ” 

40 148 88 24 

Помещения и 

територии извън КЗ, 

ТК, външни стени и 

др.  

 

2000 

 

4531 

 

312 

 

26 

Измерване в МЗ 1-4 блок 80 1920 - - 

Измерване на 

демонтирано  

оборудване от СП-ИЕ 

80 864 180 - 

ОБЩО: 10035 1460 450 

ПЛАН -2020 7374 1138 391 
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През отчетния период, специалистите са извършили 1044 измервания на 

радиационни параметри на демонтирани детайли от СП-ИЕ 1-4 блок. Дейността е извън 

плана за 2020 г. Общият брой измервания надхвърля заложените по план с 3042 броя.  

 

Таблица № 2: Изпълнение на годишните задачи в обектите на територията на АЕЦ 

Годишна задача/мероприятие 
Мярка, 

брой 

2020 г. 

І 

трим. 

ІІ 

трим. 

ІІІ 

трим. 

ІV 

трим. 
общо 

1. Проверка на КЗ-1 на СП ”ИЕ – 1-4 блок”:       

1.1. Измерване на радиационни параметри на 

работна среда в КЗ-1 /блокове 1-2 и 3-4/ 

проверка 4 4 4 4 16 

1.2. Измерване на радиационни 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 

 

проверка 

 

проверка 

 

проверка 

 

1 

 

1 

 

4 

 

1 

 

1 

 

4 

 

1 

 

1 

 

4 

 

1 

 

1 

 

4 

 

4 

 

4 

 

16 

2. Проверка на КЗ-2 на АЕЦ:       

2.1. Измерване на радиационни параметри на 

работна среда /блокове 5 и 6/ 

проверка 4 4 4 4 16 

2.2. Спазване на здравно-радиационни 

изисквания 

проверка 4 4 4 4 16 

3. Проверка на КЗ-ХОГ и КЗ-СХОГ:       

3.1. Измерване на радиационни параметри на 

работна среда/ХОГ и СХОГ/ 

проверка 2 2 2 2 8 

3.2. Спазване на здравно-радиационни 

изисквания 

проверка 2 2 2 2 8 

4. Проверка на КЗ на СП “РАО-Козлодуй”:       

4.1. Измерване на радиационни параметри на 

работна среда 

проверка 1 1 1 1 4 

4.2. Спазване на здравно-радиационни 

изисквания 

проверка 1 1 1 1 4 

5. Проверка на КЗ- ЦНРД на СП “ИЕ 1-4 бл.”:       

5.1. Измерване на радиационни параметри на 

работна среда 

проверка 1 1 1 1 4 

5.2. Спазване на здравно-радиационни 

изисквания 

проверка 1 1 1 1 4 

6. Проверка на промплощадката:       

6.1. Сгради /съблекални, перални, столови, МЗ и 

лаборатории, изп. ИЙЛ 

проверка 33 33 33 33 132 

6.2. Външни стени на корпуси проверка 10 3 4 7 24 

6.3. Територия на промплощадката: проверка      

– ПП 1  проверка 12 12 12 12 48 

– ПП 2  проверка 12 12 12 12 48 

– Територии пред ТК 1-6, БМР, СК3 проверка 4 2 4 2 12 

– Варово стопанскво проверка   2  2 

7. МЗ1-4 блок проверка 24 24 24 24 96 

8. Измерване на демонтирано оборудване от 

СП-ИЕ 

проверка 12 12 12 12 48 

 

Съвместно с експерти от лаборатория СОРЕ 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 2020 г. На 

база на обработката на данните е установено, че има превишаване на количеството 
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на тритий в течните изхвърляния през месец май, за което е изготвено писмо с изх. 

№ РЕМР -04-16/23.06.2020 г. до централата. 

Обекти от бившите уранодобивната и уранопреработвателната промишленост 

Проверките по планов ДЗРК се извършват съвместно с експерти от лаборатория 

„Съществуващо облъчване и радиационни експертизи“ на НЦРРЗ. През 2020 г. са 

извършени 5 проверки, като резултати от проведеното обследване са представени на 

таблица 3: 

Таблица 3: Резултати от проведеното обследванена обекти от бившия уранодобив 

 Участък Пунктове 

брой 

Дозиметрични измервания на 

мощност на доза и повърхностно 

замърсяване с β – сонда/брой 

Взети проби за 

анализ от руднични 

води/брой 

1. ИЗОСУРВ „Бялата 

вода“, Костенец 

16 340 2 

2. ИЗОСУРВ „Чора“, 

Бухово 

19 400 2 

3. ИЗОСУРВ „Искра“, с. 

Кътина 

19 400 2 

4. Хвостохранилище  

„Бухово” 

10 60 2 

1 
Завод ЛРОЙС 20 210 

5. Хвостохранилище, 

Елешница 

12 90 4 

Общо 98 1500 13 

 

При систематичните проверки на 5 обекта са установени 11 несъответствия. 

Своевременно са издадени констативни протоколи с препоръки за отстраняването им. 

Проверките се извършват съвместно с експерти от лаборатория „СОРЕ“. Една от 

проверките - в Линия за регенерационна очистка на йонообменни смоли (ЛРОЙС) – 

Завод “Звезда” с. Елешница е осъществена съвместно с АЯР. Въз осново на 

извършените обследвания са изготвени радиационни становища за всеки отделен обект 

с анализ на получените резултати, констатирани несъответствия и препоръки. За 

несъответствията, съгласно действащата нормативна уредба, по надлежния ред са 

уведомени МЗ и „Екоинженеринг – РМ“ ЕООД. 

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 2020 г. са контролирани 3880 лица от 725 обекта. Обработени са 16 938 бр. 

филми (изпращане, получаване, проявяване). Направени са над 65 000 измервания. 
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Издадени са 3 650 протокола (увеличение с 13.1% спрямо 2019 г.) и 784 сертификата 

(увеличение с 15.4% спрямо предходната година) .  

Използват се и около 72 комбинирани дозиметъра, включващи филмов и 

термолуминисцентен дозиметър.  

В НЦРРЗ,  ИЯИЯЕ на БАН, Софарма, инвазивни кардиологични отделения на 

болниците МБАЛ „Христо Ботев“, гр. Враца; СМДЛ „Кардиолайф 2“, гр. Благоевград; 

СБАЛК „Св. Георги“, гр. Перник; “III МБАЛ“, гр. София се използват 

термолуминисцентни дозиметри - 1 523 броя. 

 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 2020 г. броя контролиранити лица е увеличен незначително (0.5%) при 

увеличение на контролираните обекти с 3.5%. Това води до допълнителна 

административна тежест за персонала, доколкото отчитането на индивидуалната 

еквивалентна доза Нр(10), издаването на протокол (четирикратно или десеткратно) и 

сертификат е предшествано от поредица дейности, включващи: 1сключване на 

договори; 2подготовка и изпращане на дозиметрите; 3получаване и описване на 

използваните дозиметри, съгласно системата по качество; 4подготовка на дозиметрите 

за проявяване - подредба на рамките за проявяване и отваряне на дозиметрите в тъмна 

стая; 5проявяване на дозиметрите; 6измерване в пет точки от филма. При увеличаването 

на броя контролирани обекти, без съизмеримо увеличение на контролирания персонал 

най-често се касае за присъединяване на обекти с един човек от категория Б. 

Административните процедури обаче са еднакви за лечебно заведение със 50 

контролирани лица и стоматологичен кабинет с един лекар по дентална медицина. 

 

Резултатите са представени на таблица 4. 

Снимки:   Моменти от 

работния процес 
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Таблица 4: Индивидуален дозиметричен контрол при външно облъчване (2020 г.) 

Област (РЗИ) 
Брой на контролира-ните лица Брой лица в дозов интервал, mSv 

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

Дейности с повишена концентрация на естествени РАИ (бани, подземни обекти)               

Медицина 

конвенционална диагностика (предимно графия)   1948 1921 27       

интервенционални процедури (предимно скопия) 212 65 230 41 5 1   

нуклеарна медицина               

всички останали               

стоматология   406 394 12       

радиотерапия  
телегаматерапия               

брахитерапия               

други - сервиз мед.техника   93 93         

Промишленост 

Облъчватели   16 16         

Промишлена радиография 
стационарни уредби   115 115         

подвижни уредби 44 112 152 2 2     

производство на радионуклиди               

промишлени анализи (РФА, РСА) 7 131 138 1 2     

уреди за технологичен контрол - сигнализ, нивом., неутрализ. и др.   107 107         

ускорители               

Ветеринарна медицина   38 38         

Образование и наука   248 247 1       

Транспорт               

Полиция   294 294         

Други   44 44         

> MDL 
     

84 9 1 
 

< MDL 
    

3789 
   

 кат. А 
  

263 
     

 кат. Б    3617      

ОБЩО 3880 лица 
      

 



   

 

18 

 

През отчетния период, лабораторията стартира изпитването, валидирането и 

внедряването на термолуминисцентна дозиметрична система, състояща се от дозиметри 

с две таблетки, съдържащи термолуминисцентен материал (MTS-N, LiF, Mg, Ti) и TL 

четец, модел RE-200A. Предвид информацията предоставена ни от фирмите доставчици 

на дозиметрични филми за спиране на производството до края на 2021 г., единственият 

вариант е преминаване към използване на TLD-дозиметри. Термолуминесцентната 

дозиметрична система е вписана в Държавния регистър на одобрените за използване в 

страната средства за измерване под №3727/ 18.12.2001 г. 

Изпитванията се извършват съгласно международно приетия стандарт БДС EN 

IEC 62387:2012. Апаратура за радиационна защита. Вградени пасивни 

дозиметрични системи за мониторинг на околната среда и на индивидите по 

отношение на облъчване с фотонно и бета лъчение. Използват се дадените методи и 

критерии, описани в стандарта. 

 Калибровъчна крива на дозиметричната система 

Дозиметрите се облъчват на радиационните съоръжения на лаборатория ’’ДК 

(SSDL)”: рентгенова метрологична уредба Xstrahl XCS 320 STD, гама облъчвателна 

уредба ГОУ-10 МЙЛ, заредена с 60Co и гама облъчвателна уредба за метрологични 

цели G-10-1-12-Е, заредена с 137Cs.  

Облъчванията са извършени на следните дозни нива: 0,02; 0,04; 0,08; 0,10; 0,50; 

0,90; 1; 10; 20; 30; 50; 250 mSv. Облъчени са по 4 броя дозиметри за всяка доза. 

Дозиметрите първоначално се нулират и след 10 дни се измереват с TL четец. 

Статистически обработените резултатите се използват за изработване на калибровъчни 

криви, като за всяка крива са измерени и по 10 броя дозиметри за отчитане на 

фоновото облъчване. На фиг.2, фиг.3, фиг.4 и фиг. 5 са представени калибровъчните 

криви, изработени на база резултатите от трикратен експеримент: 

 

 

Фиг. 2: I-ва калибровъчна крива: 

Аналитичните изрази на калибровъчната крива са съответно следните: 

D = 7,687894*E-6*Ā – 0,08912058649; 

D = 7,727404*E-6*Ā - 0,138932986022; 

D = 1,83*E-5*(Ā - ā); 

D = 7,6598*E-6*Ā – 0,2031, 

където: D – индивидуална еквивалентна доза Hp(10), mSv; 
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Ā – средна стойност на измерените светосуми от TL четеца на облъчените 

дозиметри; 

 ā – средна стойност на светосума на фоновите дозиметри 

 

  

 

Фиг. 3 II-ра калибровъчна крива 

 

 

 
 

Фиг. 4 III-та калибровъчна крива 
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Фиг.5 IV-та калибровъчна крива 

 Оценка на линейността на калибровъчните криви и наклона им, съгласно т. 7 и т. 

7.6 на стандарт БДС EN IEC 62387:2012. 

Резултатите показват, че дозиметричната система има линейна дозиметрична 

крива, но коефициентът на вариация не отговаря на изискванията на стандарта при 

ниски дози. В процеса на изпитване беше установено, че това се дължи на 

неосвободени електронни захвати от предишни облъчвания на дозиметрите. 

Препоръчва се да се извършва допълнително отгряване за дозиметри, които са 

измервали ненулеви стойности и да се фиксират допълнително стойности на дозите, за 

които такова отгряване е необходимо, както и да се определи броя на отгряванията за 

дози над 10 mSv. Този извод трябва да бъде отразен в документацията на 

дозиметричната система. 

Отклонението от линейност трябва да бъде от - 9% до +11% за диапазона 

0,1mSv <H< 1mSv. Изчисленото отклонение от линейност не отговаря на зададената 

граница от стандарта в една от групите. Препоръчва се предварително отгряване и 

измерване на чувствителността на всички таблетки. 

 Калибровъчната крива при облъчване с гама-лъчение, генерирано от източник с 
60Co с енергия 1,25 MeV.  

За получаване на кривата бяха облъчени пет групи по 5 броя дозиметри. Аналитичният 

израз на калибровъчната крива е: 

D = 7.3025*E-6*(Ā - ā), 

 където D –  индивидуална еквивалентна доза Hp(10), mSv; 

Ā – средна стойност на измерените светосуми от TL четеца на облъчените 

дозиметри; 

 ā – средна стойност на светосума на фоновите дозиметри. 

 

Установено беше, че калибровъчните коефициенти при двата вида енергии 

на лъчението не се различават съществено. 
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Фиг. 6. Калибровъчната крива при облъчване с гама-лъчение; източник 60Co 

 Изследване на хомогенността на партидата дозиметри 

Изследвана бе серия от 40 броя дозиметри, облъчени с индивидуална еквивалентна доза 

Hp(10) = 1 mSv, на метрологичната линия G-10-1-12-Е, заредена с радиоактивен 

източник 137Cs. Използван е стандартен воден фантом. Дозиметрите са облъчвани на 8 

групи по 5 дозиметъра в група. Изчислена е погълнатата доза и коефициента на 

вариация, съгласно БДС EN IEC 62387:2012. Съгласно стандарта коефициента на 

вариация е в рамките на зададения – по-малък от 5. Хомогенността на партидата е 

пресметната по формулата: 

(Dmax - Dmin)/Dmin = 0,33703,      т.е. ≈ 34 %, 

където Dmax, Dmin са съответно максимални и минимални индивидуална еквивалентна 

погълната доза, mSv. 

 

 
 

Снимка 5: Изработване на калибровъчните криви 
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При провежданите от нас експерименти, хомогенността на групата измерени 

дози е 34%, което е на горна граница на допустимото в стандарта. За подобряване на 

резултатите при използването на дозиметричната система, се препоръчва сортиране на 

цялата партида по групи и уточняване на режимите на отгряване, особено на 

дозиметрите, на които е била регистрирана по-висока доза. 

 Изследване на ъгловата зависимост на показанията на дозиметрите при 

облъчване с доза Hp(10)=3 mSv от източник 137Cs. 

Съгласно т. 11.5 на БДС EN IEC 62387:2012 беше направен експеримент за изследване 

ъгловата зависимост на показанията. Облъчени са 6 групи по 5 броя дозиметри, 

разположени върху воден фантом под ъгъл 0°, 90°, -60°, +60°, 180°. Измерени са и 10 

броя фонови дозиметри. Относителният отговор на всички е в границите зададени в 

стандарта. 

 Изследване на самопроизволната загуба на доза или затихване на дозата 

(фединг). 

Съгласно стандарта, бяха облъчени 70 броя дозиметри с доза Hp(10) = 1mSv. 

Облъчването се извърши на метрологична линия G-10-1-12-Е, заредена с източник 
137Cs. Дозиметрите са разположени на стандартен воден фантом. Измерванията на 

светосумата с TL четеца са направени на групи през 10 дни, на серии от 5 дозиметъра. 

Началото е веднага след облъчване. С облъчените дозиметри се измерват и по 2 броя 

фонови, съхранявани заедно с облъчените. На фиг. 7 е посочена зависимостта на 

изчислената доза, по актуалната калибровъчна крива, от времето на измерване след 

облъчването (крива на затихването). 

 

 
Фиг. 7: затихване на дозата (фединг) 

Резултатите от проведените експерименти налагат следните изводи: 

1. Кривата на затихването на дозата показва, че измерването на дозиметрите не бива да 

се извършва по-рано от 10 дни, след приключване на едномесечен период на носене; 

2. При тримесечен период на използване на дозиметрите, неопределеността на 

измерването нараства, тъй като доза, получена през първите дни на първия месец ще 

се е разпаднала приблизително до 90% от реалната; 
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3. Препоръчително е използването на термолуминисцентните дозиметри за 

едномесечен контрол. 

 Изследване на вариациите на показанията, поради промяна на енергията на 

лъчението. 

Експериментът е извършен съгласно т. 11.5 на БДС EN IEC 62387:2012. Облъчени са 9 

серии по 4 дозиметъра, с индивидуална ефективна доза 1 mSv. Всяка серия е облъчена с 

фотонно лъчение с различна енергия – гама-лъчение с енергия 663 keV, генерирано от 

източник 137Cs и рентгеново лъчение с ефективна енергия 33 keV (N-40); 48 keV (N-60); 

65 keV (N-80); 83 keV (N-100); 118 keV (N-150); 164 keV (N-2000) и 250 keV (N-300). 

Облъчени са 28 броя дозиметри и 8 броя фонови дозиметри и са измерени на TL 

четеца. Отчетени са индивидуалните ефективни дози. Коефициентът на вариация за 

всички групи е под 5%. За всички групи относителният отговор е в рамките на 

зададените граници в стандарта, което показва, че показанията на дозиметрите са 

енергийно независими за изследвания диапазон от енергии от 33 keV до 663 keV, който 

е най-често използван при работа с радиоактивни източници. 

 Сравнителни измервания на филмови и термолуминисцентни дозиметри. 

За сравняване показанията на TL дозиметри с утвърдената филмова дозиметрична 

система на няколко обекта, контролирани от НЦРРЗ бяха раздадени и от двата вида 

дозиметри. Общият брой на изследваните дозиметри е 1231. В програмата бяха 

включени лаборатория „Дозиметрично калибриране (SSDL)“ на НЦРРЗ; гама-

облъчвателната уредба на „Софарма“ АД; инвазивни кардиологични отделения на 

болниците МБАЛ „Христо Ботев“, гр. Враца; СМДЛ „Кардиолайф 2“, гр. Благоевград; 

СБАЛК „Св. Георги“, гр. Перник; “III МБАЛ“, гр. София. В програмата са включени 

обекти с четирикратен и десеткратен контрол. В сравнението са включени както 

лица с регистрирани индивидуални ефективни дози, така и такива с регистрация под 

минималния праг. Към момента съвпадението на показанията е добро. Програмата е 

разписана за 1 година и изпълнението й ще продължи до средата на 2021г. 

Всички резултати от изпитванията са надлежно документирани – изготвени 

са сертификати за облъчване от лаборатория „Дозиметрично калибриране (SSDL)“ и 

протоколи от изпитванията на лаборатория „ИДК“, където са отразени условията и 

реда на експериментите и статистическата обработка, сравненията с критериите, 

заложени в стандарта. Направени са изводи от експериментите, както и препоръки за 

работата със системата. Тази дейност е част от процеса на валидиране на 

термолуминисцентната дозиметрична система и е основата за акредитация на метода.  

Едновременно с изпитването на системата, започна и подготовката на 

необходимата документация за въвеждането й за рутинно използване, в 

съответствие със системата по качество на ОК на НЦРРЗ. Изготвени бяха първи 

варианти на: 

 процедура за индивидуален дозиметричен контрол; 

 инструкция за работа с TL четец; 

 инструкция за измерване на термолуминисцентни дозиметри. 

След завършване на изпитването (планирано за средата на 2021г.) и изготвянето на  

необходимите документи ще се пристъпи към акредитация на метода. 
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НЦРРЗ закупува ежегодно ограничен брой TLD-дозиметри, но количеството все 

още е недостатъчно, за замяна на филмовата 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).  

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 59 целотелесни 

измервания на 32 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимка 6: Провеждане на целотелесно измерване 

 

НЦРРЗ разполага с две установки за измерване на вътрешното облъчване: 

стационарен целотелесен брояч (снимка 6) и мобилна апаратура, монтирана в камион. 

Мобилният целотелесен брояч е подходящ за измервания на терен, включително при 

аварийни ситуации. За съжаление, транспортното средство е много старо и почти не 

подлежи на ремонт. В края на 2020 г. получихме уверение от министъра на 

здравеопазването, че през 2021г. ще бъдат осигурени средства за закупуване на нов 

микробус. 

5. Наблюдение и контрол на здравословното състояние на професионално 

облъчваните лица 

Специализираното медицинско наблюдение включва: медицински прегледи, 

изследвания и издаване на експертни заключения относно медицинската годност за 

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

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

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

медицина“ и „Клинична биохимия имунология и хематология“.  
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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 2020 г. са проведени 19 628 прегледи и са издадени 13 863 експертни 

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

2019 г. са 7 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  5).  

Таблица 5: Разпределение на персонала работещ с ИЙЛ на територията контролирана 

от РЗИ и персонал на АЕЦ. 

На територията на РЗИ – Враца  760 

На територията на РЗИ – Бургас 693** 

На територията на РЗИ – Варна 1514 

На територията на РЗИ – Русе 859 

На територията на РЗИ – Пловдив  1695 

Външни фирми работещи в АЕЦ 678 

Персонал на АЕЦ „Козлодуй“ 1284* 

Общо 7483 

*Наблюдава се намаление на броя лица подадени за ЕЗ за медицинска пригодност от 

АЕЦ, което се вероятно се дължи на дългите периоди, в които бяха преустановени 

профилактичните прегледи, поради пандемията.  

**Регистрираното намаление в броя пациенти на територията на РЗИ-Бургас е пряко 

следствие на провала на туристическия сезон и редуциране на персонала на летище 

Сарафово. 

Във връзка с пандемията бяха предприети мерки за издаване на експертни 

заключения за медицинска пригодност за работа в среда на йонизиращи лъчения по 

реда на чл. 17 от  Наредба № 11 за здравни норми и изисквания при работа в среда на 

йонизиращи лъчения. (ДВ. бр. 91/02.11.2018г.). След разглеждане на медицинските 

документи на пациентите бяха издадени 1209 Експертни заключения. 

Така общия брои обслужени пациенти през 2020 г. е 6047, което представлява 

увеличение с 0.2%, като броя на ново постъпилите е намален с 29%. Посочените данни 

показват, че независимо от пандемията всички пациенти подлежащи на медицинско 

наблюдение са обхванати. 

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

Милчев. За отчетния период са разгледани 2 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 11 лица от цялата страна работещи в среда на йонизиращи 

лъчения. Лекарите в отдела консултират пациенти за риска от медицинско облъчване и 
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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 67 756 лабораторни анализа на 3756 лица, или средно 18.03 изследвания на 

пациент. За отчетния период, броя на проведените изследвания е намален с 27.34% 

изцяло за сметка на намаление на общия брой преминали пациенти (намаление с 

26.5%). Значение има и намаления брои вторични прегледи. Както беше посочено по-

горе, 20% от издадените Експертни заключения, на територията обслужвана пряко от 

НЦРРЗ, са на базата на представени медицински документи. 

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 2020 г. бяха извършени 2568 биохимични изследвания. Намалението е 

почти два пъти, спрямо 2019 година. То е в пряка връзка с противоепидемичните 

мерки. На практика бяха прекратени всички профилактични програми. Освен това, 

наличния в лабораторията биохимичен анализатор е много стар и амортизиран, което 

води до чести престои за ремонт.  

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 тези, 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-01-14 от 12.01.2021 г. на министъра на 

здравеопазването за провеждане на контролна факторите на жизнената среда за оценка 

облъчване на населението, 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 617 броя проби – 

хранителни продукти, питейни, повърхностни (снимка 7) и минерални води, почви, 

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

материали и други обекти (намаление с 6.52% спрямо 2019 г.). Извършени са 1435 броя 

радиохимични, 245 броя гама-спектрометрични анализи и 1069 броя 

радиометрични определяния. Направени са 96 бр. измервания на мощност на дозата 

гама-лъчение на място. В посочения брой не са включени анализите по осигуряване на 

контрол на качеството и повторенията на всички нестандартни и гранични проби. 

Като цяло, се наблюдава намаление в броя на всички видове анализи (между 8 и 

10%), като то е най-голямо при гама-спектрометрични анализи. Освен нарушения 

график за пробовземане, заради ограниченията наложени от пандемията, за 

понижението значение има и намаленият брой клиентски проби (бизнес затруднения), 

които основно са гама-спектрометрични анализи. 

 

Снимка 7: Пробовземане на повърхностна вода от с. Габра 

През 2020 г. се компенсира известното забавяне на анализите на пробите от 

2019 г. Щатът на лабораторията беше попълнен, което осигури спазването на 

графика на анализите.  

Резултатите от провеждания и през 2020 г. мониторинг сочат, че естественият 

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

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

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

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

нормални граници. Няма отклонения от нормативните изисквания за радиационна 

защита.  
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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.  

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. 

Резултатите от радиологичните анализи на продукти от търговската мрежа 

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

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

облъчване на населението от поглъщане на техногенни радионуклиди, съответстват на 

изискването на нормативните документи. Оценената ефективна доза от поглъщане 

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

Оценената годишна ефективна доза от надфоново облъчване на лица от 

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

да е под 10 μSv по оценка, направена въз основа на получените за 2020 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, хирургични техники под радиационнен контрол 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 
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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 2020 г. са оценени и препотвърдени стойностите на 5 DRLs на активности в 

нуклеарната медицина. Ново национално проучване на NDRLs следва да стартира през 

2022 г. и да включи определянето и на клинични NDRLs, в съответствие с европейските 

изисквания и тенденции. 

Анализът на данните за медицинското облъчване се извършва след приключване на 

календарната година, в случая за 2019 г.  

Оценката на честотата на рентгенологичните изследвания и колективните 

дози през 2019 г. показа следната динамика: 

Според последните обобщени данни за 2019 г., общият годишен брой на 

рентгеновите изследвания е 4 714 936, или средно 678 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 2019 г. са 1.7% от общия брой; 

- флуорография: Положителна тенденцията e отчетеното намаляване на 

флуорографиите. През 2019 – 0.9 на 1000 души.  ; 

- компютърна томография: През 2019 г. броят на компютър-томографските 

изследвания е нараснал от 10,4 % (за 2017) до 11.6% от общия брой изследвания, 

т.е. относителният им принос към общия бройизследвания, нараства със средно по 

0,5% на година;  

- интервенционални процедури: Броят на ангиографските и интервенционалните 

процедури за периода от 2011 до 2019 г. е нарастнал – от 5.7 на 19.0 на 1000 души, 

или от 1.1 % на 2.8% от общия брой рентгенови изследвания. Тенденцията при 

ангиографските процедури е за запазване на честотата на провеждането им през 

последните четири години;  

- дентални: Броят на денталните рентгенови изследвания бележи тенденция на 

постоянно увеличаване от 61 до 104 на 1000 души от населението. 

На фигура 8 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 2019 г. 
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Фигура 8: Честота на петте основни групи рентгенови изследвания за периода 2007- 2019 г. 

Лаборатория „РЗМО“ ежегодно оценява годишната колективна ефективна доза на 

българското население от медицинско облъчване, включително от рентгенови 

изследвания. За периода: 2011 – 2019 г. колективната ефективна доза нараства средно 

със 10% на година спрямо предходната (фиг. 8).  

 

Фигура 9. Изменение на годишната колективна ефективна доза за основните групи рентгенови 

изследвания от 2007 до 2019г. 

За 2019 г. оценката на колективната ефективна доза от рентгенологията е 7037 

man Sv, или средно 1.01 mSv на човек от населението. Дозата е съизмерима със 

средните нива за Европа. 
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Нуклеарно-медицински изследвания. 

През 2019 г. стартира системно проучване на аплицираните активности 

радиофармацевтици в отделенията по нуклеарна медицина (НМ). Нуклеарно 

медицински диагностичните изследвания in vivo се провеждат в 20 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 

2019 г. са получени данни за извършените изследвания от 19 отделения. Честотата на 

НМ изследвания (възрастни и деца) на 1 милион от населението в България през през 

2018 е 4835, а през 2019 г. е 3947 изсл./мил. Наблюдаваното намаление на броя 

изследвания (18.7%) в сравнение с 2018 г. вероятно е резултат от мерките за изолация 

във връзка с пандемията. 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.  

Разпределението на НМ изследвания по вид на използвания радионуклид е както 

следва: Преобладава използването на Tc-99m – 98 % през 2007 г. и 60,2 % през 2019 г. 

Делът на F-18 във формата на FDG е 36,7 % за 2019 година. В нуклеарномедицинската 

практика в страната се използват също I-123 и I-131 със съответно принос от 1,1% и 

2,1%. Сцинтиграфията на кости е най-често провежданото изследване при възрастните 

(45,5% през 2019 г.). Приносът на изследванията с ПЕТ в общия брой на НМ 

изследвания е 12,7 % през 2012 г. и 36,7% през 2019 г. което показва тенденция за 

запазване на повишената честота на този вид изследвания. 

 

Фигура 10. Разпределение по години на проведените НМ изследвания (абсолютен брой) 
според вида на използваните радионуклиди от 2007до 2019 г. 
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През 2019 г. основен принос в честотата имат изследванията на опорно-

двигателната система: 46% и изследванията на туморните процеси: 39%.  Постепенно 

намаляват изследванията на отделителната и ендокринната системи. Най-често 

провежданите НМ изследвания на деца са динамичната бъбречна сцинтиграфия с 

DTPA: в 82% от случаите; сцинтиграфия на тестиси с 99mTc- пертехнетат: в 8% от 

случаите и меркелови дивертикули със 7% дял от изследванията.  

Общият брой на терапевтичните радионуклидни процедури е с тенденция за 

намаляване от 435 през 2007 г. до 153 през 2019. Преобладава йодната терапия на 

щитовидната жлеза – основно при хипертиреоидизъм (30,07% от случаите) и при 

карцином (62,09%). На фигура 11 е представена динамиката на НМ изследвания по 

органи и системи в периода 2007 - 2019 г. 

 

Фигура 11. Брой НМ изследвания по органи и системи от 2007 до 2019 г. 

 

Средната годишна индивидуална ефективна доза от нуклеарно-медицинските 

изследвания у нас за 2019 г. е 0.034 mSv, общата колективна ефективна доза на 

населението от НМ е 238 man Sv.  

През 2017 год. започна събиране на информация от компютър-томографската 

част при използването на хибридни НМ уредби (SPECT-CT и PET-CT) за определяне на 

лъчевото натоварване. Това даде възможност за по точно определяне на колективната 

ефективна доза при хибридните техники. Резултатите са представени графично на 

фигура 11. Видимо е рязкото нарастване на общата колективна ефективна доза от НМ 

за периода 2017 г. - 2019 г.  

 



   

 

33 

 

 

Фигура 12. Обща колективна доза от НМ процедури за периода 2007–2019 г. 

На фигура 13 е представен приносът на различните групи НМ изследвания в 

колективната доза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 13: Принос на различните НМ изследвания в колективната доз 

Изследванията на опорно-двигателната система имат основен принос както в честотата, 

така и в колективната доза. След въвеждането на ПЕТ, изследванията за целите на 

диагностиката на тумори са втори по принос в честотата и в колективната доза. Именно 

на ПЕТ изследванията на Миокардната перфузия и ПЕТ неврологичните изследвания се 

дължи нарастването на приноса в колективната доза на сърдечно съдовата система (от 

1,86 [man Sv] за 2017г. на 18,54 [man Sv] за 2018г.) и централната нервна система (от 
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0,58 [man Sv] за 2017г. на 18,07 [man Sv] за 2018г.). За 2019 г. няма данни да са 

провеждани ПЕТ изследвания на Миокардната перфузия и ПЕТ неврологични 

изследвания, всички получени данни за ПЕТ изследвания са за изследване на тумори, 

представящи 37% от проведените през 2019 г. НМ изследвания. 

Средната годишна индивидуална ефективна доза за българското население през 

2019 г., дължаща се на медицинското облъчване е 1.047 mSv.  

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. 

През 2020 г. лаборатория „РЗМО“ съгласува 1 скринингови програми за 

провеждане на профилактични флуорографски изследвания на лица от ромски 

произход и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения, в населени места от 

област Стара Загора, по постъпило заявление от МЦ „Проф. Д-р Ст. Киркович“ ЕООД, 

гр. Стара Загора. 

Във връзка с изискването на Наредба 2 да се поддържа база данни на  експерти 

по медицинска физика, през 2020 г. са извършени 5 вписвания. 

В съответствие с чл. 65в на Закона за здравето, през 2020 г. са изготвени 7 

становища за съответствие с нормативните изисквания, за получаване на удостоверение за 

регистрация за извършване на дейности по изпитване качеството на медицинската 

радиологична апаратура.  

Проблем за дейността на лабораторията е липсата на софтуер за автоматично 

събиране на данните от проведените в лечебните заведения радиологични процедури. 

През 2020г. в НЦРРЗ е защитена дисертация на тема: „Автоматизирана система за 

национални проучвания на дозите на пациентите“. За съжаление в предлаганата 

система има все още доста мануални операции. Комерсиалния софтуер, който се 

предлага е с много висока цена и е непосилен за бюджета на Центъра.  



   

 

35 

 

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, PTW-

32002, 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 2020 г. общия борй на калибрираните дозиметрични системи е 191. 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 1 546 измервания. Издадени са 211 сертификата. 

Наблюдава се увеличение с 7.9% на заявките за калибриране. 

Лаборатория SSDL осигурява изцяло дозиметричното калибриране на 

цялостната дейност на НЦРРЗ. През отчетния период са осъществени следните 

дейности: 

 Калибриране и проверка на апаратура на Лаборатория „СОРЕ“; 

 Рутинното калибриране на филмови и термолуминисцентни дозиметри за 

нуждите на Лаборатория „ИДК“, в това число облъчвания на гама-облъчвателна 

уредба G10 Gamma Beam Irradiator System, Hopewell Designs Inc, източник 137Cs 

и облъчвания на рентгенова уредба Xstrahl XCS 320 STD при качество на 

лъчение N40, N60, N80, N100, N120, N150, N180, N200 и N250. 

 Облъчвания в процеса на въвеждането и валидирането на новата дозиметрична 

система, от Лаборатория „ИДК“, на трите радиационни съоръжения. Общо 1 231 

 Метрологично осигуряване на научни проекти, изпълняване от отдел 

„Радиобиология“ и финансирани от ФНИ и ОИЯИ- Дубна. Заявените дози са: 

0,05; 0,5; 1,00; 2,00; Gy. Общо облъчвания за годината - 19 броя. 
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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 отчетния период, след подписано споразумение между МЗ и БАБХ бяха 

възобновени анализите на хранителни продукти за откриване и контрол на 

такива подложени на облъчване. По съгласуван план, пробите бяха вземани от 

търговската мрежа, съвместно от инспектори на РЗИ и БАБХ, и доставяни в НЦРРЗ. 

След поетапна проверка и пускане на апаратурата, следва анализиране на пробите. 

През 2020 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 София (медицински изделия за „инвитро” 

процедури), Институт по катализ-БАН (пчелен прашец, перга, пчелно млечице), ИОХ-

БАН (ядки и семена), Биовет АД клон Разград (фрамицетин сулфат) и УМБАЛ СМ 

Пирогов (костни импланти и опаковки). През 2020 г. са осъществени 22 облъчвания. 

Лаборатория ДК,SSDL регулярно прилага вътрешни процедури за оптимизация 

и поддържане качеството на калибрационните процедури при различни режими на 

облъчване. През отчетния период беше изследвана хомогенността на полето на 

Снимка 8 : Част от апаратурата за калириране 
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метрологична линия G-10-1-12-E Gamma Beam Irradiator System, Hopewell Designs 

Inc с радиоактивен източник 137Cs. Измерванията са направени с йонизационна 

камера с обем 0,3l и регистриращ електрометър UNIDOS, калибрирани в лабораторията 

на МААЕ, чрез системата на SSDL лабораториите, при режим на работа на уредбата без 

използването на поглътители. Направени са 144 измервания. На фиг.14, фиг.15 и 

фиг.16 са представени част от статистически обработените резултати, които са част от 

процедурите по акредитация на лабораторията. 

 

Фигура 14 

 

Фигура 15 

 
Фигура 16 
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РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА В СИТУАЦИИ НА АВАРИЙНО ОБЛЪЧВАНЕ 

НЦРРЗ е част от националната система за аварийна готовност и аварийно  

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

в България с компетентност за оценка тежестта на радиационното увреждане на 

пострадалите и определяне дозата на облъчване чрез биологична дозиметрия. Според 

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

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

противодействие на терористични заплахи, свързани с химически, биологични, 

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

 пряко подпомага оперативната дейност на МЗ за ефективност на системите за 

организиране на отговор и реагиране в случаите на възникване на радиационна 

обстановка;  

 осигурява консултативна и експертна помощ на РЗИ, лечебните и здравни 

заведения по предотвратяването, възникването и ликвидирането на радиационната 

обстановка в страната и цялостна организационно-методична дейност по 

проблемите на профилактиката, контрола и диагностиката на радиационно-

индуцирани здравни ефекти;  

 поддържа постоянно екип от специалисти на 24-часово разположение;  

 представлява България в мрежата на СЗО по медицинска готовност и подпомагане 

при радиационни аварии (REMPAN)  

НЦРРЗ поддържа постоянна аварийна готовност, чрез дежурни екипи от 

експерти с апаратура и транспортно осигуряване. През отчетния период няма 

регистрирани аварийни ситуации. 

Лаборатория “ИДК” поддържа постоянна готовност за предоставяне и 

обработване на дозиметри в случай на радиационна авария или инцидент. 

НЦРРЗ, чрез отдел „Радиобиология“, 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, и 

съгласувано прилагане на методите за оценка на погълната доза. RENEB изисква 

синхронизиране на методите, което налага в отдела периодично да се въвеждат  нови 

методи за биологична оценка на дозата. През 2020 г. успешно бе оптимизиран и 

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

последващ анализ на топене чрез висока резолюция (High Resolution Melting 

Analysis, HRM). Предимството на Real-Time PCR пред стандартния е, че позволява да 

се проследи в реално време как се увеличава броя на копията на търсения продукт през 

цялото време на реакцията. По този начин могат да бъдат отчетени реалните разлики в 

началните количества на матрицата в различните проби. Методът е основан на 

количествено отчитане на флуоресцентния сигнал. HRM анализът е техника в 

молекулярната биология за откриване на мутации, полиморфизми и епигенетични 

различия в двойноверижниверижни ДНК проби.  
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През изтеклия период, като партньор на RENEB, отделът участва в 

международнo упражнениe координирано от EURADOS WG10 и RENEB за 

биологична оценка на парциално облъчване пo хромозомни аберации, с изработка 

и отчитане на слепи  проби, облъчени в Лунд, Швеция с 1.36 TBq 192Ir източник. 

Отчитаха се  пет различни точки, с различни дози. Опитната постановка е представена 

на фигура 17. Резултатите бяха оценени в BFS, Мюнхен. Целта на упражненията е 

сравнение на методите и резултатите на различни лаборатории от Европа, както и 

съгласуване на протоколите за работа. В упражнението участваха 19 лаборатории, 

като оценка на дозата чрез дицентричен анализ е проведен в 17 лаборатории, членове 

на RENEB. От тях: 11 лаборатории са отчитали мануално на микроскоп (включително 

НЦРРЗ), 4 лаборатории са отчитали и мануално и автоматично, докато 2 лаборатории 

са преставили резултати само от автоматично отчитане. 

 

А       Б 

Фигура. 17. Сценарий на облъчване с два фантома. Източника е обозначен с червена стрелка. Термо-

бутилките са с кръвни проби за биологична дозиметрия. 

 

 

Оценката на дозата беше направена  при хомогенно облъчване и при 

хетерогенна експозиция. Статистически е оценена медианата, при 95% доверителен 

интервал. За добри се считат резултати покриващи ± 0.2 отклонение. Всички резултати 
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на отдел „Радиобиология“ на НЦРРЗ отговарят на заложените изисквания (фигури 18 и 

19). 

 

Фигура 18. Оценка на дозата при хомогенна експозиция с 95% доверителен интервал чрез 

Biodose софтуер version 2019.10.15-beta. 
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Фигура 19. Оценка на дозата при хетерогенна експозиция с 95% доверителен интервал чрез 

Biodose софтуер version 2019.10.15-beta. Хоризонталната оранжева линия определя медианата на RPL 

референтната доза при проби смесени  50:50. 

Дозите определени чрез биологична дозиметрия, при упражнението, са сравнени с 

дозата оценена чрез термолуминисцентни дозиметри от три различни дозиметрични 

лаборатории в Германия (BfS), Франция (IRSN) и Великобритания (PHE). 

През 2020 г. продължи постоянното наблюдение на пострадалите при аварията 

в промишлен гама-облъчвател – гр. Стамболийски през 2011 г., по специално 

разработена схема. За оценка на късни биологични ефекти, освен конвенционалните 

методи, се прилага и отчитане на стабилните транслокации чрез флуоресцентна in 

situ хибридизация (FISH). Наблюдава се спад в честотата на клетките с нестабилен тип 

хромозомни аберации, докато честотата на стабилните транслокации поддържа 

постоянни повишени стойности. 

Коректна оценка на дозата на пострадали е невъзможна без системно 

актуализиране на спонтанната честота на използваните биомаркери в отдел 

Радиобиологияи актуализиране на калибрационните криви на отчетане. През изтеклата 

година 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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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. Служител на 

лаборатория „МОН“ участва в Третия цикъл на обучение за инспекции на място към 

СТВТО, които през 2020 г. се проведоха дистанционно. 

За отчетния период са проведени три изследвания за биологично определяне на 

дозата, по заявка на физически лица. Резултатите не потвърждават аварийно облъчване. 

През 2020 г. представители на НЦРРЗ съгласуваха изготвените от Работна група 

по Заповед №8121з-56/17.01.2019г. на главния секретар на МВР 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.  

Процедурите са въведени в действие от 1 февруари 2020 г. 
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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 

Общият брой на обектите от уранодобивната и уранопреработвателната 

промишленост е 78 и съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-

14/12.01.2021 г. се разделят на: обекти с висок, среден и нисък радиационен риск. В 

зависимост от това честотата на специализирания радиационен контрол на фактори на 

жизнената среда в районите е съответно: 

- Обекти с висок радиационен риск – 2 пъти годишно; 

- Обекти със среден радиационен риск – 1 път годишно; 

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

Държавният 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. През 2020 г. са извършени 5 проверки, 

съвместно с експерти от лаборатория ,,СОРЕ“, за обследване факторите на жизнената 

среда в обеки от бившия уранодобив на територията на област София и област 

Благоевград („Сенокос“, „Струма 1 и 2“, „Дружба 1 и 2“, „Бялата вода“, „Пета шахта 

(кв. Сеславци)“, „Сугарево“ и „Хвостохранилище Елешница“). На база на извършените 

анализи и констатираните несъответствия е уведомен управителят на „Екоинженеринг-

РМ” ЕООД и компетентните органи за предприемане на мерки за ограничаване на 

въздействието на радиоактивното замърсяване върху здравето на населението. 

За населението, живеещо около бившите обекти 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 2020 г. служители от ЛСОРЕ са провели 18 обследвания на обекти от 

бившия уранодобив по предварителна програма. Оценени са 75 % от обектите с висок 

радиационен риск, 27 % от обектите със среден радиационен риск и 15% от 

обектите с нисък радиационен риск. По време на проверките на място са обследвани 

общо 199 пункта за специализиран радиационен контрол на бившите обекти за добив и 

прераработка на уранова суровина (Снимки от 9 до 12). На база на извършените 

обследвания са изготвени радиационни становища за всеки отделен обект с анализ на 

получените резултати, констатирани несъответствия и препоръки. 
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Снимка 9. Обследване на участък „Борче“, 

Бухово 

Снимка 10. Обследване на участък „Брежани“,  

с. Брежани 

   
  

  

Снимка 11. Обследване на участък „Игралище“, 

с. Игралище 

Снимка 12. Обследване на участък „Пета 

шахта“, кв. Сеславци 

 

Взети са общо 65 проби вода от сондажи и контролни пунктови за 

радиохимичен анализ по показатели Обща α-активност, Обща β-активност, уран и 

радий. Извършени са 1990 измервания на мощност на дозата γ – лъчение и 570 

измервания на повърхностно замърсяване. Обследваните обектите са представени в 

 

В Таблица 6 са представени обследваните на място обекти и броят извършени 

директни измервания по параметър мощност на дозата гама лъчение (МДГЛ) във 

въздух, повърхностно замърсяване и взетите проби води.  
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Таблица 6: Брой обследвани обекти, вид и брой измервания и взети проби 

Обект 

БРОЙ ИЗМЕРВАНИЯ И ПРОБИ 

Мощност на 

дозата гама 

лъчение 

Повърхностно 

замърсяване 
Вода 

брой измервания брой измервания брой проби 

ИЗОСУРВ „Бялата вода“, 

Костенец 
170 170 2 

Участък „Бялата вода“, Костенец 100 - 2 

ИЗОСУРВ „Искра“, с. Кътина 200 200 2 

Участък „Искра“, с. Кътина и с. 

Владо Тричков 
60 - 3 

ИЗОСУРВ „Чора“, Бухово 200 200 4 

Хвостохранилище „Бухово“ 60 - 2 

Разлив Яна 140 - 3 

5-та шахта Сеславци 130 - 6 

Участък „Борче“ и „Чамилов 

камък“, Бухово 
60 - 4 

Участък „Игралище“ 50 - 2 

Участък „Мелник“ 80 - 2 

Участък „Сугарево“ 40 - 2 

Участък „Златолист“ 60 - 3 

Участък „Струма 1 и Струма 2“ 100 - 9 

Участък „Сенокос“  70 - 3 

Участък „Брежани“ 70 - 4 

Участък „Дружба 1 и 2“ 100 - 7 

Хвостохранилище „Елешница“ 90 - 4 

ЛРОЙС 210 - 1 

Общо 1990 570 65 

В лабораторията се извършват: анализ на концентрацията на уран-естествен във 

води; радиохимичния анализ на проби води за обща алфа и обща бета активности и 

предварителната подготовка на проби – почви и дънни утайки за гама-спектрометричен 

анализ, по Международен стандарт ISO 10704:2009(Е) “Определяне на радиологичните 

показатели обща алфа и обща бета активност на проби вода”.  
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На Фигура 20 са представени логаритмично трансформираните резултати от 

направените анализи на пробите вода за определяне на обемна активност на естествен 

уран. Констатирани са 14 несъответствия с Наредба № 1 от 1999 г. 12 от пробите са с 

оценена обемна активност на естествен уран над 10 000Bq/m3, като максималната 

стойност е 142 824 Bq/m3 (Щолна 1 от участък „Сугарево“).  

 

Фигура 20. Параметър обемната активност на естествен уран 

На фигура 21 са представени резултатитe на водните проби по радиационен 

параметър обща алфа активност, като с червена линия е отбелязана нормата от 500 

Bq/m3, съгласно Наредба 1. При 25 проби са констатирани несъответствия, като 12 

от тях надхвърлят 10 000 Bq/m3. Максималната стойност - 88 187 Bq/m3 е установена 

в Щолна 93 от обект „ 5-та шахта, кв. Сеславци“. 

 
Фигура 21. Резултати по параметър обща алфа активност 

 

Анализът на резултати от извършените измервания на радиационен параметър 

обща бета активност в проби вода е представен на Фигура 22. От общия брой 
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анализирани проби вода през 2020 г., 15 проби са над нормативно установеното 

(2000 Bq/m3). Максимално стойност - 45 960 Bq/m3, е измерена в пункт Щолна 1 от 

участък „Сугарево“. 

 

 
Фигура 22. Резултати по параметър обща бета активност 

 

Мониторинг на радиационни параметри на терен на бившето хранилище в 

местност „Шумако“, бул. „Климент Охридски“№ 132. 

Съгласно изготвената програма за мониторинг на обекта през 2020 г. са извършени 

две планови проверки съвместно с лаборатория „МОН“. 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 18 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 2020 г. показа, че по показател естествен уран  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 бета-

активност (контролно ниво), всички изследвани води, с изключение на една (с. Лозен, 

ОМВ), отговарят на изискванията, посочени Наредба № 9. 
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По радиологичен показател обща алфа-активност (контролно ниво) 79 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 23 е представено съотношение на проби питейна вода, по отношение 

на контролно ниво на обща алфа активност. За 2020 г. съотношението практически се 

запазва непроменено в сравнение с 2019 г. 

 

 

Фиг. 23. Съотношение на стандартни и нестандартни проби питейна вода по отношение на контролно 

ниво на обща алфа активност в Югозападна България 

През 2020 г. са изготвени 371 експертни оценки на индикативна доза от 

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

изискванията. Регистрираното намаление с 4.9% в сравнение с 2019г. се обяснява с 

факта че е необходимо извършването на ново пробовземане, за провеждане на 

допълнителни анализи, което се забави поради налаганите ограничителни мерки. 

Таблица 7: Проби питейна вода със стойности на индикативната доза над контролни 

нива по области. 

Област Брой проби  

София област 4 

Област Кюстендил 18 

Област София град 4 

Област Благоевград 5 

Област Перник 2 

 

За посочените води, след представяне на резултати от допълнителни анализи ще 

бъде направена експертна оценка. Важно е да се отбележи, че много голям процент от 

водите с отклонение в обл. София град се дължат на мониторирани обществени местни 

водоизточници и ведомствени водоизточници. 
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През отчетния период беше извършено пробовземане, анализ и експертна оценка 

на 30 проби минерална вода от цялата страна. Направени са допълнителни експертни 

оценки на общата индикативна доза на база изпратени от МЗ протоколи от изпитване 

на 3 бр. води.  Измерено е специфичното съдържание на радон-222 в 29 бр питейни и 

минерални води, чрез изследване на терен. 

 

 За 6 бр. минерални води са изготвени експертни заключения за пригодност 

към различна употреба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимка 13: Пробовземане на минерална вода в гр. Велинград 
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РАДИОБИОЛОГИЧEН МОНИТОРИНГ ЗА СТОХАСТИЧНИ И НАСЛЕДСТВЕНИ 

ЕФЕКТИ 

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

Международната Комисия по Радиационна Защита за оценка на радиационно 

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

хромозомни аберации и микронуклеус тест, флуоресцентна in situ хибридизация и 

микронуклеуси с центромер. За изследване промените в молекулните компоненти на 

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

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

репаративен синтез за оценка на потенциално-летални поражения; индуциран 

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

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

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

поражения предизвикани от радиационно-индуцирания оксидантен стрес – апоптични 

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

охарактеризиране на индивидуалния отговор към облъчването. 

Двойноверижните повреди в ДНК са силно токсични лезии, специфични за 

радиационното въздействие, които нерепарирани или погрешно репарирани могат да 

предизвикат канцерогенна трансформация на клетките или клетъчна смърт. 

Струпването на фосфорилирани хистонови молекули на местата с двойноверижни 

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

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

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

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

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

През 2020 г. отделът работи по следните проекти: 

1. 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. 

През 2020 г., всички експерименти бяха извършени в НЦРРЗ, поради извънредната 

епидемиологична ситуация. Изследвани бяха промени в нивата и активирането на 

транскрипционния фактор NF-κB и неговият негативен регулатор IκBα в SIM-A9 

клетки, използвайки ELISA метод. Клетките бяха облъчени в лаборатория „ДК SSDL“, 

с две различни дози – 1 или 2 Gy гама лъчение, източник 60Co. Резултатите са 

представени на фигура Фигура 24. 
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Фигура 24. Ефект на гама ЙЛ върху нивата на NF-κB (А) и IκBα (Б) в SIM-A9 клетки. 

Клетките са облъчени с 1 или 2 Gy гама лъчи и промени в нивата на NF-κB и IκBα са 

определени на 0, 24 и 48 час след облъчването. 

 

Нивата на IκBα в SIM-A9 клетки се повишават 3 пъти за 24 часа и 2,5 пъти за 48 

часа. Облъчването с 1 Gy гама ЙЛ не променя нивата на IκBα. Облъчването с 2 Gy води 

до понижаване на IκBα нивата, 24 часа след облъчването, но за 48 часа нивата на IκBα 

са същите като нивата на необлъчените клетки. 

 

“Assessment of radiation induced bystander effect in G0 and G2 human lymphocytes.” 

Целта на проекта е изясняването на ранните клетъчни и молекулярни механизми, 

отговорни както за bystander effect, така и за адаптивния отговор в лимфоцити от 

човешка периферна кръв. Анализират се хромозомните увреждания, чрез цитокинезис 

– блок микронуклеус тест (фиг.25).  в облъчени с протони и  γ–лъчи клетки, както и в 

съседните на тях необлъчени клетки (фиг.26).  

А) 

Б) 
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Фигура 25.. Експериментална постановка 

 

През 2020г. беше изготвен и цялостен отчет за целия период на проекта – 3 години.  

 

 

Фигура 26. Бинуклеарен лимфоцит: А – с 2 МН; В – с 3 МН; С – с нуклеоплазматичен мост. 

 

На фигури 27 и 28 са представени последните научни резултати по проекта 
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Фигура 27. Честота на МН/клетка ± SE след облъчване 1 Gy γ-лъчи за всяка експериментална точка. 

 

Фигура 28. Честота на МН/клетка ± SE след облъчване 2 Gy γ-лъчи за всяка експериментална точка. 

 

2. 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.“  

Целта на проучването бе оценка на ефекта на ниски дози йонизиращи лъчения 

върху здравето, при група лица работещи в АЕЦ “Козлодуй”, чрез цитогенетични и 

имунохимични изследвания. Проследи се взаимовръзката между честота на 

цитогенетичните показатели (хромозомни аберации, микронуклеуси, транслокации), 
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възпалителния отговор и риска от сърдечно-съдови заболявания и радиационното 

въздействие. 

Изследвани са 26 лица, персонал на АЕЦ “Козлодуй”, от които 16 работници 

професионално облъчвани и 10 контроли от административния състав или 

новопостъпили лица. На подбраните лица, след тяхно съгласие и подробно 

анкетиране, са взети кръвни проби, и са анализирани следните параметри: 

 честотата на хромозмни аберации по конвенционален метод 

 честотата на хромозмни аберации по FISH метод 

 честотата на микронуклеуси в бинуклеарни лимфоцити  

 изследване на цитокини: IL-10, TNFα, MCP-1, за анализ на възпалителния отговор 

 изследване на протеин sST2, свързан с риск от сърдечно съдови заболявания 

 анализ на ДНК полиморфизми, носители на делеция 

За обработка на данните, е използвана версията на SPSS for Windows 11.0.1., 

като са приложени параметрични и непараметрични методи. За оценка достоверността 

на разликите, между контролната и обследваната група, за трите изследвани цитокина и 

за биомаркера ST2, е използван метода АNOVA on Ranks. За статистически достоверни 

са приети разлики с вероятност p<0.05. 

Резултатите по параметър честотата на хромозмни аберации по 

конвенционален метод са представени на фигури 29. и 30. 

 

Фигура 29. Индивидуална честота на клетки с хромозомни аберации при контроли и работници. 

 

Фигура 30. Индивидуална честота на дицентрици при контроли и работници. 

Наблюдава се повишаване в честотата на дицентрици при 9 работника, в 

сравнение със спонтанната честота, оценена за българската популация. При 
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сравнителното разглеждане на изследваните показатели при контролната група и 

групата на работниците се установява статистически достоверно повишение на 

клетките с аберации (p=0,003) и аберации всичко (p=0,02) за работниците. При 

хромозомните и хроматидните фрагменти не се наблюдава статистически достоверно 

повишение на честотата (p>0,05) при работниците. В изследваната група работници са 

намерени 13 дицентрика в 3200 анализирани клетки. Разликата с контролната група 

лица, при които намираме 2 дицентрика на 2000 клетки е статистически достоверна 

(p=0,036). Наблюдават се значителни вариации в честотата на нестабилните аберации 

на индивидуално ниво, като подобни данни се съобщават и от други автори. 

Анализирани са стабилни транслокации, чрез флуоресцентна in situ 

хибридизация със сонди специфични за 1, 4 и 11 хромозоми. Хромозома # 1 е 8.22 % от 

човешкия геном, хромозома # 4 е 6.34 %, а 11 хромозома – 4.52% (Morton, 1991). 

Знаейки тази част от генома, която е оцветена, е възможно да се изчислят 

корекционните фактори за отделните хромозоми, които привеждат получените 

резултати за целия геном. За определяне на геномната честота на стабилните 

хромозомни аберации са анализирани 13455 клетки за контролната група и 12803 

клетки за групата на работниците.  

  

Фигура 31. Транслокации между #1 (зелена), #4 (червена) и неоцветена хромозома, нормална  #11 

(червена); В синьо - DAPI за визуализиране на всички хромозоми. 

Резултатите по параметър честотата на хромозмни аберации по FISH метод са 

представени на на фигура 32. 

 

Фигура.32. Индивидуална геномна честота на транслокациите при контроли и работници. 
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На таблица 8 е сравнена средната геномна честота на транслокации/100 клетки 

между групите на работниците и контролите. Статистическата обработка не показа 

значимо повишение на геномната честота на транслокациите при групата на 

работещите. Не се наблюдава корелация с радиационно въздействие и честотата на 

транслокациите. Не се доказва корелация и между тютюнопушене, възраст и геномна 

честота на транслокациите. 

Таблица 8. Средна геномна честота на транслокациите/100 клетки 

Контролна група (X±SE) Работници (X±SE) 

1,1±0,4 1,5±0,4 

Х-средна стойност 

Резултатите по параметър честотата на микронуклеуси в бинуклеарни 

лимфоцити са представени на фигура 33. 

 

Фигура 33. Индивидуална честота на микронуклеуси на 1000 клетки при контроли и работници. 

* при един от изследваните работници (№15) микронуклеус тестът е неуспешен 

Анализирани са по 2000 клетки от всеки донор (фигура 34), като за избягване 

субективността, отчитането се осъществява независимо, от двама специалисти 

цитогенетици. Не се наблюдава корелация на честотата на микронуклеусите с 

радиационното въздействие. Интересно е, че тютюнопушенето и възрастта не показват 

ефект по отношение на цялата изследвана група. 

 

Фигура 34. Микроскопско поле с бинуклеарни лимфоцити – 10Х; Бинуклеарен лимфоцит – 100Х. 
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Резултати от изследване на цитокини: IL-10, TNFα, MCP-1, за анализ на 

възпалителния отговор, са представени на фигури 35, 36 и 37. 

 

Фигура 35. Нива на цитокина IL-10 в кръвна плазма при контроли и работници. 

 

Фигура 36. Нива на цитокина MCP-1 в кръвна плазма при контроли и работници 

 

Фигура 37. Нива на цитокина TNFα в кръвна плазма при контроли и работници. 

И при трите цитокина не се наблюдава статистически достоверна разлика между 

групата на професионално експонираните лица и контролна група.  

Резултатите от изследване на протеин sST2, свързан с риск от сърдечно 

съдови заболявания, са представени на фигура 39. По литературни данни, повишени 

серумни нива на sST2 се асоциират с неблагоприятни клинични показатели и 

смъртност, причинена от остър инфаркт на миокарда (Shimpo et al., 2004, Weir et al., 
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2010) или от остра сърдечна недостатъчност (Januzzi et al., 2007, Rehman et al., 2008). Не 

се наблюдава статистически достоверна разлика в двете групи. Вероятно причина – 

ограничения брой изследвани лица. 

 

Фигура 39. Нива на биомаркера ST2 в кръвна плазма при контроли и работници 

 

Резултати от анализ на ДНК полиморфизми, носители на делеция 

rs28362491, известно още като -94 инсерция/делеция ATTG е полиморфизъм в 

промоторния регион на NF-κB1 гена. С ATTG1 е означена делецията, а с ATTG2 – 

инсерцията на съответната последнователност от четири нуклеотида. Следователно 

възможните генотипове са: ATTG2/ATTG2 (див тип; норма); ATTG2/ATTG1 

(хетерозигот); ATTG1/ATTG1 (хомозигот, носител на мутацията и в двата алела). След 

определяне на генетичните профили на всички изследвани лица, се установи, че 3 лица 

от контролната група не носят мутацията в нито един от двата алела; 5 лица са 

хетерозиготни носители на мутацията и 2 лица са хомозиготни носители на 

делецията. От изследваната група на работници в АЕЦ „Козлодуй“ са определени 9 

човека хомозиготи от див тип; 6 човека хетерозиготни носители и 1 човек хомозигот, 

носител на мутацията. В общата група от 26 изследвани лица най-голям процент са 

тези с генотип ATTG2/ATTG2 или норма – 12 общо. Хетерозиготите с генотип 

ATTG2/ATTG1 общо са 11, а лицата, носители на делецията с генотип ATTG1/ATTG1 са 

3 от всички изследвани човека. 

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 2020 г. бяха 

обработени пробите на 29 лица. Отчита се честота на хромозомни аберации и са 
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подготвени за анализ микроскопски препарати за флуоресцентна ин ситу 

хибридизация. Продължава набирането на пациенти. Получени са и предварителни 

резултати за осем от изследваните пациенти преди и след медицинската процедура. 

Предвижда се резултатите да се използват като материал за докторска дисертация. 

4. Научен проект на тема: “Оценка влиянието на куркумин върху радиационно 

индуциран клетъчен отговор”, финансиран по договор с Фонд „Научни 

изследвания” 2018-2020 г.  

 

Резултатите са представени в рубриката НАУЧНИ ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ 
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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 2020 г. се проведоха 2 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 
Учебни часа 

(брой)  
Лектор 

Радиометрия и дозиметрия на йонизиращите лъчения 

               (13-17.07.2020 г.) 
30 

Проф. Ж. Василева 

Физ. Ц. Црънчев 

Доц. К. Иванова 

Физ. Р. Котова 

Хим. Г Апостолов 

Външни лектори 

Физ. О. Стоянов 

Общи въпроси на радиационната защита (16-20.11.2020 г.) 30 

Физ. Ц. Црънчев 

Доц. Н. Чобанова 

Доц. Р. Христова 

Доц. Р. Тоцева 

Доц. К. Иванова 

Физ. Я. Сиджимова 

Външни лектори 

Доц. Д. Лефтерова 

Доц. И. Христосков 

 

Курсовете бяха посетени от 20 специализанти по медицинска радиологична 

физика и радиационна хигиена. След завършване на курса всеки участник получава 

удостоверение, изготвено от сътрудниците на отдел „Научно-учебен”. 

През 2020 г. бяха проведени 7 колоквиума на специализанти по радиобиология, 

радиационна хигиена и медицинска радиологична физика.  

Шест специализанти по радиобиология се явиха на колоквиум по модул: 

„Лъчеви увреждания при човека. Радиотоксикология“, „Биологични основи на 

радиационната защита“ и „Основи на радиационната физика и радиационната хигиена“. 

Един специализант по МРФ и едни по РХ положиха изпит по „Радиационна 

защита“ и „Основи на радиационната физика“, съответно. 
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Трима специализанти по радиобиология проведоха практическо обучение: 

двама по модул „Радиационна епидемиология“ и един - „Цитогенетични методи“. 

 Организираха и се проведоха три държавни изпита по специалността 

медицинска радиологична физика през двете сесии на учебната 2020 г.; един  

държавен изпит по радиобиология и един по радиационна хигиена през майската 

сесия. Явиха се общо 12 лица. 

ОБУЧЕНИЕ НА ДОКТОРАНТИ И РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ 

НЦРРЗ притежава институционална акредитация от НАОА за обучение на 

докторанти по специалностите: Медицинска радиологична физика, Радиобиология и 

Радиационна хигиена. 

През отчетния период са изготвени справки за обучение на докторантите като 

информацията бе изпратена своевременно в Националния статистически институт и в 

НАЦИД към Министерство на образованието и науката. 

Редовно се изготвят заповеди за конституиране на научно жури, протоколи от 

заседанията на журито и цялата съпътстваща документация по организирането на 

конкурси за получаване на ОНС „доктор” и получаване на научни звания. 

През 2020 г. са защитени 3 дисертации, съответно по една от всички 

специалности, за които НЦРРЗ има акредитация и е проведен един конкурс за 

главен асистент по радиобиология за нуждите на отдел „Радиобиология“. 

 

Началник отдел и сът. подготвиха, вкл. и организиране на три публични 

защити за по медицинска радиологична физика, радиобиология и радиационна хигиена. 

Изготвени бяха справки за първи и втори семестър за докторантите, които се 

обучават в НЦРРЗ.  

Организиран и проведен, съгласно ЗРАСРБ и правилника за придобиване на 

академични длъжности на НЦРРЗ, конкурс за  

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 2020г. в НЦРРЗ са проведени общо 25 курса, от които 14 за медицински 

персонал, в чиито функции влиза работа с рентгенова апаратура за образна 

диагностика, нуклеарна медицина и лъчелечение и 11 за немедицински специалисти в 

науката и техниката, които работят с апарати за рентгеноструктурен и 

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

Девет от курсовете бяха за отговорници по радиационна защита и за други лица, които 

осигуряват и/или контролират радиационната защита при дейности с ИЙЛ; 

През отчетния период са обучени 236 специалисти, от които 29 са преминали 

поддържащо и 207 са участвали в курсове за основно обучение. Всички курсисти 

преминаха успешно комплексния изпит, устен и писмен, пред квалификационната 

изпитна комисия. 
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Ефективността на обучението е оценявана в два етапа: оценка на 

успеваемост чрез сравняване на резултатите от входящ и изходящ тест и провеждане на 

устен изпит. Всички курсисти се представиха над комплексното ниво „добър” и 

получиха удостоверения за правоспособност за работа с ИЙЛ. 

Лекторите от НЦРРЗ, които участваха в обучението за правоспособност за 

работа с източници на йонизиращи лъчения, са 18. Темите, броят на лекциите и 

лекторите са представени на таблица 9. В курсовете за специализирано обучение за 

правоспособност за работа с ИЙЛ бяха привлечени и външни лектори, специалисти по 

образна диагностика и лъчелечение, по договор.  

През 2020 г. беше проведено едно изнесено специализирано обучение по 

Договор Д-030/15.09.2020 с „ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ“ – ЕООД, в периода 13-16 

октомври.   

Оценка на лекционното съдържание и обучението като цяло се провежда 

чрез попълване на анонимна анкета от всеки курсист. Мнението е, че обучението е на 

много добро ниво. 

Съгласно условията на лицензията, продължи архивирането на досиетата на 

специалистите, преминалите курсове. Архивирани са удостоверенията, издадени през 

2020 г. Сътрудниците от отдела обработват получените задължителни документи на 

желаещите да участват в специализиран курс за дейности с ИЙЛ, класифицират ги в 

групи, осигуряват курсистите с допълнителни материали, изготвят протокол в края на 

курса (тест + устен изпит) и изготвят удостоверенията. Копия от документите, 

удостоверенията и протокола, се изпращат в Агенцията за ядрено регулиране. 

Участниците в изпитните комисии са представени на таблица 10. 

Таблица 10. Лектори, участвали в квалификационна изпитна комисия 

Лектор 
Участие в КИК 

(брой) 
Лектор 

Участие в КИК 

(брой) 

Физ. С. Цанова 14 Д-р И. Пеянков 3 

Доц. д-р Н. Чобанова  15 Физ. Ц. Црънчев 1 

Доц. д-р И. Гюлева 9 Доц. Р. Христова 1 

Доц. К. Иванова 6 Д-р А. Милчев 2 

 

В края на всяко тримесечие и в края на годината се подготвят отчети, съгласно 

лицензията за провеждане на специализирано обучение, и се изпращат в Агенцията за 

ядрено регулиране.  

В началото на всяко тримесечие се изготвят план-програмите и се подготвят 

за качване на сайта на НЦРРЗ. Учебните програми се изготвят за всеки конкретен курс. 

Агенцията за ядрено регулиране е уведомявана своевременно за предстоящите курсове, 

датите, мястото и часа на провеждане на устния изпит, както и за налагащи се промени 

в графика.  
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Таблица 11. Теми, брой лекции и лектори, участвали в специализираното обучение за 

придобиване на правоспособност за дейности с ИЙЛ. 

Тема 
Лекции 

(брой) 
Лектор 

Основни понятия, величини и единици в радиационната защита. 

Взаимодействие на йонизиращите лъчения с веществото. 

6 Физ. И. Цанев 

2 Физ. Р. Котова  

6* Физ. Ц. Црънчев 

3 Физ. Ц. Тодорова 

Биологично действие на йонизиращите лъчения. 

3 Доц. д-р И. Гюлева 

4 Д-р И. Пеянков 

3 Д-р А. Милчев 

1 Доц. Р. Христова 

5 Гл. ас. Л. Хаджийска 

1 Д-р И. Милева 

2 Гл. ас. А. Стайнова 

Принципи на радиационната защита и нормиране облъчването. 

Радиационен риск.  
10* Доц. д-р Н. Чобанова 

8* Доц. К. Иванова 

1* 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.  

10* Доц. д-р Н. Чобанова 

8* Доц. К. Иванова 

1* Д-р С. Савчев 

15 Физ. С. Цанова 

Индивидуален дозиметричен контрол. 7 Физ. Л. Миленова 

Осигуряване на качеството и радиационна защита в рентгеновата 

диагностика. 

6 Мед. физ. А. Димов 
Изисквания към рентгеновата апаратура. Контрол на качеството. 

Оптимизация на РЗ при рентгенови диагностични изследвания. 

Методи за радиационна защита. Правила за работа с РАИ. 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. 

7* Доц. Р. Тоцева  

6* Физ. Ц. Црънчев 

Радиационни инциденти и аварии. Действия на персонала при инциденти 

и аварии. 
7* Доц. Р. Тоцева 

 

Осигуряване на качеството и радиационна защита в рентгеновата 

диагностика – клинични аспекти. 

 

 

 

Оптимизиране на медицинското облъчване и защита на пациента в 

лъчелечението, вкл. клинични аспекти. 

 

Права и задължения на персонала в нуклеарната медицина. 

Общо 7 

Външни лектори: 

Проф. д-р М. Тотев -1 

Доц. д-р Д. Йовчев -1 

Доц. Д. Лефтерова - 1 

Проф. Хр.Михайлова 1; 

 

Проф. д-р Т. Хаджиева -2 

Физ. Н. Гешева – 2 

 

Физ. Ш. Масо - 1 

*лекциите са за всички теми на курсове през 2020 г. 
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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; 

 Петдневен курс (индивидуално обучение) по радиохимични анализи и оценка на 

индикативна доза на новоназначен специалист от РЗИ Варна. 

 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 

 Становище, във връзка с получено от Генералния секретариат на ЕК 

уведомително писмо № C(2020) 1449 final, свързано с  процедура за 

нарушение № 2020/2077 по отношение неизпълнение на задължението на 

Република България за нотифициране на националните актове, които 

транспонират Директива 2013/59/Евратом. 

 Подготвено е 1 становищe относно скринигови програми за медицински 

изследвания; 

 Консултации по повод оценка на дозата и риска за плода при облъчване по време на 

бременност. Направени са две оценки.  

 Участие в състава на Консултативен съвет, създаден по реда на ПМС № 74 от 1998 

г. за ликвидиране на последствията от добива и преработка на уранова суровина 

към Министерство на икономиката, съгласно Заповед на Министъра на 

икономиката № РД-16-1165/24.06.2019 г. Участват двама представители на НЦРРЗ: 

доц. К.Иванова, дм и инж.- физик Бистра Куновска, дм. Проведени са 3 заседания, 

на които са представени становища относно мониторинговата програма на 

Екоинжинеринг – РМ. 

 Участие в състава на Междуведомствена експертна група към фонд „Извеждане от 

експлоатация на ядрени съоръжения“, съгласно Заповед № Е-РД-16-40/02.02.2016 г. 

на Министъра на енергетиката. Член - доц. Кремена Иванова, дм. На заседанията се 

представят становища, относно плановете за извеждане от експлоатация и мерките 

за радиационна защита по време на този процес.  

 Подготвена информация по преписка № 436/2020 по описа на РП Сливен, с правно 

основание чл. 145, ал. 1, т. 6 ЗСВ до МЗ, Министерство на икономиката и 

„Екоинженеринг-РМ” ЕООД (писмо изх. № РЕМР- 04-26/03.12.2020 г.). 

 Съгласуване на мониторингови програми за радиационен мониторинг на водите за 

питейно-битови цели или актуализирането им (съвместно с ВиК, РЗИ); 
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 Становища в процеса на съгласуване на мониторингови програми на ПХРАО „Нови 

хан“ и АЕЦ „Козлодуй“ – Нови мощности; 

 Становище по Процедура за стратегическа оценка (СЕО) на Енергийна стратегия на 

Румъния за периода 2019-2030 г., с хоризонт до 2050 г., по протокола на СЕО към 

Конвенция за оценка на въздействието върху околната среда, (писмо изх.№ РД-02-

07-5/20.01.2020 г.); 

 Становище по „Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) 

на план за дългосрочно управление на високорадиоактивни и/или дългоживеещи 

радиоактивни отпадъци на Кралство Белгия.“ (изх. №РД-02-07-63/22.05.2020 г.); 

 Становище по „Трансгранична процедура по ОВОС за инвестиционно предложение 

„Продължаване срока на експлоатация на АЕЦ „Loviisa“ Финландия (изх. РД-02-07- 

121/10.09.2020 г.); 

 Становище по „Национална стратегия за средносрочно и дългосрочно безопасно 

управление на отработено ядрено гориво (ОЯГ) и РАО, Румъния“ (№РД-02-07-

171/29.12.2020г.).  

 Становище, относно предложение за разработване на „Камера за калибриране на 

детектори за пасивни измервания на обемна активност на радон (ОАР)“ от служител 

на РЗИ Смолян (изх.№ РД- 02-07-118/21.09.2020 г.). Подготвен проект на писмо до 

Български Институт за Метрология, с цел осъществяване на калибриране на 

апаратура за директни и пасивни измервания на ОАР; 

 Изготвени или съгласувани 18 „Мониторингови програми“ за радиационен 

мониторинг на водите, използвани за питейно-битови цели; 

 Участие в Комисия по ЗОП за доставка на апаратура в системата на 

здравеопазването по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”  

 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 и предприемане на действия в 

обекти „Сенокос“, „Струма 1 и 2“ и „Дружба 1 и 2“; „Бялата вода“, „Пета шахта (кв. 

Сеславци)“, „Сугарево“ и „Хвостохранилище Елешница“; 

 Подготовка на информация за Годишен доклад за състоянието на здравето на 

гражданите в Република България и изпълнение на Националната здравна стратегия 

за 2019 г.; 

 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 2018 г., 

по Заповед на министъра на околната среда и водите; 
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 Подготовка на справки, информация и становища за МЗ, РЗИ 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;  

 Становище относно проект за изменение на Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за 

характеризиране на повърхностни води, изготвен от министъра на околната среда и 

водите. 

 Становище по предоставен отчет с резултати от провеждания мониторинг през 

2020г. при извеждане от експлоатация на блокове 1 – 4 чрез СП „ИЕ 1 – 4 блок“ 

 Становище по предоставен отчет с резултати от провеждания мониторинг в СП 

„ПХРАО – Нови хан“ през 2020 г. 

 Становище относно резултати от анализи на „РУСГЕОКОМ БГ“ ЕАД 

 Подготовка на отговори по запитване от журналист от в. „Трета възраст“; 

 Подготовка на проект на заповед за актуализиране на Заповед № РД-28-

193/03.06.2011 г. на министъра на здравеопазването за провеждане на здравно-

радиационен контрол; 

 Експертни оценки на индикативна доза и радиационен риск на база предоставени в 

НЦРРЗ резултати от съдържание на конкретни радионуклиди във води. 

 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 „Съществуващо облъчване и 

радиационни експертизи“ съгласно Заповед № РД-01-379/01.07.2020 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. 

През 2020г. са изготвени подробни отчети за: проучване на обемната 

активност на радон в жилища на територията на област Сливен (изх.№РД-02-07-

64/18.05.2020г.), провеждане на проучване на нивата на радон в сгради, на които са 

проведени коригиращи мерки за редуциране на концентрацията на радон (изх.№ 

РД-02-07-41/30.03.2020г.), пилотно проучване на обемната активност на радон в 

специализирани болници по рехабилитация, национален комплекс ЕАД (изх.№ 

РД-02-07-78/25.06.2020г.), и проучване на обемната активност на радон в жилища 

на територията на област Благоевград (изх.№РД-02-07-172/30.12.2020г.). 
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Обработени 4957 пасивни детектори за измерване на обемна активност на 

радон с 5528 чипа. Служителите от лабораторията са работили по четири заявки и 

общо са предоставени на заявителите 119 броя детектори за ОАР.  

Използваните за измерванията на ОАР детектори, от партиди RSKS, RSFV и 

RSFW, са калибрирани в акредитирана лаборатория в Bundesamtfür Strahlenschutz (BfS) . 

 

ПОДРОБЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2020 г., 

ВКЛЮЧИТЕЛНО ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СМЕ ОСИГУРИЛИ ФИНАННСИРАНЕ 

ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ, Е ИЗПРАТЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ НА МЗ (изх. № 

РД-02-07-169/15.12.2020 г) 

 Участие в ТК 31 „Ядрена енергия“ към БИС. 

 Участие в ТК 87 „Медицински изделия“ към БИС.  

От февруари 2020 г., А. Димов е избран за Председател на ТК-87. През 2020 г. са 

гласувани над 120 проекта за национални стандарти. 

ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ МААЕ 

 Национален проект BUL9025 „Изработване на национална стратегия за 

рекултивация на бившите уранодобивни обекти в България“; 

 RER 9153 „Enhancing the Regional Capacity to Control Long Term Risks to the Public 

due to Radon in Dwellings and Workplaces “координатор – доц. К. Иванова 

 Национален проект BUL6014 “Establishing a National Dosimetry Quality Audit (DQA) 

System and Dosimetry Quality Audit Program in Radiation Therapy“; 

Проектът включва подкрепа за РБ да развие възможностите си за дозиметричен одит в 

лъчетерапията, който да бъде елемент от по-широкия кленечен одит, препоръчван като 

добра практика по радиационна защита. Към момента е изработена методика за 

измерванията, която беше апробирана в дле лечебни заведения. Предстои обучение на 

персонала на НЦРРЗ и допълнително изпитване.  

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

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

 RER 9151 - Updating and Harmonizing Emergency Preparedness and Response Plans, 

финансиран от МААЕ; 

 RER 6038 "Applying Best Practices for Quality and Safety in Diagnostic Radiology", 

координатор за РБ – А. Димов; 

 RER 1019 „Enhancing Standardized Radiation Technologies and Quality Control 

Procedures for Human Health, Safety, Cleaner Environment and Advanced Materials“,  

координатор за РБ – Ц. Црънчев. 

 Проект STEAM, към RER 9153 на Международната агенция за атомна енергия 

(МААЕ) 

Проекттът STEAM (Share, Team-up, Engage, Analyze, Monitor) представлява 

многокултурно, многоезично проучване на общественото мнение в страните членки на 

ЕС, по въпроси свързани с намаляване на рисковете за здравето на населението и по-

специално намаляване на риска от вредното въздействие на радон. През отчетния 

период, с помощта на МЗ е преведен и адаптиран за българските условия специално 
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разработената анкета. Извършено е предварително тестване на анкетата, за да се 

провери доколко въпросите, са разбираемо зададени за българското население. 

Национално представително онлайн проучване е проведено по договор с външна 

фирма. Участниците са подбрани чрез квотна матрица по пол, възраст и тип на 

населеното място. 

В периодът от 16 до 18 декември се проведе онлайн семинар по проекта (снимка 14), в 

който взеха участие доц. д-р Жана Джунова, доц. Кремена Иванова, доц. д-р Нина 

Чобанова и служители на лаборатория „СОРЕ“. На семинара бяха представени 

получените данни, на участниците приключили проучването, в това число и 

българските резултати. Всички данни са организирани и поддържани в съответствие 

със стандартите за поверителност на изследователската етика. До краят на февруари 

2021 г. данните от страните участнички в проекта ще бъдат обработени статистически и 

ще се извърши анализ на резултатите. 

 

Снимка 14: участници в онлайн семинар по проект STEAM 

 Научно посещение на две участнички, в рамките на проект RER 9153 на 

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) 

НЦРРЗ получи предложение от МААЕ за организиране на обучение на колеги от 

Албания, относно методи за пасивни измервания на ОАР във въздух и вода, както и 

директни полеви измервания на радон. Обучението е планирано за юни 2021г.   

 

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 2020 г. 
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 QuADRANT project for “Constant Improvement in Quality and Safety of Radiology, 

Radiotherapy and Nuclear Medicine Through Clinical Audit” 

НЦРРЗ е представител на РБ в проекта. Проектът е посветен на въвеждането в 

практиката на страните членки на процедурите по клиничен одит, задължително 

изискване на Директива 2013/59 ЕВРАТОМ. В рамките на проекта ще бъде направен 

преглед на състоянието на прилагането на клиничния одит в държавите-членки; ще се 

идентифицират добрите практики, и наличните ресурси за клинични одити на 

национално, европейско и международно ниво; ще се изработят препоръки за 

подобряване на прилагането и интегрирането на клиничните одити в националните 

здравни системи и ще се направи опит за подобряване координацията в ЕС, с цел 

повишаване качество и безопасност в радиологията, лъчетерапията и нуклеарната 

медицина.  

 ОП „Добро управление“ 

През 2020 г. НЦРРЗ спечели проект на тема: „Подобряване на специализираните 

знания и умения на служителите от НЦРРЗ с териториална компетентност в 

области София-град, София област, Перник, Благоевград и Кюстендил при 

провеждането на Държавен здравно- радиационен контрол“, финансиран по ОП 

„Добро управление“. Проекта включва две Дейности и четири обучения. През отчетния 

период са проведени 2 обучения: 

1. Подобряване на качеството на специализирания предварителен и систематичен 

ДЗРК, в обекти с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) 

2. Повишаване на нивото на провеждане на насочен ДЗРК 

Обучени са 35 човека, които са получили сертификат (снимки 15 и 16) 
 

 
Плакат за популяризиране на участието на НЦРРЗ в Проекта 
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Моменти от периода на обучение 

 ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.  

НЦРРЗ, по изрична покана на управляващия орган на програмата, участва във Втори 

информационен ден, относно процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, с цел разработване 

на проект по програмата. След запознаване с изискванията за участие, се прецени че 

Центърът не отговаря на условията за кандидатстване. 

 Участие по линия на EFOMP в работа по проект ENEN+ Project „Аttract, Retain 

and Develop New Nuclear Talents Beyond Academic Curricula“ по програма 

Euratom Research and Training programme H2020 (А. Димов). 

 Участие в работата на комитета за проекти на EFOMP (А. Димов). 

 Подготовка на предложение за Проект по програма Хоризон 2020 с акроним 

CHORUS INITATIVE - "Characterization of radiosensitivity and radiosusceptibility 

in humans and ecosystems". Проекта включваше 51 участника от всички страни 

членки на ЕС и Норвегия, Украйна, Монако и Австралия. Проектът бе класиран 

втори след RADONORM с 13 точки от 15 възможни, в областта „Fission, Fusion 

and Radioprotection“ 



   

 

71 

 

 Подготовка на предложение за Проект по програма COST на тема: „Еuropean 

network on applied radiobiology in clinical oncology“ACRONYM: (EUNETAPP-

RADONC). Настоящият проект е в процес на оценяване. 

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; 

 Участие в анкета на СЗО: „WHO SURVEY - Indoor air pollution due to radioactive 

radon gas“ 

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР):  

От 1.01.2021 г. Република България,официално е член на Агенцията по ядреня 

енергия (NEA) на ОИСР. НЦРРЗ участва на експертно ниво в Комитета по 

радиационна защита и обществано здраве (CRPPH) като представител на МЗ.  

United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation 

(UNSCEAR): 

НЦРРЗ представлява България в организираното от Научният комитет за действието на 

атомната радиация (UNSCEAR) на ООН,  

1. Проучване на реализираните дози при медицинско облъчване;  

2. проучване на реализираните дози при професионално облъчване. 

Участието в подобни проучвания е традиция за НЦРРЗ и представлява поредното 

доказателство за професионализма на центъра. 

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 въпроснrници на ЕК: 
1„Questionnaire to EU member states about their national arrangements for 41vxxc 

environmental radioactivity monitoring“, „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)“. 
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Експертно участие при разработване на Национален доклад за наличностите на 

мониторингови системи за провеждане на радиологичен мониторинг на околната среда 

от държавите членки по проект на ENER/D3-2018-148 “Inventory of Member States 

Environmental Radioactivity Monitoring Systems”, National Report BULGARIA 

Експертно участие при попълнен въпросник на ЕК „Questionnaire to establish an 

inventory of the regulatory framework“. 

НАУЧНИ ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ 

1. “Оценка влиянието на куркумин върху радиационно индуциран клетъчен 

отговор”. по договор с Фонд „Научни изследвания” 2018-2020 г. 

Проекта се изпълнява от научен колектив включващ служители от отдел 

„Радиобиология“. Ръководител на проекта е доц. Росица Христова, дм. През декември 

2020 г. е одобрен финансовия и научен отчет за първия етап от проекта и е 

потвърдено финансирането за втория етап. Извършени са следните експерименти, в 

съответствие с планираното в работните пакети: 

 Работен пакет 1: Ко-локализация на γ-H2AX и 53BP1 за визуализиране местата 

на двойноверижни скъсвания (ДВР) в молекулата на ДНК. Изработени са трайни 

микроскопски препарати от Донор 2 за всяка от изследваните точки, както и част от 

препаратите на Донор 3.  

В лимфоцити, облъчени с различни дози, бе наблюдавано статистически 

достоверно понижение в честотата на „фокуси“ при всички използвани концентрации 

на куркуминн. На фиг.40 са представени резултатите за Донор 1, които са идентични с 

получените за другите 2 донора.. Нашите изследвания са в подкрепа на тезата за 

радиопротективен ефект на куркуминa, чрез намаляване честотата на ДВР на 

ДНК. 

 
ДВР се визуализира чрез имунофлуоресцентно оцветяване с антитела срещу 

белтъците γ-H2AX и 53BP1. Наличието на γ-H2AX/53BP1 „фокуси“на местата на ДВР е 

отчетено с помощта на флуоресцентен микроскоп (Фиг. 41.).  

 

Фиг.40. Обобщени 

резултати за честотата 

на γ H2АX/53BP1 фокуси в 

Донор 1 
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Фиг. 41.  Имунофлуоресцентно оцветяване с анти-γ-H2AX и анти-53BP1 антитела 

 

 

Работен пакет 2: FISH анализ за оценка честотата на хромозомни транслокации 

след третиране с куркумин и последващо облъчване с различни дози γ-лъчи. За 

визуализиране на хромозомни транслокации е извършено оцветяване на препаратите по 

метода FISH с флуоресцентно белязани ДНК-проби срещу хромозоми #1, #4 и #11. С 

помощта на флуоресцентен микроскоп, са отчетени и анализирани общо 24 251 

метафазни  пластинки от Донор 1 и ~15 000 метафазни пластинки от Донор 2. 

Транслокациите, в които участват белязаните хромозоми, са класифицирани в 

съответствие с номенклатурата PAINT. Резултати за честота на транслокациите в 

нетретирани/третирани с куркумин клетки, облъчени с различни дози γ-лъчи са 

представени на фигура 42.  
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Фиг.42. Честота на транслокации в нетретирани/третирани с куркумин клетки, облъчени с 

различни дози γ-лъчи. 

Видно е, че при облъчване с дози от 1 и 2 Gy, куркуминът има изразен 

протективен ефект и предизвиква понижение в честотата на транслокациите. При 

концентрация на куркумина 0.5 μg/ml и доза 2 Gy, честотата на транслокациите 

намалява почти 2 пъти. 

По Работен пакет 3: Определяне на протеазомна активност. С помощта на ELISA 

базиран кит се определя протеазомната активност, след облъчване in vitro с различни 

дози γ-лъчи и третиране с куркумин.  

Вариациите в протеазомната активност, са свързани както с прилаганата 

концентрация на куркумин, така и с получените дози. Протеазомна активност (%), 

съобразно дозата и възходяща концентрация на куркумин е представена на фиг.43. 

 

Фиг.43. Протеазомна активност % в мононуклеарни клетки, представени по дози ЙЛ и 

възходяща концентрация на куркумин. Донор 1 

По Работен пакет 4: Определяне нивата на екстрацелуларни цитокини. Кръвни 

проби от трите донора се третират с куркумин с последващо облъчване in vitro с 

различни дози γ-лъчи. Определят се нивата на IL-6, IL-8, IL-10, TNFα и MCP-1 чрез 



   

 

75 

 

метода ELISA в супернатанти от клетъчни култури. Резултатите са представени на 

фигура 44. 

 

 

Фиг.44. Ефекти на куркумина върху екстрацелуларните нива на цитокините MCP-1 секретирани от 

мононуклеарни клетки на Донор 1, 24 часа след облъчване с различни дози γ-лъчи 

Резултатите показват, че всички изследвани цитокини значително варират, като 

не се наблюдва ясно изразена дозова зависимост и при трите донора. Регистрира се 

значително потискане секрецията на MCP-1 и при трите донора, независимо от дозата 

на облъчване Въпреки тенденцията куркуминът да инхибира секрецията на цитокини, 

не може да се направи категорично заключение за зависимостта на тази секреция от 

третирането с различни концентрации на куркумин. 

 

По Работен пакет 5: Определяне нивата на фосфорилиран (Ser536) NF-κB p65 и 

на фосфорилиран (Ser32/36) IκBα в клетъчни лизати. Лимфоцити на тримата донори 

се третират с куркумин и се облъчват in vitro с различни дози γ-лъчи. Анализът се 

извършва чрез метода ELISA с антитела срещу NF-κB и IκBα. Графично резултатите за 

са представени на фигура 45. 

А) 
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Б) 

 

Фиг.45 Eфект на куркумин при концентрации върху активността на 

транскрипционния фактор NF-κB по Ser 536 (А) и върху активността на киназата 

IκBα по Ser 32 и Ser 36 (Б), измерени на 24тия час в клетъчни лизати от мононуклеарни 

клетки след въздействие с различни дози γ-лъчи (0, 0.05, 0.5, 1 и 2 Gy). Резултатите са 

представени в % и са отнесени спрямо нетретирана и необлъчена контрола. 

Получените научни резултати, са оформени в две публикации, които са приети 

за печат в списания с импакт ранг SCI.  

Представен е един постер в рамките на Научна конференция "Климентови дни 

2020", Софийски Университет "Св. Климент Охридски".  

 

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 

Проектът се изпълнява от научен колектив включващ служители от Лаборатория 

„СОРЕ“, доц. Нина Чобанова и международен експерт проф. Зденка Стояновска.  

Ръководител на проекта е доц. Кремена Иванова.  

През декември 2020 г. е одобрен финансовия и научен отчет за първия етап от 

проекта и е потвърдено финансирането за втория етап. 

През отчетния период са анализирани и синтезирани данните от изпълнението 

на работен пакет (РП) 1 „Проучване на информация“. Подготвена е статия, която е 

приета за публикуване в списание Environmental Geochemistry and Health. В рамките на 

проекта са приключили пасивните измервания на обемна активност на радон в 

единадесет пещери на територията на цялата страна, т.е. 17% от достъпните пещери ще 

бъдат проучени въз основа на изготвения проект за вземане на извадки (Фигура 46).  

За да се гарантира, че резултатите ще бъдат представителни за проучванията е 

изготвен проект на пространственото разпределение на пробите. Методологията за 

избор на представителна извадка е приложена за българските пещери при оценка на 

риска от облъчване от радон. България е покрита в 22% от своята територия с карст. 

Пещерите в България са приблизително 4500. Тези, които могат да бъдат посетени от 

туристи и достъпни за вземане на проби, са 65 броя. Следователно, може да се приеме, 

че за целите на проучването, за оценка на облъчването на населението, 
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целевата/генералната съвкупност е списъкът с 65 пещери, публикуван от Българската 

федерация по спелеология по области (Агенция по геодезия, картография и кадастър, 

2016). 

 

Фигура 46. Местоположения на обследваните пещери по проекта 

Групите на пещерите според пещерните райони са както следва: пещери в 

Дунавската равнина, в Стара планина, в Рило - Родопска област и пещери в 

Средногорско-Тракийски. Средногорско-тракийският и Рило-Родопският райони са 

обединени, поради по- малкия брой пещери в района на Средногорско-тракийския 

регион за целите на проучването. Определените райони (страти) за обследване на 

пещерите са: Стара планина, Дунавската равнина и Рило - Родопския район. 

Изчисленият брой на пещерите (размер на извадката), за обикновен произволен избор 

от общо 65 пещери е 11 пещери при доверителен интервал 95% и граница на грешка 

приблизително 27%. Резултатите за класифицирането на обществените сгради и 

методологията за подбор на пространствено разпределение на пробите по изпълнението 

на дейността, са систематизирани. Подготвена е статия, която е публикувана в 

Journal of Balkan Ecology, който се индексира и реферира в Web of Science с Q3.  

В първия етап на проекта беше проведено и анкетно проучване на знанията и 

нагласите на българското население, относно риска от облъчване с радон и 

предприемането на мерки за неговото редуциране. Анкетирани, със специално 

разработен за целта въпросник, са общо 880 лица, подбрани на случаен принцип. 

Анкетата е анонимна, проведена чрез интервю „лице в лице“. Резултатите показват, че 

70% от анкетираните съобщават, че знаят какво е радон; 64% от всички лица, 

посочват, че засяга белите дробове. Установи се, че процента на анкетираните, които 

имат повече познания за източника и потенциалните ефекти, нараства с увеличаване 

на образователното ниво и е свързан с професията. Данните от проучването са 

систематизирани и публикувани в списание „Обща Медицина“ с импакт ранг. 
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През 2020г. са осъществени дейности и по работни пакети РП2 “Обследване на 

сградите“ и РП4 „Контрол и преглед на дейностите по проекта“. 

В обследваните обекти са поставени пасивни детектори тип RSFW- 200 броя 

и тип RSKS- 109 броя. Детекторите от пещерите са събрани и предстои да се 

анализират резултатите им. По време поставяне на детектори и провеждане на 

директните измервания е събрана информация за обследваните обекти, чрез 

попълване на анкетните карти. Данните от тях се въвеждат в база данни за последващ 

анализ на факторите, които влияят на обемната активност на радон, както и 

провеждането на други анализи. Директните измервания, проведени с новата 

апаратура по проекта позволяват да бъде извършена оценката на ОАР по време на 

часовете, през които се посещава обекта с обществено предназначение, с цел по 

точен анализ на облъчването на населението. На Фиг.47 е представен спектър, 

получен с новозакупената апаратура за измерване на обемната активност на радон – 

радонометър Alpha-E за период от три дни в една точка при извършеното обследване на 

пещера Венеца, община Димово, област  Видин.  

Извършени са директни измервания на обемната активност на радон, които 

проследяват дневните вариации на радон в сградите на профилакториумите. Чрез тези 

измервания, освен проследяване на ОАР по часове се установява режима на работа на 

вентилационната система в сградите с обществен достъп. Анализирани са 

резултатите от измерванията на мощност на дозата гама лъчение в 

профилакториумите данните са публикувани в Journal Contemporary Materials. 

Максималната стойност на параметъра е измерена в сградата на Нареченски бани 

- сграда 1 (0,390 µSv/h), последвана от тази в сгради 3 и 4 в село Баня, община 

Карлово, област Пловдив (0,29 µSv/h). 

 

Фигура 47. Спектър на обемната активност на радон за период от три дни в пещера Венеца, 

община Димово, област Видин с Alpha-E 

Екипът на научно-изследователския проект участва в Националния научно- 

образователен фестивал "Намереното поколение" от 24.01. до 26.01.2020 г.. За целта 

е създаден постер за популяризиране на дейностите по проекта. Интерес към работата 

на екипа проявиха от онлайн списание „Наука OFFNews“. Публикувана е статията 

„Радиационна защита в действие: историята на Бистра Куновска и колегите й от 

НЦРРЗ“, в която се разказва за научния екип, изпълняваните дейности по проекта и за 

нашата мисия, която е радиационна защита на българските граждани чрез 
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предоставяне на научни знания, експертни становища, ефективен и качествен 

контрол и обучение. Статията е видима на следният интернет адрес: 

https://nauka.offnews.bg/news/Novini_1/Radiatcionna-zashtita-v-dejstvie-istoriiata-na-Bistra-

Kunovska-i-kole_143095.html. До началото на м. септември статията е прочетена от 

3216 читатели. По време на фестивала, екипът ни се срещна с учащи, учители и 

преподаватели във висши учебни заведения и БАН. Според организаторите на 

събитието над 8 хиляди души са посетили изложението, а участниците в него са били 

над 100 организации от различни сфери на науката и образованието. С особен 

интерес посетителите на щанда ни наблюдаваха демонстрациите с макета „Радон“, 

слушаха представяните от нас факти за радон и вредното му въздействие. В последният 

ден от събитието, участвахме в Национален форум за обсъждане на иновации в 

образованието и науката.  

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. 

Стартирани са дейностите по изпълнение РП1 „Теоретична обосновка“, съгласно 

„График за изпълнението на работните пакети и дейности по проекта“. Проучени са 

международни научни статии и методи за определяне на: радоновия индекс, фактори 

влияещи върху него и геогенния радонов потенциал (ГРП). Създадена е електронна 

папка с проучената литература по разглеждания въпрос (REFERENCE_ALL). Във 

връзка с изпълнение на Дейност 1.2. „Избор на полигони“ от РП1 на 29.01.2020 г. е 

проведено заседание на Комитета за управление на проекта. В него взеха участие 

доц.К. Иванова, дм и Б. Куновска,дм а от страна на базовата организация: проф. А. 

Бендерев, доц. Д. Антонов, дм и С. Колев, дм. Уточнени бяха критериите за избор на 

полигони, включващи различни фактори, които може да влияят на радония 

индекс. Комитетът взе решение за пилотното райониране да се използват различни 

ГИС карти, на които да се наслагват различни слоеве, свързани с вероятностно влияние 

на фактори върху определянето на радоновия индекс и от там оценка на ГРП. Поради 

противоепидемичните мерки в страната заплануваните заседания на Комитета за 

управление на проекта от месец март се провеждат: онлайн, чрез телефонни разговори 

и писма по електронната поща. Участниците в Комитета решиха да се направят 

пилотни проучвания на терена на Витошки разлом, който е част от Искърската 

разломна зона. По изпълнение на тази дейност са подготвени първични протоколи 

за полевите измервания, които включват измервания на обемна активност на радон 

в почвен газ, пропускливост на почвата, мощност на дозата гама лъчение във 

въздух и GPS координати на проучваните обекти. През отчетният период е работено 

по три дейности от Работен пакет 2 “Полеви изследвания“. Доставката на апаратурата 

се осъществи в краят на месец юли 2020 г. Измервателната система RM-2 се 

използва за измерване на обемна активност на радон в почвен газ. Състои се от три 

основни компонента: електрометър ERM-3 (оперативен блок), комплект йонизационни 

камери за вземане на проби IR-250 и ръчна помпа. ERM-3 осигурява измерване на 

йонизиращ електрически ток в чувствителен обем. Преди използване на 

https://nauka.offnews.bg/news/Novini_1/Radiatcionna-zashtita-v-dejstvie-istoriiata-na-Bistra-Kunovska-i-kole_143095.html
https://nauka.offnews.bg/news/Novini_1/Radiatcionna-zashtita-v-dejstvie-istoriiata-na-Bistra-Kunovska-i-kole_143095.html
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йонизационните камери те трябва да се вакуумират и да се направят фонови 

измервания. Периодът, необходим за полево измерване на една проба, е 120 секунди, 

Обработените резултати се показват на екрана и се съхраняват в паметта на ERM-3.  

През 2020 г. екипа от НЦРРЗ участва в геофизични измервания за определяне на 

точните граници на Витошки разлом, попадащ на територията на Ботаническа 

градина на БАН. За целта са проведени измервания с детектор PQWT-TC300 за 

автоматично картографиране на геоложки профил, основаващ се на земното 

естествено електромагнитното поле като работещ източник и разликата в 

проводимостта на различни подземни геоложки структури. След извършване на 

измерванията, събираните данни се обработват чрез софтуер и се получава профила на 

изследваната геоложка структура. В началото на октомври е подготвена апаратурата за 

провеждане на планираните пилотни изследвания на терена на Ботаническата градина. 

Определени са три площадки за извършване на полевите измервания, които се 

проведоха на 5 октомври 2020 г. (Снимки 17 и 18), които са с площ от 100 кв.м. На 

всеки от тях са направени по 5 измервания на параметрите: пропускливост на 

почвата, обемна активност на радон в почвен газ и мощност на дозата гама лъчение.  

 

  
Снимки 17и 18 Полеви измервания на терена на Ботаническа градина 

Резултатите от измерванията са анализирани и обобщени. Подготвена е статия 

на тема „Determination of radon index on the test site "Botanical Garden − BAS", 

Sofia”, която е представена през декември 2020 г. на Национална конференция с 

международно участие „GEOSCIENCES 2020”.  

През октомври 2020 г. се проведоха фонови измервания на терен намиращ се на 

територията на Военномедицинска академия. За целта беше приложен модел за 

определяне на радоновия индекс използван от Чешката република. Измерванията на 

обемна активност на радон в почвен газ са осъществени съгласно ISO 11665-11, метод 

за изпитване на наличие на радон в почвен газ с вземане на проби в дълбочина. 
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Фигура 48. Рол банер по изпълнение 

на проекта 

Фигура 49. Постер изготвен по изпълнение на проекта 

За популяризиране дейностите по проекта беше подготвено прес-съобщение, 

което е публикувано на интернет страниците на НЦРРЗ и ГИ-БАН (www.ncrrp.org и 

www.geology.bas.bg). Изготвено е кратко резюме на български и английски език, в 

което са посочени целите, съдържанието и структурата на изследователския проект. 

Подготвен е и отпечатан рол банер с информация за проекта, по изпълнение на плана 

(Фигура 48).  

С цел разпространение на резултатите от нашите проучвания, беше подготвен и 

представен постер, на научна конференция с международно участие „Геонауки 

2020“ (Фигура 49) и са подготвени четири научни публикации: „Geology as a factor of 

radon potential in Bulgaria“ ; „Analysis of the hydrogeological conditions in bulgaria in 

connection with the radon potential“, „Analysis of the research activities in Bulgaria 

connected with the evaluation of the degree of water saturation of the near-surface layer in 

connection with the assessment of the radon potential“  
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4. Проекти по договор с Института за ядрени изследвания (ОИЯИ), Дубна: 

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

quality”  

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

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“. 

Резултатите по т. 4 и 5 са представени в глава „Радиобиологичeн мониторинг за 

стохастични и наследствени ефекти“ 

6. Проект на тема: „Създаване на национално хранилище и портал за достъп до 

отворени данни с научна информация“ 12.11.2020; on-line, в изпълнение на 

Препоръка 2018/790 на ЕК от 25 април 2018 г. относно достъпа до научна 

информация и нейното съхранение.  

Участието на НЦРРЗ, като научна организация в българският портал за отворена наука 

и националното хранилище към него са сигурно пространство, в което учените от 

Центъра имат възможност да публикуват съхраняват и разпространяват своите научни 

резултати и лесно да намират информация от всяка научна област. За целта е 

номиниран администратор на достъп – доц. д-р Н. Чобанова, дм, която е провела 

необходимото обучение за ползване на националното хранилище. Порталът и 

хранилището за отворен достъп до научни публикации се поддържат от министъра на 

образованието чрез Националния център за информация и документация (НАЦИД). 

7. Разработен беше проект за участие в конкурс по програма за двустранно 

сътрудничество България–Русия 2019-2020г. на тема „Естествени радионуклиди 

във води за пиене от Черноморското крайбрежие на Балкански и Кримски 

полуострови“, съвместно с Новосибирски държавен университет. Предложението 

получи 94 от 100 възможни точки, но не беше финансирано. 

8. Защитена дисертация на тема: „Модификатори на радиационния клетъчен 

отговор, молекулни механизми“ за присъждане на ОНС „доктор“ по 

Радиобиология.  

9. Защитена дисертация на тема: „Автоматизирана система за национални 

проучвания на дозите на пациентите“ за присъждане на ОНС „доктор“ по 

Медицинска радиологична физика. 

10. Защитена дисертация на тема:“ Оценка на облъчване на българското население от 

радон в жилищни сгради” за присъждане на ОНС „доктор“ по Радиоационна 

хигиена“ 

11. Придобита специалност по Радиобиология – 2 служител. 
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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 19). 

Прилаганите процедури за контрол се основават на международни стандарти или 

вътрешноведомствени валидирани методики. Качеството на измерванията се 

контролират с ежегодни вътрешни одити. 

През 2020г. в Сектор № 3 на Органа за контрол, акредитиран по три 

параметъра (измерване на мощност на дозата гама лъчение във въздух на открито и в 

помещения, директно измерване на повърхностно замърсяване и измерване на 

радиационен параметър и измерване на повърхностно радионуклидно замърсяване чрез 

непреки измервания) са осъществени следните дейности: 

 3270 измервания на параметър мощност на дозата гама лъчение,  

 3110 на повърхностно замърсяване  

 27 броя намазки 

 издадени са 16 протоколи и сертификати за контрол. 

Сектор №4 на Органа за контрол - дейности: 

 494 броя проби минерални води (на клиенти, по писма на МЗ и по заявка от РЗИ); 

  271 броя проби питейни води; 

 37 броя проби храни.  

 издадени са общо 260 протокола и 260 сертификата за получените резултати и 

оценка на съответствието.  

Сектор №5 на Органа за контрол – дейности: 

 дозиметрични измервания в „Монетен двор“ АД; „Посолство на Държавата 

Израел“; МЦ „Евромедика България“ ЕООД. 

 издадени са общо 3 сертификата и 4 протокола за контрол 

Лаборатория „СОРЕ” е в процес на подаване на документите в БСА за 

акредитация на лабораторията по ISO 17025, тази задача се надяваме да бъде 

приключена през 2021 г.  

НЦРРЗ е сертифициран по ISO 9001:2015 
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Снимка 19: Преиздаден Сертификат за преакредитация на 

ОК А при НЦРРЗ, валиден до 30.09.2023 г. 

Снимка 20: Сертификат на НЦРРЗ по 

ISO 9001:2015 - валидност 2023 
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ПРОВЕРКА НА КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЯВАНИТЕ ДЕЙНОСТИ 

Лаборатория „Мониторинг на облъчване на населението“ 

Междулабораторно сравнение за определяне съдържанието на обща алфа-

активност и обща бета-активност във води, организирано от JRC Geel към ЕК. 

Резултати, посочени на Фиг. 50 и Фиг. 51 доказват, че качеството на провежданите от 

лабораторията анализи е отлично.  

 

фигура 50: Хистограма на резултати от проведено междулабораторно сравнение за обща 

бета-активност, организирано от ЕК.  Предварителен доклад с резултати на JRC Geel, 2020 

 

Фиг. 51.  Хистограма на резултати от проведено междулабораторно сравнение за обща алфа-

активност, организирано от ЕК. Предварителен доклад с резултати на JRC Geel 
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Лаборатория „Дозиметричен контрол (SSDL)“ 

През 2020г. лабораторията участва в 2 междулабораторни сравнения 

организирани от МААЕ и СЗО.  

 IAEA/WHO Network of Secondary Standards Dosimetry Laboratories.  

Сравнение на величините „въздушна керма“ (Kair) и „погълната доза във вода“ 

(Dw) при медицинско облъчване. Резултати от сравнението (фигура 52) показват, че: 

1. За величината „въздушна керма“ (Kair), отношението (R) между получените резултати 

на лаборатория „ДК (SSDL)“  и тези на МААЕ е 1,009 при очаквани стойности за R: 

0,985≤ R≤1,015,  т.е. стойността на отклонението UR е 1,7%. 

2. За величината „погълната доза във вода“ (Dw), отношението (R) между получените 

резултати (фигура 50) на лаборатория „ДК (SSDL)“ и тези на МААЕ е 1,003, при 

очаквани стойности за R: 0,985≤ R≤1,015,  т.е. стойността на отклонението UR е 1,9%. 

 

 
Фиг.52. Сертификат за резултати от междулабораторно сравнение организирано от МААЕ и СЗО 

 IAEA/WHO RPLD Postal Dose Quality Audit Service for SSDLs.  

Референтната стойност на МААЕ (2,04 Gy); измерената от лаборатория „ДК (SSDL)“  

стойност (2,03 Gy); Отклонение в резултата: - 0,1%, при декларирана  от 

организаторите приемливата стойност на отклонението ±3,5%. На фигура 53 

представяме получения сертификат: 
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Лаборатория „СОРЕ“ 

 междулабораторни сравнения за пасивни детектори организирани от Public 

Health England, Англия. 

Резултатите от участието са представени на Фигура 54, отбелязани с червена 

стрелка. Резултатите са оценени съгласно Процедура за изпитване ПИ 5-7 

„Междулабораторни сравнение” и всички попадат в най-високият клас А, за които 

неопределеността от изпитването е < 20 % и не се налага предприемане на 

коригирищи/превантивни мерки. 

 
 

  

Фигура 54. Резултати от междулабораторни измервания с пасивни детектори на RODOSYS 

системата 

Фиг. 53. Сертификат за резултати от 

междулабораторно сравнение 

организирано от МААЕ 
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 междулабораторни сравнения на реални измервания в организирани от AIRP, 

Италия  

Детекторите са върнати в ЛСОРЕ и данните от техните измервания са 

изпратени на AIRP през септември 2020 г. Междулабораторните сравнения в Италия се 

провеждат в 5 различни места (Снимки 21), с различни характеристики и нива на 

трудност. Сравненията се провеждат в реална обстановка и време на престой. 

Разлика от предишните междулабораторни сравнения е фактът, че едно от 

облъчванията на детектори е проведено в радонова камера. Пълният отчет за 

междулабораторните в Италия ще бъде предоставен от организаторите през 2021 г. 

  

  

Снимки 21. Различни места на облъчване на детекторите на участниците в 3-ти междулабораторни 

измервания Италия 

 

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: 

- Курсове на теми: ”Въведение в АЕЦ” Козлодуй” и „Радиационна защита” – 

участвали 3ма служители от Група „Козлодуй” на НЦРРЗ;  

- Международен курс по програмата Concert: InterRad - Interdisciplinary Radiation 

Research 2020, BfS, Oberschleissheim/Munich, Germany, 20-31.01. 2020 – 1 служител 

- Международен курс по програмата Concert: Essentials of Radiation Leukaemogenesis, 

Centre for Radiation, Chemical & Environmental Hazards, Public Health England, 

Didcot, Oxfordshire, United Kingdom, 20–23.01. 2020 - 1 служител 
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- EU Scientific Seminar 2020, проведен на 1.12.2020. Темата: “Radiosensitivity” of 

children. Health issues after radiation exposure at young age – 2-ма служители 

- Генералната асамблея на RENEB, 7-15.10. 2020г., представител: доц. Р. Христова; 

- EURADOS WEBINAR The EURADOS WG 10 and RENEB 2019 biological and 

physical retrospective dosimetry”, 17.12.2020г, всички специалисти от отдел „РБ“; 

- Учебен курс в електронна среда на тема „Отговорник по качество и вътрешен 

одитор в орган за контрол, съгласно БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и БДС EN ISO 

19011:2018. Анализ на промените в новата версия на документ ILAC P15:05/2020-

Прилагане на ISO/IEC 17020:2012 за акредитация на органи за контрол“ – Р. 

Котова, Р. Каменова-Тоцева и Ангелина Тодорова; 

- Курсове на теми: ”Въведение в АЕЦ” Козлодуй” и „Радиационна защита” чрез 

платформа „ЕSTRA“ за електронно обучение, октомври 2020 г. – 2-ма служители; 

- Обучение по "Радиометрия и дозиметрия на йонизиращите лъчения", 13-17.7.2020г. 

по програма на СДО, специалността”Радиационна хигиена” модул „ Основи на 

физиката на йонизиращите лъчения”; 

- Регионален семинар на тема: “Установяване на ефективен регулаторен контрол 

върху въздействието на радон на работни места“ по проект „Повишаване на 

капацитета на страните-членки за оценка при облъчване от радон” RER 9153 на 

МААЕ ,януари 2020 г. участвал 1 служител; 

- Кръгла маса „Политика в областта на радиоекологията и радиационната защита. 

Форми и начини на участие на гражданското общество и управлението“ в ИЯИЯЕ – 

БАН, София, 11.09.2020 г., участвал 2 служители; 

- Уеб семинар организиран от METRO RADON на тема: ”Нови процедури за 

мониторинг на радон” 12 - 13.10.2020 г., участваха всички служители от ЛСОРЕ; 

- Световен ден на Географските информационни системи (ГИС), ноември 2020 г., 

проведен on-line, участвали всички служители на ЛСОРЕ; 

-  QuADRANT Workshop на тема: „Clinical Audit and Radiation Protection - An 

Overview with Emphasis on key WHO/IAEA Initiatives “14-16.12.2020, оn-line 

- Кръгла маса на тема „Възможността за гражданско участие при реализация на 

публични политики в областта на радиоекологията и радиационната защита на 

населението, базирани на добри практики от други области с висок обществен 

интерес“. На събитието бе представен проект „Партньорство на гражданите с 

институциите на местно, регионално и национално нива за създаване и провеждане 

на устойчиви политики в областта на радиоекологията и радиационната защита на 

здравето на населението“, 18.11.2020 г., София, участвали 3-ма служители;  

- Учебен курс за „инспекции на място“, 2020г. проведен on-line, организиран от 

CTBTO, участвал един служител;    
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НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ И УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Международна конференция по радиационна защита на тема „Improving Radiation 

Protection in Practice“ организирана от МААЕ, 9-20.11.2020 г. участвали служители 

от всички специализирани лаборатории на НЦРРЗ. 

2. Конференция "Климентови дни 2020", която се проведе на 5 ноември 2020 в СУ 

"Св. Климент Охридски", Биологически факултет. Илонка Иванова представи 

постер на тема: „Assesment of the radioprotective effect of curcumin“. 

3. Научна конференция с международно участие „Геонауки 2020“ , 2-4 декември 2020, 

София; представен постер. 

4. UNSCEAR Global Survey on Public Exposure, 13.1. 2020г. участвали 3-ма служители 

5. RICOMET „Risk Perception, Communication and Ethics of Exposures to Ionising 

Radiation “, 1-3.09.2020; on-line, участвал 1 служител 

6.  

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ 

1. Balajee, A.S., Hadjidekova, V. Retrospective cytogenetic analysis of unstable and stable 

chromosome aberrations in the victims of radiation accident in Bulgaria; Mutation Research - 

Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, 2021, 861-862, публикацията е 

подготвена за печат през 2018 г. 

2. Nora Kostova, Albena Staynova, Ljubomira Popova-Hadjiiska, Dimka Georgieva, Ilonka 

Ivanova, Rositsa Hristova; “Radioprotective effect of curcumin on DNA double strand breaks 

in human blood lymphocytes after in vitro γ-irradiation“; International Journal 

Bioautomation, приета за печат 

3. Анева Н., Савова Г., Иванова И., Христова Р. „Ефект на куркумин върху 

възпалителен  отговор в третирани с липополизахариди мононуклеарни клетки от 

човешка периферна кръв“; Обща медицина, приета за печат 

4. K. Iavnova, Z.Stojanovska, D.Djuvnakova, J. Djounova Evaluation of indoor radon 

variation in buildings with public access (schools survey in Plovdiv district, Bulgaria). 

Environmental Geochemistry and Health Импакт фактор: 3,472 (2019), Импакт ранг: 1.47 
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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 2020 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. Актуализирани са Правилата и 

Инструкциите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в НЦРРЗ; 

Изготвена е Нова стратегия за управление на риска в НЦРРЗ; 

Изменена е Системата за финансово контролиране и контрол на НЦРРЗ. 

Изготвен е и се поддържа регистър на сключените договори на НЦРРЗ. 

Актуализирана е и въведена нова Номенклатура на делата в НЦРРЗ. 

Актуализирани са Вътрешните правила за дейността на учрежденския архив в 

НЦРРЗ: 

- На основание чл. 5, т. 4 от ПУД на НЦРРЗ и чл. 9-10 от Наредбата за реда за 

организирането, обработването, експертизата, съхранението и използването на 

документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции беше 

определен със заповед архивист на центъра, както и експертна комисия за 

учрежденския архив на НЦРРЗ;  

- На същото основание започна експертна и техническа обработка на наличните 

архивни документи в НЦРРЗ, като всички архивни документи бяха подготвени и 
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предадени на експертната комисия по архив, ценните документи със знак „ЕК“ и „П“ до 

2000 г. и неценните документи след 2000 г. 

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 

дпетнайсет обособени позиции"; 

 „Хотелско настаняване, изхранване и техническо обезпечаване на обучения на 

територията на Република България за нуждите на Национален център по 

радиобиология и радиационна защита 

През 2020 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. През отчетния период са обработени както следва: 
1входящи писма – 4015 бр.; 2изходящи писма – 6112; 3вътрешни документи – 2081 бр. 

Променени са Заповедите за персонала и отговорниците към Лицензиите за 

извършване на дейности с ИЙЛ на лаборатории: „Мониторинг на облъчване на 

населението“, „Дозиметричен контрол, SSDL“, отдел „Радиобилогия“ и „Радиационна 

защита при медицинско облъчване“, поради влизане в сила на нов Правилник за 

устройството и дейността на НЦРРЗ и настъпилите структурни промени, както и новата 

Наредба за радиационна защита. За тези промени е уведомена Агенция за ядрено 

регулиране (АЯР), съгласно условията в лицензиите. 

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. 

На основание чл. 72 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия и 

съгласно заповед на Директора на НЦРРЗ е проведена инвентаризация с цел отчет и 

контрол на източниците на йонизиращи лъчения в НЦРРЗ.  

Осигурено е спазването на Инструкция за работа с лични данни, съгласно 

регламент № 1 на ЕС за защита на личните данни и промените в закона за защита на 

личните данни, както и изискванията на КЗЛД. 

На основание чл. 28, ал. 3 от Закона за счетоводството, ПУД на НЦЦРЗ и 

Заповед на Директора на НЦРРЗ е проведена инвентаризация на дълготрайни 

материални активи ползвани за дейността на НЦРРЗ. 
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През отчетния период са изпълнявани в срок всички дейности по поддръжка на 

сградата и административно обслужване на отделите и лабораториите. 

Сектор „Бюджет и финанси“ 

През 2020 г., 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 за МЗ, справки и отчети 

към Националния статистически институт, Националния осигурителен институт, 

касовата и счетоводна отчетност, беше реализирана огромна по обем допълнителна 

работа свързана с финансово – счетоводната отчетност на допълнителните 

договори на НЦРРЗ с ФНИ, проверката, която Сметната палата провежда в МЗ и 

спечеления от центъра Проект по ОП „Добро управление“. 

По разпореждане на МЗ през 2020 г. е извършена преоценка на ДМА.  
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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 2020 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.  

2020та година беше особенна: наложени бяха редица ограничения заради 

пандемията от COVID 19. Дейността на НЦРРЗ е свързана с редица командировки за 

пробовземане и осъществяване на ДЗРК в 6 области, в Национални обекти и лечебни 

заведения в цялата страна. Това постави на изпитание организацията, но въпреки 

всичко резултатите са на лице: 

 намаление на обема на проверките с не повече от 10%; 

 изпълнена в пълен обем научна програма; 

 допълнително привлечини средства по проекти на ФНИ, ДУБНА и ОП „Добро 

управление“; 

 участие в международни лабораторни сравнения с блестящи резултати; 

 подпомагане на МЗ при покриването на всички изисквания свързани с 

транспониране на Директива 2013/59 ЕВРАТОМ, участие във всички проверки 

от страна на ЕК с резултат пълно съответствие на изискванията, и много други. 

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. 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. НАПРАВЕНИЯТ ОТЧЕТ ЯСНО ПОКАЗВА, ЧЕ 

РАБОТАТА НИ СЕ ОЦЕНЯВА ОТЛИЧНО И В МЕЖДУНАРОДЕН ПЛАН. 

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! 

СЧИТАМЕ, ЧЕ РАБОТАТА НА ЦЕЛИЯ СЪСТАВ НА НЦРРЗ И ПОСТИГНАТИТЕ 

РЕЗУЛТАТИ, ЗАСЛУЖАВА ДА БЪДЕ ОЦЕНЕНА ПОДОБАВАЩО.  

 

С уважение, 

ДОЦ. Д-Р ЖАНА ДЖУНОВА, ДМ 

Директор на НЦРРЗ 


