
1 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И 

РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА 
София 1606, Бул. Св. Георги Софийски”№3, сграда 7 

тел: (3592)8621123, факс: (3592)8621059, e-mail: ncrrp@ncrrp.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКЛАД 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО 

РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА 

ЗАЩИТА ПРЕЗ 2021 г. 

 

 

 

 

 

 
СОФИЯ, ФЕВРУАРИ 2022 г. 

 

 

 

 



2 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 
 РЕЗЮМЕ НА ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ 4 

 РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА В СИТУАЦИИ НА ПЛАНИРАНО 

ОБЛЪЧВАНЕ 

6 

1 Държавен здравно – радиационен контрол 6 

2 Държавен здравно-радиационен контрол в Национални обекти 11 

3 Дозиметрия на външното облъчване 14 

4 Дозиметрия на вътрешното облъчване 20 

5 Наблюдение и контрол на здравословното състояние на професионално 

облъчваните лица 

21 

6 Радиационна защита на населението 22 

7 Медицинско облъчване 25 

8 Осигуряване на качеството 31 

9 Анализ и контрол на облъчени храни. Издаване на разрешения за облъчване 34 

 РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА В СИТУАЦИИ НА АВАРИЙНО 

ОБЛЪЧВАНЕ 

36 

 РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА В СИТУАЦИИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО 

ОБЛЪЧВАНЕ 
40 

1 Обектите от уранодобивната и уранопреработвателната промишленост 40 

2 Мониторинг на питейните води 44 

 РАДИОБИОЛОГИЧEН МОНИТОРИНГ ЗА СТОХАСТИЧНИ И 

НАСЛЕДСТВЕНИ ЕФЕКТИ 
46 

 ПРЕПОДАВАТЕЛСКА И УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 54 

 МЕТОДИЧНА ПОМОЩ НА РЗИ И ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ; 

СТАНОВИЩА И КОНСУЛТАЦИИ 

57 

 ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ 61 

1 Национални програми 61 

2 Финансирани от МААЕ и ЕК 63 

3 Програми на СЗО 70 

4  Международни проекти и дейности 71 

5 Научни проекти 73 

 АКРЕДИТАЦИЯ ПО БДС EN ISO/IEC 17020:2015 84 

 ПРОВЕРКА НА КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЯВАНИТЕ ДЕЙНОСТИ 86 

 ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕРСОНАЛА 89 

 НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ И УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 92 

 АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 95 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 98 

 

 



3 

 

ОРГАНИГРАМА 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



4 

 

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 2021 г. е подчинена на заложеният в проекта на 

Национална здравна стратегия 2021-2030: "Приоритет 1 - Укрепване капацитета на 

общественото здравеопазване", чрез изпълнение на политика по "Ефективен контрол 

на общественото здраве".  

Политиките касаещи дейността на центъра, върху които ръководството се 

фокусира, са насочени към гарантирането на осигуряване на по-благоприятна за 

здравето на човека жизнена среда чрез ограничаване на експозициите на вредните 

фактори; безопасни продукти, стоки и дейности от значение за здравето; 

съответстващи на здравните норми обекти с обществено предназначение и 

адекватни мерки за отстраняване на възникналите рискове за здравето на хората. 

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, които 

бяха приети от Министерски съвет в края на 2020 г. През 2021г. получихме 

окончателното становище на ЕК, за прекратяване на наказателната процедура. 

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

НЦРРЗ през 2021 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 9 лица, както следва: трима старши 

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

началник сектор. 

През 2021 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 2021 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 в таблица 1: 

Таблица № 1: Осъществени дейности по предварителен здравно-радиационен контрол 

ПОКАЗАТЕЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕ 

I 

ст. 

II ст. III ст. Общ брой обекти/ 

Общо проверки 

Обекти в строителство 2021 г. 

Общо 158 бр. 

 

- 

 

15 

 

143 

 

316 проверки* 

Здравно заключение (писмо) за 

съгласуване на площадка 

Здравни заключения – 105 бр. (123 

обекта) 

Писма – 35 бр. (35 обекта) 

 

- 

 

15  

(14 мед. и 

1 немед) 

 

143 

(133 мед. и 10 

немедицински) 

 

158 

обекта 

Здравно заключение за оценка на 

инвестиционен проект част „Лъчезащита“  
- -  

2 

 

2 

Становище по инвестиционен проект по 

ЗУТ 

- -  

1 

 

1 

Становище за въвеждане в експлоатация и 

съответствие 

-  

11 (мед.) 

 

122 

(90 медицински 

8 немедицински) 

133 

Участие в държавна приемателна комисия - 2 - 2 

Съгласуване на Анкетен лист на АЯР след 

преглед на документация за въвеждане в 

експлоатация 

-  

7 

 

 

38 

 

 

45 

 

*кратност на проверките: 2 пъти /годишно 

 

 

През 2021г. се запазва тенденцията от 2020г., за увеличаване броя на издадените 

становища за избор на площадка и проверките на обекти в етап на строителство (два 

пъти годишно) с 35.44%, за сметка на увеличение в броя на изгражданите обекти. 

Увеличен е и броя издадените становища за въвеждане в експлоатация (с 16.5%). 

НЦРРЗ участва в Експертен съвет към МЗ за разглеждане на инвестиционни проекти с 

ИЙЛ. 
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Систематичен здравно-радиационен контрол: 

Обектите за проверка през 2021 г., по степен на сложност, бяха както следва: 

 I степен: 17 (14 медицински и 3 немедицински) – без промяна; 

 II степен: 85 (71 медицински и 14 немедицински) – увеличение с 12.94% за сметка на 

медицинские обекти; 

 III степен: 1483 (1106 медицински и 377 немедицински) - увеличение с 5.19%. От 

регистрираните 1106 обекти в медицината, 700 са с нисък радиационен риск и не 

подлежат на лицензионен режим, а само на регистрационен.  

Осъществени са 194 проверки в 172 - медицински и 22 - немедицински обекта с 

ИЙЛ. Броя извършени проверки бележи увеличение (23.71%), в сравнение с 2020 г.  

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. 

Констатираните нарушения са описани в протоколи от проверките. За отчетния период 

са издадени 33 Предписания, за неспазени изисквания на радиационната защита. За 

съжаление, констатираните несъответствия са идентични с тези от предишни години.  
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Извършени са 14 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 

105 медицински и 9 промишлени обекта, общо 2280 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 28 медицински обекта. 

НЦРРЗ единствен разполага с апаратура за измерване на неутрони в работната 

среда. През отчетния период са извършени над 60 измервания в „КОЦ – Русе“ ЕООД, 

РД ПБЗН Велико Търново. Според вътрешното разпределение в центъра, измерванията 

са извършени от лаборатория  „ДК (SSDL)“. Издадени са 3 протокола.  

Насочен здравно-радиационен контрол:  

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

утвърдена процедура. През изтеклата година са осъществени 17 броя проверки – 8 по 

сигнали на граждани и институции и 9 по изпълнение на процедура, както следва: 

- 1 бр. сигнал от гражданин за частен имот в с. Лозен; 

- 1 бр. сигнал от РИОСВ – София с изх. № 6953/28.07.2021, относно жалби от жители 

на с. Пауново, община Ихтиман, срещу строителството по железопътен участък “ 

Елин Пелин – Костенец“. Извършена е проверка от експерти на ЛСОРЕ, ДЗРК и 

РЗИ – София област, заедно с представители на общината за обследване на 

обстоятелствата, относно вероятност за облъчване или радиоактивно замърсяване в 

района на село Пауново от земни маси изкопавани от тунел, който е част от 

железопътния участък (Снимки 7 и 8). След направената проверка на място, 

извършените измервания на радиационни параметри и радиохимичен анализ на 

взетите проби от лаборатория „МОН“, няма данни за завишени стойности на 

изследваните параметри (констативен протокол ДЗРК №004/31.08.2021 г.) 

 
 

Снимки № 1 и 2. Измервания на радиационни параметри по насочен контрол 
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- 7 бр. от ГКПП Гюешево - цистерни, превозващи въглероден диоксид;  

- 1 бр. от ГКПП Станке Лисичково - цистерна, превозваща въглероден диоксид; 

- 1 бр. от ГКПП Калотина - за товарен влак. 

През 2021 г. се проведе насочен контрол на 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 дървесинни пелети за отопление, внос от Украйна (пробовземане РЗИ Плевен), 

беше установено високо съдържание на цезий-137. РЗИ Враца, съвместно с РЗИ Плевен 

извършиха допълнително пробовземане, на друга партида пелети от същия 

производител, които бяха в норма. Остава открит въпросът, който беше иницииран през 

2020 г. за промяна в българското законодателство Случаите с пелетите са обект на 

дискусия от 2020 г. Проблемът се корени в 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, с достатъчно високи стойности, така че при 

неправилно депониране в околната среда да доведе до потенциална вреда за здравето 

на хората и околната среда.  

В резултат на провеждан рутинен мониторинг на питейни води от ЮЗ България 

бяха установени значими отклонения по радиологични показатели в централния 

водопровод на с. Михнево, обл. Благоевград. Незабавно беше проведено проучване, 

съвместно с РЗИ Благоевград, което показа, че предоставената пробата вода е от 

обществен местен водоизточник, който не е включен в централния водопровод. По 

препоръка на НЦРРЗ, РЗИ Благоевград издаде предписание за спиране употребата 

на водата от водоизточника. 

През отчетния период, беше осъществено изследване на крайбрежен пясък от 

района на гр. Черноморец, пробовземане РЗИ Бургас – анализирани 10 броя проби. 

През отчетния период е осъществен насочен контрол на eдин случай, във връзка 

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

дозиметричен контрол: лекар от СМДЛ – 1, Исперих-Клон Варна – неправилно 

съхраняване на личния дозиметър; 

Разпореден е усилен контрол и годишна компенсация до контролно ниво. Няма риск 

за здравето, т.к. дозата не е биологично реализирана. 

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 (7 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 
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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 Станке Лисичково - Идентифициран е източник Ra-226, което говори за 

замърсяване с естествени радионуклиди (радон и дъщерните му продукти). Eдин 

брой сигнал; аналогично процедиране като в т. 1. 

3. ГКПП-Калотина – на 25.12.2021 г. е въвеждане в действие Процедурата, във връзка 

с решение на сръбските гранични власти за недопускане на композицията на 

територията на Р. Сърбия, поради открит радиоактивен източник във вагон с 

№316559800909, натоварен със скрап. От предоставената схема на вагона се вижда, 

че се касае за точков източник. Консервативно направения анализ на облъчването 

на населението и на персонала на ГКПП Калотина показва, че рискът е минимален. 

Установения радиоактивен източник не попада в обхвата на регулиране на продукти 

и стоки със значение за здравето на човека от Министерство на здравеопазването.  

Оказана беше методична помощ на отдел РК на РЗИ-Варна  

2. Държавен здравно-радиационен контрол в Национални обекти. 

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

През 2021 г. в условията на предварителен контрол са съгласувани: 

- Нова редакция на „Инструкция за радиационна защита в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, 

Електропроизводство - 2“,  идент. № 30.РЗ.00.ИБ.01/10; 

- Проект на Решение на Министерския съвет за обявяване на обект „Съоръжение за 

третиране и кондициониране на твърди РАО с голям коефициент на намаляване на 

обема“ и други активи, включително в процес на придобиване по стартирали проекти за 

изпълнение на дейностите по извеждане в експлоатация на ядрени съоръжения, за 

частна държавна собственост и предоставянето им за управление на Държавно 

предприятие „Радиоактивни отпадъци“. 

- Съгласуване на мониторингови програми на ПХРАО „Нови хан“ и АЕЦ „Козлодуй“; 

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 2021 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. 
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Таблица № 2: Изпълнение на годишните задачи в обектите на територията на АЕЦ 

Годишна задача/мероприятие 
Мярка, 

брой 

2021 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/ 

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 

 

проверка 

4 

 

1 

 

1 

 

4 

4 

 

1 

 

1 

 

4 

4 

 

1 

 

1 

 

4 

4 

 

1 

 

1 

 

4 

16 

 

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 

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

8. Измерване на демонтирано оборудване от 

СП-ИЕ 

проверка 12 12 12 12 48 

През отчетния период, специалистите са извършили 1044 измервания на 

радиационни параметри на демонтирани детайли от СП-ИЕ (таблица 2). Дейността е 

извън плана за 2021 г. Общият брой измервания надхвърля заложените по план с 

3015 броя. 
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Таблица № 3: 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 блок 

-Инсталация „Дунав“ 

-СПИ 

80 

 

5 

20 

800 

 

80 

52 

240 

 

40 

40 

128 

 

8 

8 

КЗ-2 на АЕЦ: 5 и 6 блок 120 1000 240 160 

КЗ на СП “РАО-

Козлодуй” 

50 312 160 72 

КЗ- ХОГ и КЗ- СХОГ на 

АЕЦ  

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 -2021 7439 1108 383 

 

Специализиран радиационен контрол върху фактори на жизнената среда в 

района на АЕЦ „Козлодуй“ се извършва от лаборатория „МОН“. През отчетния период, 

са взети и анализирани 77  броя проби води, дънни утайки, почви, растителност, 

атмосферни отлагания и храни от пунктове, разположени в областите Монтана, Враца и 

Плевен. Съвместно, експерти от лаборатория МОН и СОРЕ са извършили анализ на 

получените данни от собствения радиационен мониторинг на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД 

(течни и газообразни изхвърляния в околната среда) от съоръженията на площадката.  

Радиационен контрол върху фактори на жизнената среда в района на 

Специализираното поделение „ПХРАО – Нови хан” към ДП „РАО”– съгласно плана на 

лаборатория МОН, 2 пъти годишно се вземат и анализират проби води, дънни утайки, 

почви, растителност и храни от пунктове, разположени в с. Нови хан, с. Крушовица и 

с. Габра – общо 42 броя проби. 

Специализиран радиационен контрол върху фактори на жизнената среда в 

района на Ядрената научно-експериментална база към ИЯИЯЕ – БАН – 2 бр. проби.  

Обекти от бившите уранодобивната и уранопреработвателната промишленост 

През 2021 г. в условията на предварителен контрол са съгласувани: 

- Програма за мониторинг на обектите съгласно ПМС №74/1998 г. за период 2021 – 

2024 г. провеждан от „Екоинженеринг – РМ“ ЕООД, като е подготвено становище, в 

което са отбелязани препоръки относно документа ; 

Проверките по планов ДЗРК се извършват съвместно с експерти от лаборатория 

„Съществуващо облъчване и радиационни експертизи“ на НЦРРЗ. През 2021 г. е 

извършена 1 проверка, в Линия за регенерационна очистка на йонообменни смоли 

(ЛРОЙС) – Завод “Звезда” с. Елешница (Снимки 1 и 2). Издаден е констативен 
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протокол от участниците в проверката, който е предоставен на дружеството за 

отстраняване на констатираните несъответствия. 

  

Снимка 3 и 4. Измервания на радиационни параметри на работна среда в ЛРОЙС 

 

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 на МЗ (изм. и доп. ДВ. бр.109/2020г.), 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. Контролът се осъществява чрез Сектор 1 (външно облъчване) и Сектор 2 

(вътрешно облъчване) на Органът за контрол от вид А  при НЦРРЗ.  

През 2021 г. са контролирани 3811 лица от 846 обекта. Обработени са 14 175 бр. 

филми (изпращане, получаване, проявяване). Направени са над 56 700 измервания. 

Издадени са 3 609 протокола (намаление с 1.12% спрямо 2020 г., за сметка на 

намаления брой контролирани лица) и 787 сертификата.  

Използват се и около 72 комбинирани дозиметъра, включващи филмов и 

термолуминисцентен дозиметър.  

В НЦРРЗ, ИЯИЯЕ на БАН, Софарма, се използват термолуминисцентни 

дозиметри - 138 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 2021 г. броя контролиранити лица е намалял незначително (3.38%) при 

значително увеличение на контролираните обекти с 14.3%. 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 
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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 и разходите за обслужване обаче 

са еднакви за лечебно заведение със 50 контролирани лица и стоматологичен кабинет с 

един лекар по дентална медицина. Резултатите са представени на таблица 3. 

 

 

 

 

 

 

 Снимки: 5, 6, 7. Моменти от работния процес 
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Таблица 4: Индивидуален дозиметричен контрол при външно облъчване (2021 г.) 

Работни сектори и категории Професионално облъчени лица 

Работни сектори Работни категории 
Брой работници в дозов интервал (в mSv) 

Брой (всички) Брой >MDL 

< MDL MDL-1 >1-5 

ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ 3731 73 7 3811 80 

МЕДИЦИНСКА 

УПОТРЕБА 

Общо медицински употреби 2438 67 7 2512 74 

Диагностична радиология 

(конвенционална+интервенционална) 
1740 58 6 1804 64 

лекари 667 24 5 696 29 

медицински сестри 546 20 1 567 21 

техници 473 14   487 14 

други 54     54   

Конвенционална диагностична радиология 1530 28   1558 28 

лекари 582 10   592 10 

медицински сестри 472 9   481 9 

техници 430 9   439 9 

други 46     46   

Интервенционални процедури (сърдечно-съдови) 323 33 7 363 40 

лекари 58 14 5 104 19 

медицински сестри 74 11 1 86 12 

техници 43 5   48 5 

други 8     8   

Лъчетерапия 7 1   8 1 

Дентална практика 422 3   425 3 

Ветеринарна медицина 46 2   480 2 

Всички останали дейности в медицинския сектор 110   110  

ИНДУСТРИАЛНА 

УПОТРЕБА 

Общо промишлени употреби 571 6   577 6 

Индустриално облъчване 24     24   

Индустриална радиография 146 3   149 3 

Промишлени измервателни уреди 213 3   216 3 

Всички други промишлени употреби 188     188   

РАЗНИ 

Общо (Разни) 722     722   

Учебни заведения 394     394   

Друга специфична професионална група 328     328   
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През 2021 г. бе завършен процесът по верифициране на термолуминисцентната 

дозиметрична система, съгласно БДС EN IEC 62387:2016 и изискванията за въвеждане 

на нов метод и нова апаратура на системата по управление на качеството на органа за 

контрол тип А. 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. 

 Калибровъчни криви на дозиметричната система 

Дозиметрите се облъчват на гама облъчвателна уредба за метрологични цели G-

10-1-12-Е, заредена с 137Cs в лаборатория ’’ДК (SSDL)”. С цел изследване на влиянието 

на сепарирането на дозиметрите върху калибриращия коефициент, е осъществено 

облъчване на 12 дозни нива: 0,02; 0,04; 0,08; 0,10; 0,50; 0,90; 1; 10; 20; 30; 50 и 200 mSv, 

по 10 броя дозиметри на всяко ниво. Измерва се светосумата на TL рийдер RADOS 

2000, данните се обработват и анализират (снимка 8). Общият брой на сепарираните 

дозиметри е 1185. На фигури 1 и 2 са показани калибровъчните криви и съответните 

калибровъчни коефициенти. Независимо от близките стойности на коефициентите, бе 

взето решение, всички дозиметри да преминат на вътрешна сепарация, която е 

планирана за 2022 г. 

 

 

Фиг. 1: I-ва калибровъчна криви 
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Фиг. 2 II-ра калибровъчна крива 

Беше проведено изследване на възможността за многократно използване на 

дозиметрите. Установено бе, че облъчването с дози над 150 mSv води до неадекватни 

резултати при повторно използване. Реално в рутинния дозиметричен контрол се 

измерват дози до 20 mSv, което позволява дозиметрите да се използват многократно 

(фигури 3 и 4). Установено е, че при дози над 50 mSv, трябва да се използва специална 

методика за нулиране, която бе разработена от специалистите в лабораторията. След 

използване в аварийни ситуации дозиметрите трябва да се бракуват. 

 

 
 

Фиг. 3: III-та калибровъчна крива (многократно използване) 
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Фиг. 4: IV-та калибровъчна крива (многократно използване) 

Съгласно законодателството, дозиметричните системи за индивидуален 

дозиметричен контрол трябва да преминават на периодична проверка в Националния 

институт по метрология. През 2021г. бе извършена съвместна проверка с НИМ по 

следната процедура: 

 60 бр. дозиметри бяха избрани на случаен принцип, нулирани и изпратени в НИМ 

– Ловеч; 

 дозиметрите бяха облъчени с неизвестни дози и върнати в НЦРРЗ; 

 Извършено бе измерване на TL рийдера, отчетена бе индивидуалната ефективна 

доза и резултатите бяха върнати; 

След обработката на данните от БИМ-Ловеч, бе установено, че за различните дозни 

нива грешката не надхвърля ±5%, което за индивидуален дозиметър е много добър 

резултат. Издаден е Протокол от измерване №375/ 08.11.2021г. от БИМ-Ловеч. 

Резултатите от експериментите ще бъдат използвани за оценка на неопределеността от 

измерването с дозиметричната система. 

 
Снимка 8: Изработване на калибровъчните криви 

Общият брой обработени TL дозиметри в процеса на верификация на 

метода и подготовката на документи за акредитация е 6940. 
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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 60 целотелесни 

измервания на 30 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. 

НЦРРЗ разполага с две установки за измерване на вътрешното облъчване: 

стационарен целотелесен брояч (снимка 9) и мобилна апаратура, монтирана в камион, 

подходяща за измервания на терен, включително при аварийни ситуации. За съжаление, 

транспортното средство е много старо и не подлежи на ремонт. През 2021 г. не бяха 

осигурени обещаните средства за закупуване на нов микробус.  

През отчетния период, със собствени средства, бе модернизирана установката 

за оценка на инкорпорираната активност при вътрешно облъчване с целотелесен боряч, 

която е включена в Сектор 2 на ОК А. НЦРРЗ разполага със сцинтилационен детектор 

NaI(Tl) Sconix Holland тип 152А576/5N-E2, с ФЕУ (фотоелектричен усилвател) с площ 

на детекторната част 706 см2, с номинално напрежение 800 волта и два захранващи 

контролни блока с високо напрежение ORTEC, блок 556 – 0 до 3 kV и блок 456 – 0 до 

3 kV. Осигурен бе нов многоканален анализатор EASY-MCA-2K, осигуряващ 

увеличаване на разделителната способност на детекторната система, съпроводена от 

софтуер за управление MAESTRO, както и работна станция LENOVO V530 AllinOne. 

Направеният „upgrade“ ще подобри точността, ефективността и разделителната 

способност на детекторната система. Системата беше калибрирана по ефективност от 

БИМ Ловеч и е издадено свидетелство за калибриране № 107-ИЙЛ/15.11.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимка 9: Провеждане на целотелесно измерване 

Лаборатория „ИДК“ отговаря за функционирането на Автоматичната система 

за измерване на естествения радиационен фон на НЦРРЗ. През отчетния период, е 
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получените резултати бяха използвани за изготвяне на справки, относно радиационната 

обстановка. 

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“.  

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 2021 г. са проведени 18 939 прегледи. Незначителното намаление (3.5%) 

регистрирано в броя на прегледите е за сметка на намаление на вторичните прегледи. 

Издадени са 14 683 експертни заключения в цялата страна – увеличението от 5.58% 

е за сметка на подобряване на обхвата на провежданото наблюдение от страна на СТМ 

на АЕЦ. Непригодни за работа в среда на йонизиращи лъчения за 2021 г. са 4 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). Регистрирано е 

увеличение на общия брой издадени експертни заключения (10.48%), главно за сметка 

на персонала на АЕЦ „Козлодуй“. Считаме, че причината е в подобряване на обхвата на 

служителите, подлежащи на наблюдение, а не на увеличена бройка персонал. 

Регистрирано е значително намаление на персонала на външни фирми изпълняващи 

договори в АЕЦ – вероятно поради пандемията.   

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

от РЗИ и персонал на АЕЦ. 

На територията на РЗИ – Враца  787 

На територията на РЗИ – Бургас 724 

На територията на РЗИ – Варна 1404** 

На територията на РЗИ – Русе 898 

На територията на РЗИ – Пловдив  1637 

Външни фирми работещи в АЕЦ 216 

Персонал на АЕЦ „Козлодуй“ 2693* 

Общо 8359   

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

АЕЦ, което се вероятно се дължи подобряване на обхвата.  

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

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

Варна. 

Във връзка с пандемията бяха предприети мерки за издаване на експертни 

заключения за медицинска пригодност за работа в среда на йонизиращи лъчения по 
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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 1422 Експертни заключения. 

Така общия брои обслужени пациенти през 2021 г. е 5979, което представлява 

намаление с 1.12%, като броя на ново постъпилите е увеличен с 3.68%. 

Незначителната разлика в броя обслужени пациенти вероятно се дължи на 

регистрираната друга лаборатория за провеждането на медицинско наблюдение в 

МЦ „Торакс“.  

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

Милчев. За отчетния период са разгледани 3 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 9 лица от цялата страна работещи в среда на йонизиращи 

лъчения. Лекарите в отдела консултират пациенти за риска от медицинско облъчване и  

правила на защита при провеждане на диагностика и терапия с източници на 

йонизиращи лъчения. 

В изпълнение на изискванията на Наредба № 11 бяха проведени 83 708 

лабораторни анализа на 4349 лица (наблюдаваното увеличение с 19.06% на броя 

анализи спрямо 2020г., всъщност се дължи на възстановяване на дейността, в 

пандемията и увеличението на броя обслужени лица с 13.64%). Проведени са средно 

19.2 изследвания на пациент.  

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 2021 г. бяха извършени само 157 биохимични изследвания. На практика 

бяха прекратени всички профилактични програми. Наличния в лабораторията 

биохимичен анализатор е негоден и бракуван. В края на 2021г. МЗ отпусна целево 

средства за подмяна на амортизираното оборудване.  

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 
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приложение на чл. 36 от Договора за Евратом (2000/473/Евратом) и от изискванията на 

Наредба за радиационна защита (изм. и доп. ДВ. бр. 110/2020г.). 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-01-14/12.01.2021 г. на министъра на 

здравеопазването за провеждане на контрол на факторите на жизнената среда, за оценка 

облъчване на населението, лаборатория „МОН“ представи в МЗ: „Програма за 

радиационен контрол на потребителски стоки“ и „Програма за общ радиационен 

контрол на фактори на жизнената среда“, който се провежда съвместно с отделите 

„Радиационен контрол“ към РЗИ. Извършват се радиохимични анализи за определяне 

съдържанието на цезий-137, стронций-90, радий-226, радон-222, уран-естествен, обща 

бета и обща алфа активност в различни среди, както и гамаспектрометричен анализ – на 

гама излъчващи нуклиди (таблица 6). 

 Таблица 6. Брой и вид проведени анализи през 2021 г. 

Проби Вид анализи 

Ʃα Ʃβ nat.U 226Ra 222Rn 137Cs 90Sr γ общо 

р.хим. 

общо 

р.метр. 

питейни води  250 250 245   14 14 10 763 528 

минерални води  57 57 57 32 30   8 203 186 

трапезни, изворни 

води 

13 13 13  3    39 26 

повърхностни води 24 24 8   24 24 1 104 96 

подземни, сурови води 17 17 17      51 34 

храни  77     77 86 154 154 

смесена диета  4     4 4 8 8 

растителност  17     17 17 34 34 

почви       25 29 25 25 

дънни утайки       25 25 25 25 

атмосферни 

отлагания 

8 8     8 8 24 24 

крайбрежен пясък        10   

въздух        7   

строителни 

материали  

       62   

намазки        21   

филтърен прах, 

потребителски 

стоки, други  

       34   

общо 364 462 340 32 33 38 194 322 1430 1140 

През отчетния период са извършени изследвания на 659 броя проби – 

хранителни продукти, питейни, повърхностни и минерални води, почви, дънни утайки, 

растителност, атмосферни отлагания, атмосферен въздух, строителни материали и 
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други обекти (увеличение с 6.38% спрямо 2020 г.). Извършени са 1430 броя 

радиохимични (снимка 10), 322 броя гама-спектрометрични анализи и 1140 броя 

радиометрични определяния. Направени са 92 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.  

Регистрираното увеличение на броя проби е главно за сметка на гама-

спектрометричните анализи (23.91%), във връзка с новата мониторингова програма 

за потребителски стоки, както и увеличения брой анализирани храни. 

 

Снимка 10: Радиометрична лаборатория 

Резултатите от провеждания и през 2021 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.  

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 
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изискването на нормативните документи. Оценената ефективна доза от поглъщане 

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

Оценената годишна ефективна доза от над-фоново 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 2021 г. резултати от 

радиационния мониторинг в тези райони. Това показва, че не са необходими 

допълнителни мерки за оптимизиране на 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 (изм. ДВ. бр. 1/2020г.), 

Наредбата за радиационна защита (изм. и доп. ДВ. бр. 110/2020г.) 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 

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. Ново национално 

проучване на NDRLs следва да стартира през 2022 г. и да включи определянето на 

клинични NDRLs и педиатрични NDRLs, в съответствие с европейските изисквания и 

тенденции. 

Анализът на данните за медицинското облъчване се извършва след приключване на 

календарната година, в случая за 2020 г. Според последните обобщени данни за 2020 г., 

общият годишен брой на рентгеновите изследвания е 4 326 766 (намаление с7.96%), или 
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средно 624 изследвания на 1000 души от населението. Наблюдават се следните 

тенденции: 

- рентгенография: С най-голям принос в общия брой са около 72%, сред които 

основни са графиите на торакс и на крайници; 

- рентгеноскопия: Продължава тенденцията за намаляване (1.7% от общия брой); 

- флуорография: Като цяло е отчетено намаляване, с изключение на 2017 г., когато 

нарастват до 1,6 на 1000, поради активно провежданите скринингови програми. 

През 2020 г. е 0,06 на 1000 души – намаление в сравнение с 2019 г.; 

- компютърна томография: През 2020 г. броят на компютър-томографските 

изследвания е нараснал от 10,4 % (за 2017) до 11.9% от общия брой изследвания, 

т.е. тенденцията за плавно нарастване със средно по 0,5% на година е запазена. 

Изследванията на гръдна клетка, бележат ръст с 30% (вероятно поради пандемията), 

но се компенсират от намален брой в другите локализации; 

- интервенционални процедури: Броят на ангиографските и интервенционалните 

процедури за 2020 г. е 21,0 на 1000 души или 3,4% от общия брой рентгенови 

изследвания. Наблюдава се леко увеличение на честотата;  

- дентални: Броят на денталните рентгенови изследвания за 2020 г. е 72,3 на 1000 

като прекъсва тенденция на стъпаловидно увеличаване. 

На фигура 5 е представена честотата на петте основни групи рентгенови 

изследвания за периода от 2007 до 2020 г. 
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 Фиг. 5: Честота на петте основни групи рентгенови изследвания за периода 2007- 2020 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 (фигура 6).  
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Фиг. 6. Изменение на годишната колективна ефективна доза за основните групи рентгенови 

изследвания от 2007 до 2020г. 

За 2020 г. колективната ефективна доза от рентгенологията е 6884 man Sv, 

или средно 0,993 mSv на човек от населението. 

С най-голям принос към колективната доза е компютърната томография (55,0%). 

Честотата на интервенционалните процедури се запазва постоянна малко под 3 %, 

както и относителният им принос в колективната доза - около 30 %. Въпреки 

относително високата си честота (11,6 %), денталните рентгенови изследвания имат 

нищожен принос в колективната доза (0,3%). По анатомична локализация, с най-голям 

принос към колективната доза са изследванията на корем и торакс - 16,4% и 15,3% 

съответно. 

Нуклеарно-медицински изследвания. 

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).  

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

България през 2020г. е 4939 изсл./мил. НМ изследвания се провеждат основно на 

възрастни хора и само в 0,5 % от случаите – на деца под 15 години, което е обвързано 

със спецификата в заболеваемостта. 
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На фигура 7 е показано разпределението на НМ изследвания по вид на 

използвания радионуклид. През 2020 г. преобладава използването на 18F под формата 

на FDG - 53,6%, слезван от 99mTc - 43.7%.  

 

Фиг. 7. Разпределение по години на проведените НМ изследвания (абсолютен брой) според вида на 

използваните радионуклиди от 2007до 2020 г. 

През 2020 г., основен принос в честотата на НМ изследвания по органи и 

системи (фигура 8) имат тези на опорно-двигателната система (35%) и на туморни 

процеси (55%). Регистрирано е значително намаление в честота на изследванията на 

ССС (принос под 0,5%) в сравнение с 2019 г. Изследванията на стомашно-чревния 

тракт и ЦНС имат общ дял под 2%. 

 
Фиг. 8. Разпределение на НМ изследвания по органи и системи от 2010 до 2020 г. 

Средната годишна индивидуална ефективна доза от нуклеарно-медицинските 

изследвания у нас за 2020 г. е 0.036 mSv, общата колективна ефективна доза на 

населението от НМ е 249,5 man Sv.  
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На фигура 9 е представена динамиката на общата колективна ефективна доза от 

НМ изследвания за периода 2007 – 2020 г. Регистрираното увеличение след 2017 г. е 

резултат от събраните данни за дозите реализирани от компютър-томографската част 

при използването на хибридни НМ уредби (SPECT-CT и PET-CT). 

 

Фиг. 9. Обща колективна доза от НМ процедури за периода 2007–2020 г. 

На фигура 10 е показан приносът на различните групи изследвания в 

колективната доза.  

 

Фиг. 10. Принос на различните изследвания в колективната доза 

С най-голям принос в броя и в колективната ефективна доза за 2020 г. са ПЕТ 

изследванията на тумори 18 345 (53,6 % от общия брой) и колективна доза 65,1 man Sv. 
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Следващи по принос са изследванията на опорно–двигателната система: 11 859 броя, 

което е 34,6 % от всички, а колективната ефективна доза от тях е 42,08 man.Sv.  

За 2020 година, общият брой на терапевтичните радионуклидни процедури е 

193, като увеличението спрямо предходната година е 20.73%. Преобладава йодната 

терапия на щитовидната жлеза – основно при хипертиреоидизъм (35.75% от случаите) 

и при карцином (63.73%).  

Най-често провежданите НМ изследвания на деца са динамичната бъбречна 

сцинтиграфия с DTPA: в 62 % от случаите; статична бъбречна сцинтиграфия с DMSA в 

30% от случаите, сцинтиграфия на тестиси с 99mTc-пертехнетат: в 5% от случаите и 

меркелови дивертикули със 3% дял от изследванията.  

Средната годишна индивидуална ефективна доза за българското население през 

2020 г., дължаща се на медицинското облъчване е 1.029 mSv.  

Процентното съотношение: рентгенология спрямо нуклеарната медицина е 

96.5% към 3.5% в полза на рентгеновите изследвания. 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 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 2021 г., във връзка с изискването на Наредба 2 да се поддържа база данни 

на  експерти по медицинска физика, лаборатория „РЗМО“ извърши 2 вписвания. 

В съответствие с чл. 65в на Закона за здравето, през 2021 г. са изготвени 2 

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

регистрация за извършване на дейности по изпитване качеството на медицинската 

радиологична апаратура.  

В НЦРРЗ има създадена Комисия за оценка на дозата и риска за плода при 

облъчване по време на бременност. През отчетния период са направени две оценки. 

Проблем за дейността на лабораторията е липсата на софтуер за автоматично 

събиране на данните от проведените в лечебните заведения радиологични процедури. 

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.  
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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. 

Лабораторията разполага със следните еталонните източници на йонизиращи 

лъчения, които се поддържат в отлично работно състояние: 

 гама-уредба за метрологични цели „ГОУ-10-МЙЛ“, заредена с източник 60Co; 

 гама-уредба за метрологични цели “G10-1-12-E“, заредена с източник 137Cs; 

 рентгенова уредба за метрологични цели “Xstrahl XCS3209TD” (Umax = 300 kV, 

Imax = 20 mA).  

През 2021 г. бе подменен източникът 60Co, вграден в гама-уредбата ГОУ-10-

МЙЛ, поради изтекъл срок на годност. Заменена беше цялата глава с такава - тип 

РОКУС. В процедурата участваха специалистите на лабораторията, съвместно с 

„Гитава“ ООД и ДП „РАО“. Поетапно беше извършено: транспортиране на новата 

глава, разглобяване на съществуващата линия, замяна на двете глави, монтаж на 

съоръжението, пускане в действие, изпитания на управляващите системи и изследване 

на радиационното поле (снимка 11). 

 

 
Снимка 11. Екип извършил подмяната на главата на облъчвателя 

 

Съгласно Програмата за радиационен мониторинг и индивидуален дозиметричен 

контрол на лабораторията, четири пъти в годината се извършва измерване на 
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радиационните параметри на работната среда при работа на съоръженията и веднъж 

годишно се прави измерване за херметичност на изотопните облъчвателни уредби. 

Установените стойности се отразяват в протоколи и заедно с резултатите от ИДК се 

представят в АЯР. Периодично се проверяват параметрите на измерителните средства  

(еталонни йонизационни камери и електрометри PTW). През 2021 г. уредбите бяха 

прелицензирани, съгласно ЗБИЯЕ и Наредбата за радиационна защита, като за целта и 

бяха преработени всички основни документи осигуряващи радиационната защита. 

Дейността ежегодно се инспектира от АЯР. 

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 2021 г. бяха продължени изследванията на радиационните полета на еталонните 

уредби, което ще позволи разширяване на дейността по калибриране на различна 

апаратура (снимка 12). Бяха уточнени параметрите на уредбата и вида и дебелината на 

поглътителите за RQT-качествата на лъчението (използвани при компютърната 

томография), T-качества на лъчението (използвани в лъчетерапията), RQR-качества на 

лъчението (използвани при диагностично облъчване). На фигура 11 е представен 

оценения слой на полуотслабване за качеството на лъчението RQT10. 

 

 

Снимка 12. Метрологична рентгенова 

апаратура 

 

Калибрирането на индивидуални дозиметри (пасивни и електронни) се извършва 

върху воден фантом. От съществено значение е хомогенността на полето, в което се 

разполагат дозиметрите. През 2021г. бе изследвано полето с размери 7,5x7,5 сm и бяха 

построени изодозните криви. Изчислено бе, че хомогенността в този участък е в 

Фиг.11: Слой на полуотслабване за 

качество на лъчението RQT10 
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рамките на ±3%, което напълно удовлетворява изискванията за условия за калибриране 

на индивидуални дозиметрични системи (фигура 12). 

 

 
 

Фиг. 12: Разпределение на изодозните криви. 

През 2021 г. лабораторията разработи методика за оценка на неопределеността при 

калибрирането на пасивни дозиметрични системи, която е част от експериментите за 

верификация на метода за измерване с термолуминисцентна система TLD RADOS и 

валидиране на методиката за калибриране на тези системи.  

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“ и Отдел „ДЗРК“; 

 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 верифициране на дозиметрична система, от Лаборатория 

„ИДК“, на трите радиационни съоръжения. Общо 1388 бр. 

 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 - 18 броя. 

През 2021 г. общия борй на калибрираните дозиметрични системи е 200. При 

калибрирането се правят по три измервания с еталонната измервателна апаратура 

(снимка 13) и от три до пет измервания с калибрирания апарат, за всяка точка на 

калибриране. Направени са над 1 200 измервания. Издадени са 195 сертификата. 

Единствено в лаборатория „ДК (SSDL)“ в България се извършва калибриране на 

апаратура в единици „погълната доза във вода“ и дозиметрични системи с рентгеново 
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лъчение. Продължава тенденцията за увеличение на заявките за калибриране, като за 

отчетния период е 4.5%. 

 

      

Снимка 13: Част от апаратурата за 

калириране 
Снимка 14: Гама-облъчвателна уредба 

НИГУ-7 

Лаборатория „Дозиметричен контрол (SSDL)“ е единствената в страната, която 

разработва и прилага методи за дозиметрия на високите дози (снимка 14). 

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. 

В лабораторията съществува 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. Основни клиенти са СБАЛ АГ София (медицински изделия за „инвитро” 

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

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

СМ Пирогов (костни импланти и опаковки) и РМ София. През 2021 г. са осъществени 

39 облъчвания (увеличението е с 43.59%).  

9. Анализ и контрол на облъчени храни. Издаване на разрешения за облъчване 

През отчетния период, продължи изпълнението на споразумение между МЗ и 

БАБХ по анализите на хранителни продукти за откриване и контрол на такива 

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



   

 

35 

 

мрежа, съвместно от инспектори на РЗИ и БАБХ, и доставяни в НЦРРЗ. На таблица 7 са 

представени обощените резултати за 2021г., които се представят в доклад до ЕК. 

Таблица 7. Обощените резултати за изследвани храни през 2021г. 

№ Изследвани храни Брой изследвани проби 

(39) 

Използван 

метод 

необлъчени облъчени 

1 Чай 6  ЕN1787/1996 

ЕN1788/2001 

2 Сушени плодове 4  ЕN1787/1996 

EN13708/2003 

3 Замразено птиче месо с кокал 3  EN1786/1996 

4 Замразена риба с кост 4  EN1786/1996 

5 Сушени подправки (червен пипер, черен 

пипер, дафинов лист, девесил и др.) 

9 5 EN1787/1996 

EN1788/2001 

6 Замразени морски дарове 2  EN1786/1996 

7 Сушени ядки 6  EN1787/1996 

EN1788/2001 

Общо 34 5  
 

В лабораторията се прилага ESR спектроскопия за изпитвания на храни (снимка 15). 

 

Лаборатория „Дозиметричен контрол (SSDL)“ участва, чрез предоставяне на 

експертни становища в процеса на издаване на разрешения за облъчване на храни. През 

2021г. две фирми, производители на хранителни добавки – „Рамкофарм“ ООД и 

„Хербамедика“ ЕООД, са поискали разрешение за обработка на сухи билки и билкови 

смеси с йонизиращи лъчения. За „Рамкофарм“ ООД се разрешава облъчването на сухи 

смлени листа от мента, сухи смлени цветове и листа от глог, суха смляна лайка, суха 

смляна валериана, които да бъдат вложени в хранителна добавка „Мента, глог, 

валериана и лайка“. За производството на хранителни добавки Релакса, Диабекс, 

Матрика, Коксил, Гастро, Бронхил, Гинко Форте, Зарсена, Имунал, Менофин, 

Мамофит, Стеарон, Пресит и Хепафит, бе препоръчано да се издаде разрешение за 

облъчване на сухите подправки, които се влагат в тях от фирма „Хербамедика“ ЕООД. 

Снимка 15: ESR спектроскопия – изпитвания 

на храни 
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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 и възможност 

за оценка на вътрешното облъчване. 

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 изтеклия период, като партньор на RENEB, отделът участва в 

международнo упражнениe координирано от EURADOS WG10 и RENEB. Целта на 

упражнението беше да се сравнят точността на оценка на дозата за цитогенетичните 

анализи (дицентричен хромозомен анализ [DCA], цитокинезен блок микроядрен анализ 

[CBMN], анализ за стабилна хромозомна транслокация [TRANS] и преждевременна 

хромозомна кондензация [PCC]) с нововъзникващите молекулярно-биологични анализи 

(гама-H2AX фокуси [gH2AX] и анализи на генна експресия [GE]) и анализи, базирани 

на физичната дозиметрия (електронен парамагнитен резонанс [EPR] и оптично 
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стимулирана термолуминесценция [LUM]) – фигура 13. Три слепи кодирани проби са 

облъчени с рентгенови лъчи и дози от 0; 1.2 и 3.5 Gy (240 kVp, 1 Gy/min). Пробите са 

изпратени до 86 специализирани екипа (включително шест екипа, получаващи само 

слайдове или изображения) в 46 организации от 27 страни. Всяка лаборатория прави 

оценка на дозата и идентифициране на клинично значими групи. Времето за изпращане 

на ранни и окончателните доклади е документирано за всяка лаборатория.  

 

Фиг. 13: Визуализация на облъчването и изпратените проби за биологична и физична дозиметрия 

Общо 551 оценки на дозата са докладвани в рамките на 6-седмичен период след 

изпращане на слепите кодирани проби. При условие, че пробите са обработени с най-

висок приоритет, най-ранните оценки/категории на дозата са докладвани в рамките на 

5-10 часа за GE, gH2AX, LUM, EPR, 2-3 дни за DCA, CBMN и 6-7 дни за анализ на 

транслокации (TRANS). Отдел „Радиобиология“ се включи по 3 цитогенетични и 
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един молекулярен метод за оценка на погълнатата доза ( DCA, CBMN,TRANS и 

γH2AX). На фигура 14 са представени резултатите от упражнениeто. 

 

Фиг.14: Резултати от международнo упражнениe координирано от EURADOS WG10 и RENEB 

Предстоят публикации на резултати по всеки отделен метод за оценка на дозата, както 

и обобщаваща публикация за упражнението в International Journal of Radiation Biology 

През 2021 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 
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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.  

Експерти от НЦРРЗ участват в Национален център за данни към Министерство 

на външните работи по Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити. 

Периодично се проследяват резултатите от мониторинга за радиоактивност на въздуха 

в световен мащаб (осигурен е специален софтуер и достъп до световната мрежа 

СТБТО) и се оценява достоверността на представените резултати.  

За отчетния период са проведени три изследвания за биологично определяне на 

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

Оценка на риска за населението от ИЙЛ 

1. Обектите от уранодобивната и уранопреработвателната промишленост 

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 

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 2021 г. служители от ЛСОРЕ са провели 16 обследвания на обекти от 

бившия уранодобив по предварителна програма. През изминалата година, въз основа на 

проведените обследвания от служители на ЛСОРЕ са оценени 75 % от обектите с 

висок радиационен риск, 18 % от обектите със среден радиационен риск и 10 % от 

обектите с нисък радиационен риск, поради факта че, тези обекти се обследват на две 

години (Снимки от 16 до 19). 

  
Снимка 16. Обследване на участък „Сборище“ Снимка 17. Обследване на участък „Пета 

шахта“ 
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Снимка 18 и 19. Обследване на участъци от геотехнологичен добив на уран  „Окоп“ и „Тенево“, 

област Ямбол. 

 

По време на проверките на място са обследвани общо 123 пункта за 

специализиран радиационен контрол на бившите обекти за добив и прераработка на 

уранова суровина. Анализирани са три основни параметъра, чрез които се 

характеризира радиационния статус на обекта: Мощност на дозата гама лъчение; 

Повърхностно замърсяване и проби вода. 

Пробите вода се анализират по три показатела: обемна активност на естествен 

уран, обща алфа и обща бета активност. През отчетният период са анализирани 63 

броя проби вода по трите радиационни параметъра. Анализът на обща бета и алфа 

активности се извършва по изготвена от служителите на лабораторията, стандартна 

работна процедура (СРП) 07 „Процедура за радиохимичен анализ на проби вода за 

контрол на радиологичните показатели обща алфа и обща бета активност“. На фигура 

15 са представени логаритмично трансформираните резултати от направените през 

2021 г. анализи на пробите вода за определяне на обемна активност на естествен уран. 

 
Фиг. 15. Резултати по параметър естествен уран 
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Дванадесет от измерените проби са с оценена обемна активност на естествен 

уран над 10 000 Bq/m3, като максималната стойност е 76 850 Bq/m3 (Щолна 9 от рудник 

„Дружба“, с. Елешница).  

На фигура 16 са представени логаритмично трансформираните резултати от 

анализа на водните проби по радиационен параметър обща алфа активност. По обща 

алфа активност 21 броя от измерените проби вода са със стойности над нормативно 

установените, като четири от тях надхвърлят 10 000 Bq/m3. Максималната стойност от 

35 716 Bq/m3 е установена за пункт на пробовземане Щолна 2/3 от участък „Сенокос“. 

 

Фиг. 16. Резултати по параметър обща алфа активност 

Анализът на логаритмично трансформираните резултати от извършените 

измервания на радиационен параметър обща бета активност в проби вода е представен 

на фигура 17. С червена линия е представена нормата на този показател (2000 Bq/m3) 

съгласно Приложение № 5 на Наредба 1 от 1999 г.  

 
 

Фиг. 17. Резултати по параметър обща бета активност 
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От общо анализираните проби вода през 2021 г. от бившите уранодобивни и 

преработвателни обекти по показател обща бета активност 16 проби са над нормативно 

установените. Максимално установената стойност на радиационния показател обща 

бета активност в проби вода е 66610 Bq/m3 за пункт Щолна 2/3 от участък „Сенокос“, с. 

Сенокос. В началото на 2022 г. ще приключат радиохимичните анализи на 6 проби 

вода, които са взети при обследвания в края на 2021 г. 

На Таблица 8 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.  

Таблица 8. 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 

Рудници „Дружба 1“ и „Дружба 2“, с. 

Елешница 
80 - 9 

Рудник „Сливен“, гр. Сливен 35 - 3 

Участък „Пета шахта“, кв. Сеславци 60 - 5 

Участък „Наречен“, с. Наречен и 

Нареченски бани 
30 - 6 

Завод „Звезда“ и хвостохранилище 

ЕЛРОЙС, с. Елешница 
160 95 9 

Участък „ Сборище“, с. Сборище 20 - 3 

Участък „Сенокос“, с. Сенокос 25 - 4 

Обект „Бели Искър“, с. Бели Искър 35 - 6 

Обект „Бабешка река“, с.Горно Краище 40 - 5 

Участък „Габра“, с.Габра 40 - 3 

Участък „Окоп“, с. Окоп 35 - 5 

Участък „Тенево“, с.Тенево 20 - 3 

Обект „Градево“, с.Градево 20 - 4 

Обект „Крупник“ , с. Крупник и с.Полето 20 - 4 

Общо 620 95 69 

 

В заключение, по показател естествен уран в проби води, изтичащи от минните 

изработки на обследваните обекти 22 % са с резултати над нормативно установените от 

Наредба № 1. По показател обща алфа активност 33% от измерените проби вода са със 

стойности над нормативно установените, а по обща бета активност са 25%. На база на 

извършените обследвания са изготвени радиационни становища за всеки отделен обект 

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

нуждаещи се от спешно прилагане на мерки са:  

 на територията на област Сливен: участък „Сборище“, с. Сборище, община 

Твърдица и бивш рудник „Сливен“, гр. Сливен;    

 на територията на област Благоевград: Бабешка река“, с. Горно краище, община 

Белица, „Хвостохранилище Елешница“ с. Елешница, общ. Разлог и бивши 

рудници “Дружба 1 и 2”, с. Елешница, община Разлог; 

  на територията на София област: „Бели Искър“ с. Бели Искър, община Самоков.  
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Мониторинг на радиационни параметри на терен на бившето хранилище в 

местност „Шумако“, бул. „Климент Охридски“№ 132. Съгласно изготвената програма 

за мониторинг на обекта през 2021г. са извършени две планови проверки съвместно 

от лаборатории „МОН“ и „СОРЕ“. По време на проверките е извършено обследване на 

терена на хранилище „Шумако“ и е измерен радиационен параметър мощност на дозата 

гама лъчение (80 бр. измервания) определените пунктове и са издадени протоколи; 

пробовземане и анализ на подземни води, почви, въздух и атмосферни отлагания.  

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 19 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 2021 г. показа, че по показател естествен уран  всички изследвани води, 

с изключение на една (обществен местен водоизточник в с. Михнево, обл. Благоевград) 

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 три (с. Лозен, 

обл. София град, ОМВ, с. Михнево, обл. Благоевград, ОМВ и с. Извор, обл. Перник, 

ОМВ), отговарят на изискванията, посочени Наредба № 9. 

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 18 е представено съотношение на проби питейна вода, по отношение 

на контролно ниво на обща алфа активност. За 2021 г. има леко нарастване на 

нестандартните проби в сравнение с 2020 г. 

През 2021 г. са изготвени 337 експертни оценки на индикативна доза от 

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

изискванията.  

През отчетния период беше извършено пробовземане, анализ и експертна оценка 

на 32 проби минерални и питейни води от цялата страна, по разпореждане на заместник- 

министър на здравеопазването, включително измерване на специфичното съдържание 

на радон-222, при 33 бр. минерални и питейни води. През 2021 г. са изследвани 30 броя 

проби подземни сурови води и изворни води. 
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Фиг. 18. Съотношение на стандартни и нестандартни проби питейна вода по отношение на контролно 

ниво на обща алфа активност в Югозападна България 

 

На таблица 9 е посочен броя и вида на експертните оценки и становища изготвени от 

лаборатория МОН. 

Таблица 9. Брой експертни оценки, оценени дози, становища и справки през 2021 г. 

Вид Брой 

Експертни оценки на обща индикативна доза и радиационен риск, както и становища за 

пригодност за различна употреба за минерални води по искане на МЗ 
31 

Експертни оценки за пригодност на изворни води по искане на МЗ 6 

Експертни оценки на индикативна доза на основание допълнителни резултати по искане на РЗИ  13 

Оценки на индикативна доза от поглъщане на радионуклиди с води 280 

Оценки на дози за населението от планирано облъчване 10 

Издадени становища по различни други казуси 17 

Справки по дейността, информация на заинтересовани лица, отчети, доклади и др. 163 

  

Щатният персонал на лаборатория МОН се състои от 9 служителя (снимка 20). 

 

Снимка 20: Щатен състав на лабораторията, 2021 г. 
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РАДИОБИОЛОГИЧEН МОНИТОРИНГ ЗА СТОХАСТИЧНИ И НАСЛЕДСТВЕНИ 

ЕФЕКТИ 

Мониторингът се провежда от отдел „Радиобиология“. Използваните методи се 

препоръчват от Международната Комисия по Радиационна Защита за оценка на 

радиационно въздействие при човека и са утвърдени като световна практика. Рутинно 

се прилагат хромозомни аберации и микронуклеус тест, флуоресцентна in situ 

хибридизация. За изследване промените на молекулярно-генетично ниво в 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. 

През 2021 г. отделът работи по следните проекти: 

1. Научен проект по договор с Лаборатория по Радиобиология на Института за 

ядрени изследвания (ОИЯИ), Дубна на тема:  

“Assessment of radiation induced bystander effect in human lymphocytes and 

inflammatory response in mouse microglial cells after exposure to various doses of IR 

with different quality.” 

Целта на научно-изследователския проект е да се оцени радиационно индуцирания 

„bystander“ ефект в лимфоцити от човешка периферна кръв и възпалителен отговор в 

миши микроглиални клетки след облъчване с различни дози ЙЛ, с различно ЛПЕ. 

Включени са няколко задачи: 1оценка на радиационно индуциран „bystander“ ефект в 

лимфоцити от човешка периферна кръв, след облъчване с различни дози ЙЛ с различно 

ЛПЕ; 2анализ на радиационно-индуцирания възпалителен отговор в миши микроглиални 

клетки от линията SIM-A9, след in vitro облъчване с различни дози протони, гама лъчи 

и тежки йони; 

През 2021 г., бяха осъществени облъчвания на установката фазотрон в ОИЯИ, 

като бяха проведени in vitro облъчвания с дози 0.5; 1 и 2 Gy. Изготвени са 88 клетъчни 

култури. За изследване на „bystander“ ефекта е осъществено обединяване на облъчени и 

необлъчени култури веднага след облъчването и на 22 ч. по експериментална схема:  

- Облъчени клетки (0,5; 1 и 2 Gy) в необлъчена среда; 

- Необлъчени клетки в облъчена среда (0,5; 1 и 2 Gy); 

- Облъчени клетки (0,5; 1 и 2 Gy), обединени с необлъчени клетки в 

необлъчена среда;  

Приложен е цитокинезис блок микронуклеус тест (МНТ), като част от изготвените 

препарати са оцветени по метода на флуоресцентна in situ хибридизация (FISH) с 

панцентромерни ДНК проби. Предстои определяне на честотата на радиационно 
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индуцирани микронуклеуси (MН), статистически анализ и обработка на получените 

резултати. На фигури 19; 20; 21 и 22 са представени етапните резултати. 

 

Фиг. 19. Честота на микронуклеуси в необлъчени лимфоцити или поставени в среда, взета от култури, 

облъчени с 1 Gy. Честота на микронуклеуси в лимфоцити, облъчени с 1Gy или поставени в среда, взета 

от необлъчени култури. Представените стойности са среден брой микронуклеуси/клетка и 

стандартната грешка (SE). 

 

Фиг. 20. Честота на микронуклеуси в необлъчени лимфоцити или поставени в среда, взета от култури, 

облъчени с 2 Gy. Честота на микронуклеуси в лимфоцити, облъчени с 2Gy или поставени в среда, взета 

от необлъчени култури. Представените стойности са среден брой микронуклеуси/клетка и 

стандартната грешка (SE). 
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Фиг. 21. Влияние на среда, взета от облъчени с доза 1 или 2 Gy култури, върху честотата на 

микронуклеуси (МН) в необлъчени лимфоцити. Представените стойности са среден брой 

микронуклеуси/клетка и стандартната грешка (SE). 

 

Фиг. 22. Честота на микроядра в смесени култури от необлъчени и облъчени с дози 1 или 2 Gy 

лимфоцити в необлъчена среда. Представените стойности са среден брой микронуклеуси/клетка и 

стандартната грешка (SE). 

Радиационно-индуцирания възпалителен отговор в миши микроглиални клетки от 

линията SIM-A9 беше изследван след облъчване на клетъчни култури с дози 1 Gy; 2 

Gy, 5 Gy, 7 Gy и 10 Gy. Проведени са паралелни експерименти с необлъчени клетки. 

Анализиран е възпалителният отговор след облъчване с протони; с гама лъчи и с 15N 

частици. За всяка от експерименталните точки са определени нивата на цитокините IL-
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1β, IL-6 и TNF-α в различен времеви диапазон. На фигури 23, 24 и 25 са представени 

етапните резултати. 

 

 

 

Фиг. 23. Ефект на облъчването с протони, гама лъчи и 15N частици върху нивата на IL-1β. 
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Фиг. 24. Ефект на облъчването с протони, гама лъчи и 15N частици върху нивата на IL-6. 
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Фиг. 25. Ефект на облъчването с протони, гама лъчи и 15N частици върху нивата на TNFα 



   

 

52 

 

2. 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, са 

обект на интензивни изследвания, все още няма единно мнение по въпроса за „ползата“ 

или „вредата“ от облъчване с ниски дози. В опит за анализ на ефектите при медицинско 

облъчване се изпълнява съвместен проект с УМБАЛ „Свети Иван Рилски“. Изследват 

се пациенти след ниски дози рентгеново облъчване при провеждане на гръбначни 

процедури – вертебропластика и кифопластика. През 2021 г. продължи набирането на 

пациенти. Отчита се честота на хромозомни аберации и препарати за флуоресцентна ин 

ситу хибридизация (фигури 26 и 27). FISH анализ беше извършен за 32 378 клетки и 

геномна честота (GF) беше изчислена съгласно уравнение за еквивалентност за целия 

геном на Loucas et. al. - преди 0,008±0,010 и след - 0,018±0,020 медицинската 

интервенция. В 65% от всички случаи, беше установено средно увеличение на GF 

почти два пъти; в 3 случая не беше намерена промяна и в 4 случая - намаление на 

GF. Няма значима корелация между възрастта, GF на транслокации и кумулативната 

доза (p>0,050).  

 

Фиг.26. Геномна честота на транслокации в мононуклеарни клетки от периферна кръв преди и след 

медицинска интервенция вертебропластика. Данните са получени след фрлуоресцентен микроскопски 

анализ и преизчислени за целия геном по уравнение за еквивалентност на Loucas et.al. 

 

Фиг. 27 снимки на метафазна хромозомна „пластина“ с три оцветени хромозомни двойки (вляво) и 

контрастно оцветяване с DAPI (вдясно). Показана е комплексна хромозомна аберация с пълна 

транслокация с инсерция между 1-ва, 4-та и неоцветена хромозома. 

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

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

изследвания” 2018-2021 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 2021 г. се проведоха 4 тематични СДО курса, проведени дистанционно, 

по следните модули:  

 Взаимодействие на йонизиращите лъчения с веществото - 29-31.03.2021г. 

 Йонизиращи лъчения, използвани в медицинската радиология - 26-28.04.2021г. 

 Компютърни симулации и модели в медицинската физика - 10-14.05.2021г. 

 Основни въпроси от общата и клинична радиобиология - 04-06.10.2021г. 

Темите на лекциите, часовете и лекторите са показани на таблица 10. 

Таблица 10: Темите на лекциите и лекторите в курсове по СДО 

Тема Учебни часа  Лектор 

Взаимодействие на йонизиращите лъчения с веществото 24 

Проф. Ж. Василева 

Физ. Р. Зотова 

Външни лектори 

доц. Д. Лефтерова 

Йонизиращи лъчения, използвани в медицинската 

радиология 

 

24 

Проф. Ж. Василева 

Външни лектори 

Физ. Н. Гешева 

Физ. А. Балабанова 

Физ. А. Загорска 

Компютърни симулации и модели в медицинската физика 30 Доц. Кр. Близнакова 

Основни въпроси от общата и клинична радиобиология 24 

Гл. ас. Л. Хаджийска  

Външeн лектор 

Проф. Т. Хаджиева 

 

Курсовете бяха посетени от 56 специализанти по медицинска радиологична 

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

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

През 2021 г. бяха проведени 4 колоквиума на специализанти по радиобиология, 

радиационна хигиена и медицинска радиологична физика.  
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Един специализант по радиобиология се яви на колоквиуми по модули: 

„Модифициране на радиационните синдрами. Биологични основи на радиационната 

защита“ и „Лъчеви увреждания при човека. Биологични ефекти при ниски дози. 

Лъчево-индуцирана канцерогенеза“. 

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

защита“ и „Основи на радиационната физика“ от съответните учебни програми- 

Трима специализанти по радиобиология проведоха практическо обучение 

по модул „Основни методи в цитогенетиката“ и един по „Радиационно хигиенен 

контрол“, „Нови методи в молекулярната радиобиология“ и стартира трета практика 

„Участие в ликвидирането на радиационни инциденти“. 

Един специализант по РХ проведе практическо обучение по модул 

„Радиометрия и дозиметрия“. 

 Организираха се и се проведоха два държавни изпита по специалността 

медицинска радиологична физика през учебната 2021 г. Явиха се общо 2 лица. 

По заявка на Националния център за обществено здраве и анализи беше 

организиран и проведен курс по модул „Радиохимия“ на двама специализанта, 

обучаващи се по „Санитарна химия“ след предварително сключен договор за обучение 

между двете институции. 

Маргарита Атанасова, биотехнолог – бакалавър, служител на отдел 

„Радиобиология“ разработва магистърска дипломна работа по специалността 

„Клетъчна биология и патология“ на тема „Оценка влиянието на ниски дози 

йонизиращи лъчения при работещи в ядрената енергетика“. Предстои защита през 

юни 2022 г. Защитена е и дипломна работа на тема „Оценка на радиационно-

индуциран Bystander effect в лимфоцити на периферна кръв“, от Калина 

Костадинова, студент „Молекулярна биология“, Биологически факултет на Софийски 

Университет, Катедра Биофизика,с ръководител доц. Р. Христова. 

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 и цялата съпътстваща 

документация по организирането на конкурси за получаване на ОНС „доктор” и на 

научни звания. Отделът координира взаимоотношенията на НЦРРЗ с институциите 

(УМБАЛ Св. Марина, гр. Варна, УМБАЛСМ Пирогов, Медицински университет 

Пловдив и др.), чиито специализнати се обучават в Центъра. Ежегодно се изготвят 

предложения за абонаменти за научни списания. През 2021 г. е защитена 1 дисертации, 

по Радиобиология на тема: „Биологична оценка на дозата при радиационни аварии в 

България. Въвеждане на метода ℽ - H2AX за биодозиметрия при масови радиационни 

инциденти“ и е проведен един конкурс за главен асистент по Радиационна хигиена 

за нуждите на лаборатория „Съществуващо облъчване и радиационни експертизи“. 
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Доц. д-р Н. Чобанова е оторизиран представител на НЦРРЗ в Национален 

център за информация и документация, отговарящ за въвеждане на информацията за 

служителите със степени и звания в РНД и РАС, съгласно изисквания на ЗРАСРБ, 

както и оторизиран представител в БПОН. 

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 2021 г. в НЦРРЗ са проведени общо 34 курса, от които 21 за медицински 

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

диагностика, нуклеарна медицина и лъчелечение и 13 за немедицински специалисти в 

науката и техниката, които работят с апарати за рентгеноструктурен и 

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

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

които осигуряват и/или контролират радиационната защита при дейности с ИЙЛ, а 22 - 

за персонал с изпълнителски функции, който работи непосредствено с ИЙЛ, През 

отчетния период са обучени 351 специалисти, от които 45 са преминали поддържащо 

и 306 са участвали в курсове за основно обучение. Всички курсисти преминаха успешно 

комплексния изпит, устен и писмен, пред квалификационната изпитна комисия. 

 

Анализът на дейността на отдел „Научно-учебен“ показва увеличение на 

проведените курсове (23.54%) и броя обучени специалисти (32.76%). 

 

Темите, броят на лекциите и лекторите са представени на таблица 11. В 

курсовете за специализирано обучение бяха привлечени и външни лектори, 

специалисти по образна диагностика и лъчелечение, по договор. Учебните програми се 

изготвят за всеки конкретен курс. В края на всеки курс се провежда изпит/разговор с 

курсистите и членове на квалификационната изпитна комисия (КИК). В КИК, 

съставена съгласно заповед на директора на НЦРРЗ, участват специалисти по 

радиационна защита на центъра: физ. С. Цанова, доц. д-р Н. Чобанова, доц. д-р И. 

Гюлева, д-р И. Пеянков, гл. ас. Л. Хаджйиска и др. 

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. 

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. 
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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. 

7 Физ. И. Цанев 

4 Физ. Б. Владимиров 

5 Физ. Р. Котова  

8* Физ. Ц. Црънчев 

9 Физ. Ц. Тодорова 

Биологично действие на йонизиращите лъчения. 

4 Доц. д-р И. Гюлева 

4 Д-р И. Пеянков 

4 Д-р А. Милчев 

2 Доц. Р. Христова 

4 Гл. ас. Л. Хаджийска 

1 Д-р И. Милева 

4 Гл. ас. А. Стайнова 

4 Гл. ас. Н. Анева 

4 Д. георгиева 

Принципи на радиационната защита и нормиране облъчването. 

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

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.  

21* Доц. д-р Н. Чобанова 

7* Гл. ас. Б. Куновска 

3* Ст.. инсп. Я. Сиджимова 

14 Физ. С. Цанова 

Индивидуален дозиметричен контрол. 7 Физ. Цв. Паскалева 

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  

8* 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 13 

Външни лектори: 

Доц. Д. Лефтерова - 5 

Проф. Хр.Михайлова 3; 

 

Проф. д-р Т. Хаджиева -1 

Физ. Н. Гешева –1 

 

Доц. д-р В. Хаджийска - 2 

*лекциите са за всички теми на курсове през 2021 г. 
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Съгласно условията на лицензията, продължи архивирането на досиетата на 

специалистите, преминалите курсове. Сътрудниците от отдела обработват получените 

документи на желаещите да участват в специализиран курс, класифицират ги в групи, 

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

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

края на годината се изготвят отчети, и се изпращат в АЯР. За всяко тримесечие се 

изготвя план-програма и се обявява на сайта на НЦРРЗ, като своевременно се 

уведомявана и Агенцията за ядрено регулиране, относно предстоящите курсове, датите, 

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

графика. Удостоверенията и протокола, се изпращат в Агенцията за ядрено регулиране, 

а от май 2021г. се въвеждат директно в електронния регистър на АЯР. В края на 

всяко 

 

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; 

 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 съдържащо подробна информация, относно провеждания специализиран 

радиационен контрол на факторите на жизнената среда в районите около 

бившите обекти за добив и преработка на уранова суровина за 2019 и 2020 г. 

Становището е изготвено през 2021 г. поради факта, че „Екоинженеринг-РМ” ЕООД 

през изминалата година е предоставило резултати от проведеният радиационен 

мониторинг на параметри на жизнената среда в районите на закритите 

уранодобивни обекти само за 2019 г. Дружеството не е извършвало тази дейност 

през 2020 и 2021 г. Установените несъответствия на радиационните показатели са 

анализирани съгласно изискванията на Наредба № 1 от 15.11.1999 г. за норми за 

целите на радиационна защита и безопасност при ликвидиране на последствията от 

урановата промишленост в Република България. Основните констатации от 

провеждания контрол през 2019-2020 г. са: наличие на отворени входове на 

минните изработки в определени участъци, представляващи непосредствена 

опасност за хората и животните в района; изтичащи руднични води и замърсени 

територии. Националният център по радиобиология и радиационна защита е 

информирал „Екоинженерниг-РМ“ ЕООД и председателя на Консултативния съвет 

за редица несъответствия и нарушения по обекти. В много случаи причините за 
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неизпълнението на препоръчаните мерки са липсата на проект, не включване в 

програмата за рекултивация или не финансиране на дейности. Оценената средна 

годишна ефективна доза от външно облъчване на представително лице, 

живеещо в района на бившите обекти от уранодобивната и уранопреработващата 

промишленост е 65 μSv, като тя варира от 3,6 μSv до 975 μSv в зависимост от 

вида и обема на замърсяването на обекта. НЦРРЗ счита, че е необходимо 

разработването на Национална програма/стратегия/план за управление и 

пречистване на изтичащите руднични води, което ще бъде от съществено значение 

за превенция и ограничаване на вредното въздействие от йонизиращите лъчения и 

недопускане на възникване на риск за здравето на населението. 

 През 2021 г. беше подготвено експертно становище, относно подновяване на 

регистрацията за облъчване на храни от Софарма АД, собственик на единствената в 

страната промишлена гама-облъчвателна уредба. 

 Експертни оценки на тъканни и ефективна доза на пациенти при медицинско 

облъчване. Дейността е по желание на пациенти; направени са две оценки. 

 Становище по процедура по оценка на въздействие на околната среда (ОВОС) в 

трансграничен аспект за проект „Изграждане на новите пристанищни капацитети на 

пристанище Прахово, община Неготин, Република Сърбия; 

 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 гл. ас. Бистра Куновска, дм. Проведени са 3 заседания, на 

които са представени становища относно мониторинговата програма на 

Екоинжинеринг – РМ и препоръки в част радиационна защита, относно 

разглежданите проекти за ликвидиране на последствията от добива и преработка на 

уранова суровина в различни обекти. 

 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. 

 Участие на двама служители в междуведомствена работна група за актуализация на 

проект на актуализирана „Стратегия за управление на отработено ядрено гориво и 

радиоактивни отпадъци“, съгласно заповед № Е-РД-16-23 от 20.01.2022 г. на 

Министъра на енегетиката 

  Становище по представената Национална стратегия за средносрочно и дългосрочно 

безопасно управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци (РАО) 

на Румъния; 

 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; 

 Експертни становища за води, използвани за питейно-битови цели – 13 бр.; 

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

здравеопазването по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020” 

 Експертно становище по реда на чл. 4, ал. 5 на Наредба 2 за условията и реда за 

осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване (обн. ДВ бр. 13/2018г.), 

НЦРРЗ е подготвил и придставил на министъра на здравеопазването мнение, 

относно обосноваността на използването на нов метод за радионуклидна терапия с 
177Lu и предлага същият да бъде включен в медицинския стандарт. 

 Становища по внос и употреба с наднормено съдържание на радионуклиди, по 

смисъла на Наредба № 25 от 22.07.2005 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 радионуклиди  

 Становище по проект на Наредба за изискванията към бутилираните натурални 

минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели 

 Становище по предоставен отчет с резултати от провеждания мониторинг в 

МОНРОЛ, в съответствие с чл. 100, ал. 2, т. 2 от НРЗ; 

 Становище по Годишен доклад по наблюдение и контрол на въздействието на 

„Специализиран подробен устройствен план (СПУП) на зона на превантивни 

защитни мерки (ЗПЗМ) около АЕЦ „Козлодуй“; 

  Становище и експертна оценка, относно облъчване на населението при използване 

за спортно-рекреационнии цели на плажни ивици: централен плаж на гр. 

Черноморец, къмпинг „Черноморец“, къмпинг „Свети Никола“ и къмпинг 

„Градина“, намиращи се в района на гр. Черноморец, обл. Бургас  

 Съгласуване на нова редакция на „Инструкция за радиационна защита в „АЕЦ 

Козлодуй“ ЕАД, Електропроизводство - 2“,  идент.№ 30.РЗ.00.ИБ.01/10 

 Становище, относно Проект на Решение на Министерския съвет за обявяване на 

обект „Съоръжение за третиране и кондициониране на твърди РАО с голям 

коефициент на намаляване на обема" и други активи, включително в процес на 

придобиване по стартирани проекти за изпълнение на дейностите по извеждане от 

експлоатация на ядрени съоръжения за частна държавна собственост и 

предоставянето им за управление на ДП РАО; 

 Становище, относно целесъобразното използване на мобилни рентгенови апарати за 

целите на диагностика и проследяване на пациенти с COVID-19 

 Подготвена информация и документи по досъдебно производство № 79 „ИП“/2021 

г., по опис на ОДМВР – гр. Сливен вх. №1541/2021 г., по описа на Районна 

прокуратура – гр. Сливен (писмо изх. № РЕМР-04-28(2019)/06.10.2021 г.). 

 Участие в експерна Работна група 22 към МЗ 

Представители на НЦРРЗ са: доц. д-р Жана Джунова, дм; Доц. Кремена Иванова и 

Ангелина Тодорова. Представят се становища по документи касаещи политиката на ЕС 

в област здравеопазване. 
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 Подготовка на информация за Годишен доклад за състоянието на здравето на 

гражданите в Република България и изпълнение на Националната здравна стратегия 

за 2020г.; 

 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 2020 г., 

по Заповед на министъра на околната среда и водите; 

 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 по предоставен отчет с резултати от провеждания мониторинг през 

2021г. 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 2021 г. 

 Консултации на физически и юридически лица по въпроси на радиационната 

защита. 

 Участие в работата на междуведомствена Работна група за изработване на 

Национална стратегия за създаване и развите на човешките ресурси в ядрената 

сфера. 

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-01-219/12.08.2021 на МЗ, е 

извършвал дейности по изпълнение на следните оперативни цели: събиране и 

систематизиране на информация за облъчване от радон в жилищни сгради, и работни 

места, чрез национални проучвания и други систематизирани измервания; въвеждане 

на технически правила и норми за прилагане на практика на адекватни превантивни 

(защитни) мерки при строеж на нови сгради и коригиращи (възстановителни) мерки 

на съществуващи сгради в експлоатация; подобряване на обществената осведоменост 

за здравния риск от радон и възможностите за редуцирането му. 

През 2021 г. са изготвени подробни отчети за: проучване на обемната 

активност на радон в училища на територията на област Перник (изх. № РД-02-07-

69/2021г.) и протокол с резултати №RO-1/29.04.2021г.; проучване на обемната 

активност на радон в училища на територията на област Кърджали (изх. № РEМР-

06-27/08.06.2021г.) и протокол с резултати №RO-2/04.05.2021г.; проучване на 

обемната активност на радон в училища на територията на област Смолян (писмо 

с наш изх. № РEМР-06-28/30.06.2021 г.) и протокол за изпитване №RO-3/25.05.2021г.; 

проучване на обемната активност на радон в училища на територията на област 

Варна (изх. № РEМР-06-29/12.08.2021 г.) и протокол с резултати №RO-4/12.07.2021 г.; 

проучване на обемната активност на радон в детски градини и ясли на 

територията на област Враца (изх. № РEМР-06-230/20.09.2021 г.), заедно с протокол с 

резултати № RO-5/20.08.2021 г.; проучване на обемната активност на радон в 
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детски градини и ясли на територията на област Монтана (изх.№ РEМР-06-

31/22.10.2021 г.) и протокол с резултати № RO-6/07.09.2021 г.; проучване на обемната 

активност на радон в детски градини и ясли на територията на област Ловеч (изх. 

№ РEМР-06-36/11.11.2021 г.), заедно с протокол с резултати № RO-9/14.10.2021 г. 

Обработени 852 пасивни детектори за измерване на обемна активност на 

радон с 1686 чипа. Служителите от лабораторията са работили по една заявка 

(частна профилирана гимназия с чуждоезиково обучение и ОУ "Св. Св. Кирил и 

Методий" в с. Челопеч, област София). Резултатите от проучването са предоставени на 

ръководствата на училищата с протоколи за изпитване: № RO-07/14.09.2021 г. За ОУ 

"Св.Св. Кирил и Методий" и № RO-08/14.09.2021 г. Подготвени са за обследване 

пакети включващи общо  2563 детектори, които са изпратени на съответните РЗИ. 

През отчетният период са подготвени три проучвания в детски градини в 

области Добрич, Перник и Видин и детайлно проучване на жилища в област Ямбол. 

Обработени са резултатите от проведените проучвания в жилища на териториите на 

области Силистра и Кюстендил, като анализи и подробни отчети от тези две 

обследвания ще бъдат подготвени през 2022 г. Резултатите за проведени проучвания 

в области Благоевград и Сливен са предоставени за включване в Европейския 

Атлас. На фигура 28 е представена версията на Атласа към ноември 2021г. 

Периодичното предаване на информацията към картата на Европа е потвърждение, че 

България изпълнява своите задължения по Директива 2013/59 Евратом. 

Използваните за измерванията на ОАР детектори и AlphaGUARD, са 

калибрирани в акредитирана лаборатория на SÚJCHBO, Прага, Чешка република.  

Подробен отчет за извършените дейности през 2021 г., включително дейности, 

за които сме осигурили финаннсиране от други източници, е изпратен през месец 

декември на МЗ (вх.№ 33-14-88/14.12.2021г.) 

 
Фиг. 28. Европейски атлас за измерване на обемна активност на радон в жилища към ноември 

2021 г. 
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 Участие в ТК 31 „Ядрена енергия“ към БИС (Р. Котова) 

 Участие в ТК 87 „Медицински изделия“ към БИС. От 2020 г., А. Димов е избран за 

Председател на ТК-87. 

 Работна група „Техногенни рискове“ (доц. д-р Ж. Джунова и доц. К. Иванова) 

Групата е създадена с цел разработване на Национален профил на риска от бедствия в 

България, осъществяван в сътрудничество със Световната банка. На заседанията се 

обсъжда визията за разработване на Националния профил на риска, подходът за 

получаване на резултати и анализа на настоящото разбиране в областта на 

техногенните рискове. 

 Проект BG16M1OP002-4.006-0001-C01:„Интегриране, надграждане и оптимизация 

на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен 

характер“, финансиран по ОПОС 2014-2020 

Във връзка с изпълнение на проекта е създадена Междуведомствена експертна група за 

действие при въвеждане на Националния план за защита при бедствия, която да 

разработи процедури засилващи устойчивостта към рискове от бедствия, включително 

радиационно рискове. 

 Национална програма „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни 

международни научни списания и отворения достъп до научна информация“ 

През 2021г., по покана на МОН, НЦРРЗ се включи в програмата. Беше изготвена 

справка за публикационната активност през 2020 г. и данните са верифицирани в WoS 

или Scopus. Направени бяха промени и във вътрешните правила за научната дейност. 

Очакваме одобрение на предложенията ни. 

ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ МААЕ 

 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 

В рамките на проекта бяха проведени поредица от работни съвещания и семинари, 

относно напредъка по изпълнение на Националния план Радон. Основните разглеждани 

теми бяха: 1„ Добри лабораторни практики при измерване на радон; 2Proficiency Testing 

Exercise“ организиран от  Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), Берлин, Германия; 
3„Защита на работните места срещу радон“; 4обучителен курс за „Прилагане на 

протоколи и процедури за измерване на радон в жилища, работни места и води“; 
5„Стандарти за безопасност, свързани със защитата от облъчване с радон на работни 

места“. Като част от проекта, лаборатория „СОРЕ“ беше избрана за провеждане на 

двуседмично обучение на г-жа Брунилда Дани и г-жа Козета Туше от Албания. 

Експертите от лабораторията заедно с доц. Иванова, доц. д-р Джунова, доц. Р. Тоцева и 

Р. Котова проведоха теоретични и практически занятия по методологии и процедури за 

измерване на радон във въздух, вода и почвен газ и осигуряване на качеството на 

измерванията (Снимки 21, 22 и 23). След приключване на обучението на колегите бяха 

връчени сертификати за успешно проведения курс (Снимка 24). 
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Снимка 21 Пробовземане на вода  Снимка 22. Измерване на радон в почвен газ 

  
Снимка 23. Обработка на резултати на ОАР Снимка 24. Връчване на сертификати 

 

 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. По проекта е изработена методика за 

измерванията, която беше апробирана в две лечебни заведения. Проведено беше 

обучение на 2-ма медицински физици от НЦРРЗ в лаборатория на МААЕ в 

Зайберсдорф, Австрия. Осъществено беше научно посещение на завеждащ лаборатория 

„SSDL“, доколкото за провеждането на дозиметричен одит е необходимо ежегодно 

калибриране на апаратурата. Проведено беше и онлайн обучение на медицински 

физици от страната, организирано от НЦРРЗ (координинатор А. Димов). През месец 

ноември беше проведена експертна мисия, като в рамките на една седмица служители 

на центъра и експерт от МААЕ апробираха разработената от нас методиката за 

провеждане на дозиметричен одит в отделения по лъчелечение в УМБАЛ „Царица 

Йоанна“, СБАЛОЗ и УМБАЛ „Иван Рилски“. За завършването на проекта е необходимо 

да бъде пусната в експлоатация и получената нова дозиметрична апаратура за 

провеждане на одит по пощата. 

 Предоставяне на информация към системата RASIMS на МААЕ (А.Димов); 

 Национален проект BUL9025 „Изработване на национална стратегия за 

рекултивация на бившите уранодобивни обекти в България“; 

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

Individuals Undergoing Medical Exposure“ (2018-2021), координатор – А. Димов; 

През отчетния период беше предоставена информация, чрез попълване на въпросник, 

относно транспонирането в националното законодателство на изискванията на 
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Основните норми за безопасност (BSS, GSR part 3), по отношение на медицинското 

облъчване на пациенти. Организирахме и участие в проучване на тема: „Questionnaire 

for the professional organizations of health professionals relevant to the field of medical 

imaging, e.g. medical physics, radiology, nuclear medicine, medical radiography, 

interventional radiology, interventional cardiology, etc.“, касаещо  практическото 

приложение на нормите от страна на здравните специалисти, имащи отношение към 

образната диагностика (медицински физици, рентгенолози, нуклеарни медици, 

интервенционна рентгенология и кардиология и т.н.). Въпросите се отнасят главно до 

използване на диагностични референтни нива (DRL) и прегледи на дозата на пациента 

в лечебните заведения като инструменти за оптимизиране на радиационната защита на 

пациентите. Обобщените резултати от това проучване бяха представени на 

регионалната среща на МААЕ, 6-10 септември 2021 г. 

 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; 

Проектът е платформа за споделяне на добри практики в прилагането на изискванията 

по контрола на качеството при диагностични процедури с рентгенови лъчи. 

 Projects EVT1904929 International Working Forum on Regulatory Supervision of Legacy 

Sites and the Coordination Group for Uranium Legacy Sites on Licensing for Remediation 

семинар на МААЕ на тема „Characterization of Radioactivity Contaminated Land” – 

Кр. Иванова 

 Предоставяне на информация към базата данни DIRAC на МААЕ (А.Димов); 

 Проект STEAM, към RER 9153 на (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, са проведени няколко онлайн срещи с участниците по проекта (снимка 25), 

където се дискутираха резултатите от проведените национални представителни 

проучвания на страните. Всички данни са организирани и поддържани в съответствие 

със стандартите за поверителност на изследователската етика. През изминалата година 

данните от страните участнички в проекта са статистически обработени и се извърши 

анализ на резултатите. Подготвена е научна публикация, която се очаква да бъде приета 

в международно списание с IF. 
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Снимка 25: Участници в онлайн семинар по проект STEAM 

 

ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

 Partnership for European Research in Radiation Protection and Detection of Ionising 

Radiation (PIANOFORTE) „Партньорство за европейски изследвания в областта 

на радиационната защита и откриването на йонизиращи лъчения“2021-2025 

В отчетния период, доц. д-р Н. Чобанова, координатор по проекта, участва в две 

виртуални срещи, на които бяха обсъдени работните пакети и програмата на проекта. 

НЦРРЗ е заявило участие в 2 от тях: Research and innovation projects и Knowledge 

management, communication, dissemination and impact creation.  

 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.  

 ENER/D3-2018-148 “Inventory of Member States Environmental Radioactivity 

Monitoring Systems” 

НЦРРЗ, чрез лаборатория „МОН“ участва в разработването на Национален доклад за 

наличностите на мониторингови системи за провеждане на радиологичен 

мониторинг на околната среда от държавите членки. В рамките на проекта беше 

организирана и работна среща на участниците, проведена на 6-7 декември 2021г.  в гр. 

Брюксел, Белгия, в която участва доц. Р. Тоцева. Бяха обсъдени възможностите за 



   

 

66 

 

провеждане на мониторинг в различните държави, проблеми и възможни решения на 

конкретни казуси. 

 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). 

 Участие в комисията по оцяняване на състезателните отбори, участващи в  конурс 

2nd edition of ENEN nuclear competition for secondary school pupils, 5-9.07.2021г., 

Будапеща, Унгария (А. Димов). 

 Европейска програма „Методи за радиологична оценка и оценка на 

въздействието върху околната среда (MEREIA)  

Б. Куновска участва в първата среща на новата програма за методи за оценка на 

въздействието на околната среда (Methods for Radiological and Environmental Impact 

Assessment - MEREIA) през октомври 2021г. Планира се програмата да продължи до 

2025г., като е предвидено и съучастие на МААЕ. MEREIA се основава на резултатите 

от по-ранните програми EMRAS и MODARIA и ще продължи дейностите в областта на 

развитието на способности в държавите - членки за оценка на радиологичното 

въздействие и насоки за прилагане на подходи, модели и данни в по-широк контекст за 

оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Общата цел на MEREIA е да 

подобри капацитета в областта на ОВОС на съоръжения и дейности с ИЙЛ, в контекста 

на по-широки процеси за оценки на въздействието върху околната среда. За постигане 

на тази цел се осигурява платформа за обмен на информация в областта, както и 

обединяване на опитни и по-малко опитни експерти и професионалисти от държавите-

членки, включително държави, които в момента развиват своите капацитет и 

възможности в областта на оценката на радиологичното и екологичното въздействие.  

Участието ни в MEREIA предлага уникална възможност да споделяме и обсъждаме 

своите възгледи, опит и визии в рамките на стандартите за безопасност на МААЕ и 

тяхното прилагане. 

 Рамковата програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации 

„Хоризонт Европа“ 2021 – 2027 г. – доц. К. Иванова; доц. Р. Христова 

Експерти на НЦРРЗ представляват МЗ при участието на Република България в 

европейските научноизследователски и иновационни партньорства. По програмата тече 

обсъждане за разработване на механизми за европейско финансиране на научните 

организации. 

 Работна група към ЕК за контрол на качеството и безопасността при използването 

на източници на йонизиращо лъчение (ИЙЛ) в медицината.  

Групата се създаде в изпълнение на направената заявка в Плана за действие на 

SAMIRA, за учредяване на Европейска инициатива за контрол и безопасност, която 

следва да гарантира, че основните приложения на ИЙЛ в диагностиката и 

лъчелечението се използват в съответствие с високите стандарти за качество и контрол, 

и в интерес на европейските пациенти. НЦРРЗ участва с експерти. 
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 MELODI  

Във връзка с членството на НЦРРЗ в организацията, през отчетния период участвахме в 

подготовката на научни предложения за бъдещи изследвания в областта на 

радиационната защита, които да се финансират от EURATOM. 

 Оперативна програма „Околна среда” 

През 2021 г. продължи работата по проект на Министерство на Здравеопазването 

BG16M1OP002-1.011-0001, на тема: „Подобряване мониторинга на качеството на 

питейните води“. През отчетния период беше доставена апаратура, както следва: алфа-

спектрометрична система, течно-сцинтилационен спектрометър, гама-спектрометрична 

система и радонометър. Същата беше въведена в експлоатация и се проведоха обучения 

на персонала, от фирмата доставчик на апаратурата 

 ОП „Добро управление“ 

През 2021 г. НЦРРЗ продължи работата по 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“, ОП 

„Добро управление“ (снимка 26). През отчетния период са проведени 2 обучения: 

1.  „Провеждане на качествен специализиран контрол на радиационните фактори на 

работната среда за ограничаване на професионалното облъчване“  

2. „Качествен специализиран контрол върху радиационните фактори на жизнената 

среда за предприемане на мерки за ограничаване вредното въздействие на 

йонизиращите лъчения“ 

 
 

 

Снимка 26. Плакат за популяризиране на участието на НЦРРЗ в Проекта 
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По двете теми са обучени общо 35 служители, които са получили сертификат след 

успешно издържан тест (снимки 27 и 28) 
 

  
 

Снимка 27. Връчване на сертификатите на служителите (тема 2) 

 

 

 
 

Снимка 28. Връчване на сертификатите на служителите (тема 1) 
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ПРОГРАМИ НА СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

 Програма REMPAN: Основна цел – предоставяне на спешна медицинска и здравна 

помощ на хората, които са изложени на радиация при ядрен или радиационен 

инцидент.  

От 2009 г НЦРРЗ е асоцииран член, чрез отдел РБМО и РБ. През отчетния период 

участвахме в on-line работно съвещание на тема: "WHO REMPAN Webinar – Public 

Health consequences of Fukushima nuclear disaster: 10 years towards recovery". Бяха 

разгледани резултатите от действията след аварията във Фукушима и основните 

здравни ефекти идентифицирани за 10 годишно наблюдение. 

 Програма BioDoseNet: Основна цел – създаване на глобална мрежа, хармонизация 

в методологията и качествено осигуряване на биологичната дозиметрия. Участва 

отдел РБ; 

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР):  

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

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

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

първоначално заяви участие в: Работна група WPNEM към Комитетa и Експертна група 

за анализ и оценка на препоръките по радиационна защита (Expert Group on the 

International Recommendations (EGIR) - доц. К. Иванова, дм, зам. директор. 

Допълнително предоставихме експерти в: подгрупа по изследвания за ефекта на 

ниските дози (High Level Group on Low Dose Research HLG-LDR) - доц. Р. Христова, 

дм, отдел „Радиобиология“ и представител от БАБХ в работна група за обновяване на 

Международната рамка за безопасност на храните -" Food ASSURE", съгласувано с 

министъра на здравеопазването. На 21-23.04.2021г. се включихме в работата на 79-ото 

заседание на CRPPH, където ежегодно се прани преглед на постигнатото в областта на 

радиационната защита, в страните членки на ОИСР и се набелязват следващите 

задачи/нерешени въпроси от взаимен интерес. Активно участваме в различните 

инициативи на NEA като: предоставяне на информация за организираните пилотни 

проучвания на тема: Women in the Nuclear Energy Sector, и Adverse Outcome Pathways: 

What Questions Need Answering in the Radiation Research Field? 

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. През 2021 г. се проведе проучване за дозите 

на облъчване при: 

1. медицинско облъчване;  

2. при професионално облъчване. 

3. дозите на облъчване на населението 

В процеса на подготовка на проучването участвахме в поредица от работни срещи, на 

които бяха представени платформите за събиране на данни. Едната анкета третира 

данни за медицинското облъчване; втората касае дозите на професионално облъчени 



   

 

70 

 

лица. За първи път е включена и трета платформа: оценка на облъчването от 

съществуващо облъчване (естествени източници). Във всяка платформа се събира и 

много допълнителна и подробна информация за източниците на облъчване, 

ораниизацията на процеса и т.н. Например: платформа медицинско облъчване включва 

- рентгенова диагностика и интервенционални изследвания; нуклеарно-медицински 

изследвания и хибридни техники; лъчелечение;  платформа съществуващо облъчване, 

обхващаха следните топици:1Радон и дъщерни продукти;  2Минали дейности, аварии и 

бившия уранодобив; 3Други естествени източници, без да се включва радон; 
5Изхвърляния от ядрения горивен цикъл (АЕЦ и хранилища за РАО); 6Други 

приложения, извън ядрената енергетика, и платформа професионално облъчване – 

индивидуален дозиметричен контрол и контрол на вътрешното облъчване. Данните са 

представени в рамките на определения от организаторите срок – 30 септември. 

Материалите във въпросниците бяха подготвени с активното съдействие на персонала 

на лабораториите: „ИДК“, „СОРЕ“, „МОН“, „РЗМО“ и „ДК SSDL“. 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 междуведомствената работна група за ЦЕРН. 

Експертно участие в работна група „E35-36WG” по изпълнение на чл. 35 и чл. 

36 от договора Евратом. 

Експертно участие в международен проект ELICSIR - участие в 3-ят научен 

семинар, относно разработването на устойчиви апарати и технологии, които да се 

използват в радиоактивната среда на космоса. 

Европейската мрежа за биологична дозиметрия (RENEB) – участие в  4-тата 

Генерална асамблея, 7-15.10.21г. Представител на НЦРРЗ - гл.ас. Л. Хадджийска, д.м.  

„Survey to establish an inventory of regulatory framework“ на ЕК – експертно 

участие във връзка с провеждано проучване за „преглед оценка на националните 

планове за действие – Радон“ и съответствието им с изискванията на Директива 

2013/59/ Евратом. НЦРРЗ системно участва в предоставяне на данни на ЕК, относно 

мониторинг на съществуващото облъчване и облъчване от Радон. Качеството на нашата 

работа е оценено подобаващо, включително получихме благодарствено писмо от г-н 

М. Юбер, DG “Energy”, за участието ни в създаването на Европейски атлас за 

естествена радиоактивност (Cinelli, G., De Cort, M. & Tollefsen, T. (Eds.), European Atlas 

of Natural Radiation, Publication Office of the European Union, Luxembourg, 2019.) Доц. 

Кремена Иванова, зам. директор на НЦРРЗ, е спомената персонално сред авторите на 

проекта. 

Европейската асоциация на ръководителите на компетентните държавни 

органи по радиационна защита (HERCA) – участие в борда и в работните групи 

(WGMA, WGЕТ), доц. д-р Ж. Джунова; А. Димов; доц. д-р Н. Чобанова. През януари 

участвахме в попълване на анкета за събиране на информация, относно реда за 

оценка на дозите от професионално облъчване и тяхната регистрация. Като член 
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на борда на организацията, доц. д-р Джунова участва в обсъждане на съвместна 

декларация на HERCA и МААЕ, относно радиационната защита на пациенти, 

подложени на повтарящи се рентгенологични образни изследвания. Документът 

подчертава важността на обосноваването на медицинското облъчване, особено в 

случаите на множество КТ изследвания. За да бъде в помощ на членовете си, HERCA, 

на база проведена анкета определи приоритетни области, по които да се изиска 

становище от  Международната комисия по радиационна защита (МКРЗ). Те 

включват: 1опростяване на правилата за РЗ; 2обосноваване и оптимизация на 

медицинското облъчване както и прилагане на референтните нива при разработване на 

програми по РЗ; 3защита от облъчване с радон в жилища и работни места; 
4комуникация на радиационния здравен риск. На заседанието на Борда през декември, в 

Прага, Чешка република (снимка 29) бяха представени за одобрение отчетите на 

Работните групи: „Извънредни ситуации“ (WPE); „Естествени източници, вкл. Радон“ 

(WG NAT); „Обучение“ (WG E&T); „Ветеринарни практики“ (WG VA); „Медицински 

приложения“ (WGMA); Мрежа за събиране, регистриране и отчитане на 

професионалните дози (ODCRR). Приета бе и дълго обсъжданата Стратегия за 

дейността на HERCA в следващите 5 години. Организацията си поставя три 

стратегически цели: 1Сътрудничество, 2Ефективност, 3Заинтересовани страни. 

 

  

Снимка 29. Заседание на Борда на HERCA, декември 2021 г., в Прага, Чешка република 

 

Експертно участие в работна група към ЕК по радиационна и ядрена 

безопасност по чл. 31 от договора Евратом. През отчетния период, освен рутинните 

заседания (2 пъти годишно) групата проведе извънредни заседания за приемане на 

становище по Техническият доклад на JRC във връзка с EU Taxonomy. 

Въпросът е от първостепенна важност за РБ, доколкото Таксономията е инструмент на 

ЕС за подпомагане на инвеститорите, компаниите, издателите и организаторите на 

проекти да преминат към нисковъглеродна, устойчива и ресурсно ефективна 

икономика. Изключването на ядрената енергетика от Таксономията, би довело до 

невъзможност за финансиране на такива проекти. В Становището си, Група 31 

отбеляза, че: 

Европейската правна рамка осигурява адекватна система за защита на 

работниците, обществеността и околната среда, както и за управление на всички 
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рискове по начин, който остатъчния риск да остане приемлив. Спазването на 

разпоредбите на законодателството Евратом, които изискват подходящ регулаторен 

контрол, за да се гарантира изпълнението на изискванията, осигурява достатъчна 

увереност, че въздействието на „края на ядрения горивен цикъл“ (третирането на РАО) 

върху хората остава приемливо. Законодателството по Евратом предоставя достатъчна 

увереност, че потенциалните последици за околната среда и присъщите рискове от 

дългосрочното управление на ядрените отпадъци, по-специално потенциалното 

въздействие на дългосрочното обезвреждане на ядрени отпадъци върху околната среда, 

остават приемливи. Настоящите изисквания за радиационна защита, приети в 

Директивата за основните стандарти за безопасност на ЕС (Директива BSS), и за 

ограничаване на дозите за работници и населението по време на нормална работа, както 

и в извънредни ситуации, се считат за достатъчно консервативни. Освен това, по време 

на разработването на тези изисквания е приложен принципът на предпазливост. Едва 

ли някои пропуски в научните познания биха променили значително настоящата 

оценка на въздействието на йонизиращите лъчения върху човешкото здраве и околната 

среда. През 2022г. ядрената енергетика беше включена в EU Taxonomy. 

Експертно участие в работна група към ЕК по „Химични, биологични и 

радионуклеарни заплахи“ – доц. К. Иванова. 

НАУЧНИ ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ 

1. “Оценка влиянието на куркумин върху радиационно индуциран клетъчен 

отговор”. по договор с Фонд „Научни изследвания” 2018-2021 г. (КП-06-Н23/3) 

Проекта се изпълнява от научен колектив включващ служители от отдел 

„Радиобиология“. Ръководител на проекта е доц. Росица Христова, дм. През 2021 г. 

стартира изпълнението на втория етап на проекта. 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 трите донора за всяка от изследваните точки. В 

лимфоцити, облъчени с различни дози, бе наблюдавано статистически достоверно 

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

куркуминн (фигура 29). Изследванията подкрепят тезата за радиопротективен 

ефект на куркуминa, чрез намаляване честотата на ДВР на ДНК. 

 
Фиг.29. Обобщени резултати за честотата на γ H2АX/53BP1 фокуси  
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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 (фигура 30).  

 
Фиг. 30.  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 по метода FISH с 

флуоресцентно белязани ДНК-проби срещу хромозоми #1, #4 и #11. Отчетени и 

анализирани са общо 62 240 метафази от трите донори. Резултати за честота на 

транслокациите в нетретирани/третирани с куркумин клетки, облъчени с различни дози 

γ-лъчи са представени на фигури 31, 32 и 33. 
   

  
Фиг. 31. Флуоресцентно оцветяване на метафазна пластинка. Вижда се хромозомно преустройство, 

при което една хромозома съдържа два центромера (дицентрик; dic). Частта, в която липсва 

центромер е означена като ace (фрагмент). (А) Оцветяване с DAPI; Със стрелки са посочени двата 

центромера на дицентрика. (B) Оцветяване с FISH; Аберация между неоцветена хромозома и оцветена 

хромозома #1; dic(AC)ace(ac). 
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Фиг. 32. Флуоресцентно оцветяване на метафазна пластинка. Вижда се аберация в едната хромозома 

#11, която е разкъсана. Частта с центромера образува пръстен (r). Двойноверижната част, в която 

липсва цетромер, е означена като ace (фрагмент).(А) Оцветяване с DAPI; Със стрелки са посочени 

частите на аберантната хромозома; (B) Оцветяване с FISH 

 

Фиг. 33. Флуоресцентно оцветяване на метафазна пластинка, съдържаща реципрочна транслокация 

(t), възникнала между неоцветена хромозома и хромозома #4. (А) Оцветяване с DAPI; Със стрелки са 

посочени двете зсегнати хромозоми; (B) Оцветяване с FISH; С букви А/а са означени частите на 

неоцветената хромозома, а с букви B/b – частите на хромозома #4. С главни букви са означени 

частите, които носят центромери. 
 

 

Фиг.34 Честота на транслокации в нетретирани/третирани с куркумин клетки, облъчени с различни 

дози γ-лъчи. 
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На фигура 34 са представени обобщените резултати за честота на 

транслокациите 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 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 

метода ELISA в супернатанти от клетъчни култури. Данните показват, че куркумина 

силно потиска секрецията на IL-6, IL-10 и MCP-1, независимо от дозата на облъчване. 

Нивата на всички изследвани цитокини варират значително при различните дози ЙЛ, 

като не се наблюдава ясно изразена дозова зависимост. Резултатите са представени на 

фигура 35 и 36.  

 

Фиг. 35. Ефекти на куркумина върху екстрацелуларните нива на MCP-1 24 часа след облъчване с 

различни дози γ-лъчи. 

 

  

А) Б) 
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В) Г) 

Фиг. 36. Ефекти на куркумина върху екстрацелуларните нива на цитокините IL-6 (А), IL-8(Б), IL-10(В), 

и TNF α(Г) 24 часа след облъчване с различни дози γ-лъчи. 

 

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 37 А и Б. 

А) 

 

Б) 

 

Фиг. 37 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. 
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2. „Изграждане на модели за оценка на здравния риск от радон в сгради с 

обществен достъп за дългосрочни социални ползи“ 2018-2020 г.“ 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 отчетният период е приключило изпълнението по Дейност 2.1 и е 

продължена работата по останалите Дейности 2.2, 2.3 и 2.4. от работен пакет 2 

„Обследване на сградите“.  

Обработени са резултатите от пасивните измервания на радон в сгради с 

обществен достъп (пещери, детски градини и училища) за оценка на сезоните вариации. 

Проучването е извършено в училища на територията на области: Перник, Кърджали, 

Смолян, Варна, Пловдив, Благоевград, както и в с. Челопеч област Софийска и детски 

градини в области Ловеч, Враца и Монтана. За оценка на влиянието на сезонните 

вариации на нивата на радон са обследвани и две пещери (Орлова чука и Бисерна). 

Измерванията са извършени със закупената по проекта апаратура - интегрирана 

система за измерване  на радон ТЕRA - system. 

През декември 2021 г. бяха проведени пилотни измервания на дъщерните 

продукти на радон в Нареченски бани, със закупеният по проекта апарат DOSEman 

Pro. Същите ще послужат за разработване на алгоритъм за обследване на подземни 

обекти, където определянето на фактора на равновесие между радон и дъщерните му 

продукти е от съществено значение за оценка на дозата от инхалиране на радон.  

В изпълнение на Дейност 2.4 „Обработка на детекторите“, бяха обработени 

250 броя пасивни детектори за измерване на ОАР. Използвани са два вида детектори: 

RSFW (142 броя) - приспособени за измервания при висока влажност, за обследване на 

облагородени пещери, и RSKS (108 броя) - за проучванията в училища и детски 

градини.  

Работен пакет 3 “Анализ на резултатите“. През отчетния период е извършен анализ на 

резултатите от ОАР в различни видове сгради: с обществен достъп (училища, детски 

градини,пещери и лечебни заведения за рехабилитация) и жилища.  

В рамките на проекта е осъществено първото систематично проучване на всички 

държавни училища на територията на област от Черноморския район (Варна) и детски 

градини на територията на област Монтана. Анализирани са вариациите на радон в 

сгради в зависимост от наличието на обща вентилационна и канализационна система. 

Сградите с изградени вентилационни и канализационни системи са с по-ниски нива на 

радон.  

Направените по проекта изследвания показват, че възможните фактори, които 

биха могли да повлияят на инфилтрацията и натрупването на ОАР в туристическите 

пещери са: ориентацията на пещерите спрямо земната повърхност: хоризонтална и 

пропасна (MW, p = 0,004); броя на входовете/изходите на пещерите (KW, p ˃ 0,0001), 

броя на нивата в пещерите (MW, p = 0,002) и от географското местоположение. 



   

 

78 

 

Възможна мярка за контрол на облъчването от радон на работниците и посетителите е 

намаляването на времето на пребиваване.  

Извършена е и оценка на прогнозните ефективни дози от инхалация на радон на 

персонал (работници в лечебните заведения) и население (пациенти) в 21 сгради на 

специализирани болници за рехабилитация.  

Предвид факта, че това е втория завършващ период на проекта, беше поставен 

акцент върху популяризиране на получените резултати. Редовно се публикуват 

материали в специално създаденият интернет сайт на проекта fni-radon.com. Въпреки 

настоящата ситуация, свързана с пандемията от COVID 19, членове от екипът са 

представили научни материали в няколко международни събития, голяма част от тях – 

онлайн. Публикувани или одобрени за публикуване са 7 научни статии в списания с 

импакт фактор и реферирани такива. 

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. През отчетния период бяха изпълнени следните 

задачи: 

Работен пакет 1 

Измервания на радон в почвен газ, техниката за вземане на проби от почвения 

газ, преноса на почвения газ в йонизиращата камера, процедурата за измерване на 

радон и стабилността на полеви измервания, елиминирането на торон и обработката на 

данните. Дейностите бяха осъществени в рамките на Radon Intercomparison 

Measurements at Radon Reference Sites (RIM), на 2 обекта около Прага (снимки 30 и 31). 

  

  
Снимки 30 и 31. Участие в междулабораторни полеви измервания в Чешка република 
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През 2022 г. се очаква отчет за проведените междулабораторни сравнения. 

През изминалата година по проекта са проведени измервания на: обемна 

активност на радон в почвен газ, газовата пропускливост на почвата, обемната 

активност на радон на открито и мощност на дозата гама лъчение. Като част от 

изследователският проект са проведени комбинирани измервания за определяне на 

радоновия индекс на обекти със специфична сложна геоложка структура. Полевите 

измервания са проведени на полигон с площ от 300 кв.м със силно отличителна, от 

геоморфологична гледна точка, разломна следа в местността Земляне в град София. 

Тектонски, районът на изследване е в обсега на голям тектонски грабен, изпълнен с 

кватернерни и плиоценски седименти. Определеният радонов индекс на обекта варира 

от нисък до висок. Една от вероятните причини за този резултат, освен сложната 

геоложка структура, е антропогенната дейност в градската среда. В миналото на 

изследваното място е имало железопътни съоръжения, които са били премахнати 

отдавна и заменени с обществен парк. Резултатите за радоновия индекс могат да 

варират при относително малки терени, което е показателно, че измерванията трябва да 

се извършват при проектиране на нови сгради. 

Работен пакет 2 

Осъществени са комбинирани полеви измервания в област Сливен на: радон в 

почвен газ с измервателна система RM-2 (Radon vos), пропускливост на почвата с 

оборудване RADON-JOK (Radon v.o.s.), мощност на дозата гама лъчение във въздух с 

полеви детектор Rados - RDS 110, обемна активност на радон във въздух с AlphaE и 

геофизични измервания с PQWT-TC300. Екипът по проекта тества методология за 

избор на полигони, основаваща се на измервания на ОАР в жилища на 

територията на областта и различните геоложки формации (Снимки 32, 33 и 34). 

Резултатите се обобщават и анализират и ще бъдат използвани за изготвяне на карта на 

геоненния радонов потенциал на България. 

 

   
Снимки 32, 33 и 34. Полеви измервания в област Сливен 
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През ноември 2021 г. са проведени полеви измервания на полигон в Момин проход 

(Снимки 35 и 36), с цел разработване на метод за определянето на геогения радонов 

потенциал за оценка на радоновия индекс, който ще позволи предприемане на 

превантивни мерки при новото строителство на сгради. Прилагането на правилните 

превантивни мерки е икономически по-изгодно, отколкото в последствие провеждането 

на коригиращи мерки на съществуващите сгради за намаляване на високите стойности 

на обемната активност на радон, което ще допринесе до икономически ефект за 

населението от реализирането на проекта. 

 

 

  
Снимки 35 и 36. Полеви измервания на радон в почвен газ на полигон в Момин проход 

 

За популяризиране дейностите по проекта, членове от екипа участваха в 15-ти 

международен семинар GARRM, през септември 2021 г. в Прага, Чешка република 

(Снимка 37 и 38). Бяха съобщени резултатите от прилагането на разработената 

Процедура за оценка на радоновия индекс, включваща измерване на концентрацията 

на радон в почвения газ и пропускливостта на почвата.  

 

През 2021 г. екипът по проекта е подготвил две научни публикации:  

  „Review of investigations related with the vadose zone`s variable state of saturation in 

connection with the assessment of the radon potential in Bulgaria“ с автори Б. 

Куновска, М. Траянова, М. Мутовска, С. Вълчев и Б. Михайлова, публикувана в 

Геологика Балканика, 50 (2),  август 2021(pp. 47–51); 

 „Spatial sampling design for the geogenic radon potential survey in Sliven province, 

Bulgaria“ с автори Д. Антонов, К. Иванова, Б. Куновска, Д. Джунакова, И. 

Колева, П. Андреева, С. Колев и А. Бендерев, под печат в “Доклади на БАН”. 
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Снимка 37. Представяне на постер на 15-ти 

международен семинар GARRM 2021 

Снимка 38. Банер за популяризиране на проекта, 

15-ти на международен семинар GARRM 2021 

 

4. Проекти по договор с Института за ядрени изследвания (ОИЯИ), Дубна: 

“Assessment of radiation induced bystander effect in human lymphocytes and inflammatory 

response in mouse microglial cells after exposure to various doses of IR with different 

quality.” 

Резултатите по т. 4 са представени в глава „Радиобиологичeн мониторинг за 

стохастични и наследствени ефекти“. През отчетния бяха организирани чествания по 

повод „Годината на България в Дубна“ и 65-годишнина на ОИЯИ- Дубна. През 

декември, в НЦРРЗ бяха проведени срещи с проф. Бугай – директор на лаборатория по 

Радиобиология и проф. Насонова, водещ изследовател в нея (снимка 39). 

 

Снимка 39: посещение на проф. Бугай, ОИЯИ, Дубна 
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5. Проект на тема: „Създаване на национално хранилище и портал за достъп до 

отворени данни с научна информация“ в изпълнение на Препоръка 2018/790 на 

ЕК, 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, и е въвела 

информация за научните постижения на служителите на НЦРРЗ за 2021г. Порталът и 

хранилището за отворен достъп до научни публикации се поддържат от министъра на 

образованието чрез Националния център за информация и документация (НАЦИД). 
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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 и ISO 9001:2015 

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 (снимки 39 и 40). 

Прилаганите процедури за контрол се основават на международни стандарти или 

вътрешноведомствени валидирани методики. Качеството на измерванията се 

контролират с ежегодни вътрешни одити. 

Сектор № 1 на Органа за контрол, извършва оценка на дозата от професионално 

външно фотонно лъчение. Дейността се осъществява от Лаборатория „ИДК“. Броя на 

издадените протоколи и сертификати е посочен в т. 2.4. - Дозиметрия на вътрешното 

облъчване, от настоящия отчет. 

През 2021 г. 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: 

 495 измервания на параметър мощност на дозата гама лъчение,  

 495 на повърхностно замърсяване  

 3 броя намазки 

 издадени са 6 протоколи и сертификати за контрол. 

Сектор №4 на Органа за контрол - дейности: 

 158 броя проби минерални  и 6 броя изворни води (на клиенти, по писма на МЗ и по 

заявка от РЗИ); 

 231 броя проби питейни води; 

 73 броя проби храни; 

 25 броя потребителски стоки.  

 издадени са общо 418 протокола и 418 сертификата; 

 128 бр. проби по заявка на физически и юридически лица,  

В сравнение с 2020 г., броят на издадените протоколи и сертификати е увеличен с 60 %. 

През отчетния период бяха подготвени документи и уведомление на БСА за готовност 

за акредитиране на процедура за контрол 4-ПК-11 „Процедура за контрол на 

радиологични показатели на води чрез параметър естествен уран (с арсеназо III) за 

определяне на естествен уран във води по акредитиран параметър „Естествен уран - 

чрез радиохимичен анализ“ 

Сектор №5 на Органа за контрол – дейности: 

 дозиметрични измервания в „Летище София“ ЕАД, БНБ; „Посолство на Държавата 

Израел“; „СОФ Кънект“ ЕАД.- издадени са общо 7 протокола за контрол и7 

сертификата  
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НЦРРЗ е сертифициран по ISO 9001:2015 и ISO 9001:2015 (снимки 40 и 41). 

 

 
Снимка 40: Преиздаден Сертификат за преакредитация на 

ОК А при НЦРРЗ, валиден до 30.09.2023 г. 

Снимка 41: Сертификат на НЦРРЗ по 

ISO 9001:2015 - валидност 2023 

 

ЛИЦЕНЗИИ ОТ АЯР 

 През отчетния период е подновена Лицензия Серия О, рег. № 5781, на 

лаборатория „SSDL“  – за срок от 5 години 

 Лицензия Серия И-80574, рег. № 04855, на отдел „Радиобиология“, валидна до 

2025г. 

 Лицензия Серия И-80573, рег. № 04853, на лаборатория „МОН“, валидна до 

2025г. 

 Лицензия за специализирано обучение – Серия СО, рег. № 5253, на отдел „НУ“, 

валидна до юни 2022г., впроцес на подновяване. 

 Удостоверение за регистрация за работа с ИЙЛ с цел измервания на 

радиационни фактори на работна и жизнена следа, и радон по работни места, в 

жилищни и обществени сгради, рег. 60, серия: Р, на лаборатория „СОРЕ“, 

издадено през 2021г. 

 Удостоверение за регистрация за работа с ИЙЛ с цел изпитване качеството на 

медицинска радиологична апаратура; радиационен контрол наработна и жизнена 

среда в обекти с източници на йонизиращи лъчения, рег. 58, серия: Р, на 

лаборатория „РЗМО“, издадено през 2021г. 

Важно е да се отбележи, че поддържането на лицензиите и регистрациите на 

дейността на НЦРРЗ са сериозен годишен финансов разход, но изискването за 

лицензиране е заложено в законодателството и без него работата на центъра 

е невъзможна. 
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ПРОВЕРКА НА КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЯВАНИТЕ ДЕЙНОСТИ 

Лаборатория „Мониторинг на облъчване на населението“ 

Междулабораторно сравнение за определяне съдържанието на радионуклиди в 

строителни материали, организирано от JRC Geel към ЕК. Пробите са предоставени в 

края на 2021 г., резултатите ще бъдат докладвани през 2022 г. 

Лаборатория „Индивидуален дозиметричен контрол“ 

През 2021 г., във връзка с валидиране на термолуминисцентна дозиметрична 

система, беше извършена проверка от Българският институт по метрология  и издаден 

протокол за одобрено средство за измерване (фигура 38).  

 
 

Фигура 38: Протокол за проверка от Българският институт по метрология 
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Лаборатория „СОРЕ“ 

 междулабораторни сравнения на реални измервания организирани от AIRP,  

Междулабораторните сравнения в Италия се провеждат в 5 различни места 

(снимки 42), с различни характеристики и нива на трудност. Сравненията се 

провеждат в реална обстановка и време на престой. Едно от облъчванията на 

детектори е проведено в радонова камера.  

  

  

Снимки 42. Места на облъчване на детекторите в 3-ти междулабораторни измервания Италия 

 

 

 

 

Фигура 39 . Сертификат за участие 

от AIRP 

Фигура 40 . Резултатите на ЛСОРЕ от участие 

от AIRP (код CR036) 
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В междулабораторното сравнение са включени 73 лаборатории с 89 комплекта 

устройства. Резултатите на ЛСОРЕ (код CR036), са представени на фигури 39 и 40. 

Оценявания показател (отношение на стандартно отклонение към средната стойност за 

групата) са близки до единица, което потвърждава качеството на нашите измервания.   

 междулабораторни сравнения за пасивни детектори организирани от Public Health 

England, Англия. 

В междулабораторното сравнение участваха 31 лаборатории от 14 държави с 37 

комплекта пасивни детектори, като измерванията са извършени в пет референтни 

точки. Резултатите от участието ни през 2021 г. в една от референтните точки на 

облъчване са представени на фигура 41, отбелязани с червена стрелка. Резултатите от 

междулабораторните сравнения 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 

коригиращи/превантивни мерки. 

 

 

Фиг. 41: Резултати от междулабораторно сравнение за пасивни детектори организирани от PHE 

 

 междулабораторно сравнение за пасивни детектори „Proficiency Testing“, 

организирано от Bundesamt für Strahlenschutz (BfS), Германия 

Лаборатория „СОРЕ“ участва в това сравнение като част от програмата си за 

подготовката на документи за акредитация по ISO 17025. На таблица 12 са представени 

резултатите. Стойности извън допустимите граници (отклонения) се отбелязват в 

червено. Задоволително представяне се дава, ако нито една измервана стойност не е 

извън максимално допустимия диапазон на отклонение, в противен случай работата се 

оценява като „незадоволителна“. Всички резултати на лабораторията са 

„задоволителни“ и няма нито един резултат извън допустимите граници.  
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Таблица 12. Резултати на лаборатория“СОРЕ“ от участие в „Proficiency Testing“ 

 

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: 

- IAEA-уебинари в подкрепа на лабораториите за диагностика на COVID19, 

5.02.2021г. -  1 служител 

- Съвместен IAEA–IOMP уебинар на тема „Patients Undergoing Recurrent CT Imaging: 

Managing Cumulative Doses“, 16 .03.2021г. - 1 служител 

- EFOMP-EUTEMPE Masterclass "Medical physics leadership – real world case studies 

from the trenches " - 1 служител 

- "EFOMP-COCIR уебинар на тема "IEC overview: the importance for the MPE 

community", 19.03.2021г. - 1 служител 

- "EUTEMPE - EFOMP уебинар на тема: „A guided tour of x-ray CT through dosimetry 

and image quality assessment", 23.03.2021г. - 1 служител 

- 2-ри EFOMP-COCIR уебинар на тема: "IEC standards for radiotherapy equipment"- 1 

служител 

- МААЕ уебинар на тема: „Patients Undergoing Recurrent CT Imaging: Managing 

Cumulative Doses“ " - 1 служител 

- IAEA уебинар на тема: „Online monitoring of patient exposure in diagnostic and 

interventional radiology: Experience of Spain“, 6.07.2021г. - 1 служител 

- IOMP уебинар на тема: „Communicating the Role of Medical Physicists to the Public"- 

1 служител 

- Съвещание на тема"International Working Forum in Regulatory Supervision of Legacy 

Sites in the Identification and Prioritization of Sites for Remeditation", 15-19.11.2021 г. 1 

служител 
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- IOMP уебинар на тема: „New Tools of Phantoms, Monte Carlo Calculations, and AI for 

Medical Physics Applications. " - 1 служител 

- EUTEMPE-EFOMP уебинар на тема: “Beyond X-ray tubes – Innovation in radiological 

imaging with monochromatic sources” 1 служител 

- EUTEMPE-EFOMP уебинар на тема: “What do the results of MTF and NPS mean in 

quality control testing?” -  1 служител 

- Международен курс по програма на МААЕ: Virtual training course, 19.05 – 17.06.21 

(общо 20 лекции) - 4 служители 

- Практическо обучение за работа с RPLD дозиметрия в дозиметричната лаборатория 

на МААЕ в Зайберсдорф, Австрия, 11.07 – 11.09.2021 г., 1 служител 

- Практическо обучение за работа с RPLD дозиметрия в дозиметричната лаборатория 

на МААЕ в Зайберсдорф, Австрия, 05.09– 06.11.2021 г., 1 служител 

- Работна среща, организирана от JRC-Geel към ЕК за обсъждане на резултатите от 

проведено междулабораторно сравнение за определяне на обща алфа- и бета-

активности във води, 04-06.05- 2021 г., 1 служител 

- Работна среща на тема „Technical Meeting on Radionuclides in Food and Drinking 

Water in Non-Emergency Situations“, организирана от МААЕ, Vienna, Austria, 6–

10.09.2021г. сRef. No.: EVT1904248. Представена презентация на тема“ Natural 

radionuclides content in bottled waters from Bulgaria“ - доц. Р. Тоцева 

- Международен курс по програмата на МААЕ на тема: “Knowledge Discovery on 

Handling Large Datasets” - 1 служител от лаб. МОН 

- Виртуален регионален учебен курс на на МААЕ на тема "Train-the-Trainers for 

Radiation Protection Officers", 15-19 ноември 2021 г. - 2 служители 

- Уебинар на тема „Въведение в оценката на радиологичното въздействие и 

въздействието върху околната среда“, Програма MEREIA, м. декември, 1 служител 

- Уебинар относно изпълнение на националните планове за действие „Радон“, 

организиран от на HERCA, 23.03.2021г. 2 служители  

- Уебинар на тема "Европейският атлас за естествена радиоактивност" организиран 

от Европейската Радон Асоциация (EРA), 27.05.2021г.,участвали всички служители 

на лаборатория „СОРЕ“.   

- Уебинар на тема: “Резултати от III-то Международно полево сравнение за пасивни 

детектори на радон: работни места и жилища, AIRP, Италия, 06.07.2021г. участвали 

всички служители на лаборатория „СОРЕ“.   

- Уебинар на тема: „Виртуална техническа среща за преглед и оценка на 

професионална радиационна защита“, 13-17.09.2021г. 1 служител  

- Уебинар организирани от МААЕ на тема: „Въведение в стандартите за безопасност 

GSG 8, GSG 9 и GSG 10“ 9 ноември 2021г.; всички служители на „СОРЕ“.   

- Уебинар организирани от МААЕ на тема: „Въведение в интегрираната услуга за 

регулаторен преглед (IRRS)“, 16 ноември 2021г.; всички служители на „СОРЕ“.    

- Уебинар организирани от МААЕ на тема: „Характеризиране на замърсяването от 

NORM индустрията“, 17 ноември 2021 г. всички служители на „СОРЕ“.   

- Световния ден на Географските информационни системи (ГИС), 17 ноември 2021г.  

През тази година бяха представени новите възможности на ГИС за нуждите на 

различни индустрии, всички служители на „СОРЕ“.   
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- Уебинар на тема: „Sensitive DNA damage detection with FISH centromere staining“, 

14.10.2021г., организиран от Xenometrix AG с участието на лектори като Prof. 

Michael Fenech, Dr. Philippe Voisin и др. участвали 4 служители на отдел РБ;  

- Уебинар на тема: “Biodosimetry: Recent advances and international activities”, 

21.06.2021, Institute or Radiation Emergency Medicine, Hirosaki University, Japan, 

участвали 2 служители на отдел РБ 

- Уебинар на тема:“Biodosimetry: Recent advances and international activities” 

21.06.2021, Institute or Radiation Emergency Medicine, Hirosaki University, Japan,  

участвали 2 служители на отдел РБ 

- Участие в 15-ти международен семинар на тема: Геологични аспекти на картиране 

на радоновия риск, 20-24 септември, Прага, Чешка република, участвали 2-ма 

служители. 

- Обучение на тема: „Регистриране и съобщаване на събития и инциденти свързани с 

облъчване на пациенти. Индивидуален дозиметричен контрол при професионално 

облъчване. Документиране и докладване на резултатите от радиационния контрол и 

ИДК. Медицинско наблюдение на лица при професионално облъчване“ по Проект 

№ BG05SFOP001-2.019-0041 „Повишаване ефективността на провежданата 

политика по опазване на общественото здраве”, осъществяван с финансовата 

подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, 28–30.07.2021 г., 

гр. Русе, участвали 4 служители 

- Курсове на теми: ”Въведение в АЕЦ” Козлодуй” и „Радиационна защита” чрез 

платформа „ЕSTRA“ за електронно обучение, октомври 2021 г. – 5-ма служители; 

- Тематична сесия организирана от CRPPH - EGRM, април 2021г.  Обсъдена бе обща 

рамка за управление на възстановяването след ядрена авария - 1 служител  

- Обучение на тема: „Прилагане на най-добри практики при осъществяването на 

ДЗРК. Роля и задачи на държавните здравни инспектори в оптимизацията на 

медицинското облъчване. Изисквания към медицинската радиологична апаратура и 

към лицата извършващи медицински радиологични изследвания. Контрол на 

качеството. Типични диагностични дози и национални референтни диагостични 

нива, оценка и прилагане в практиката“ по Проект № BG05SFOP001-2.019-0041 

„Повишаване ефективността на провежданата политика по опазване на 

общественото здраве”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, 

чрез Европейския социален фонд, 4 – 6.08. 2021 г., гр. Пловдив, - 4 служители 

- EU Scientific Seminar, проведен на 9.11.2021. Темата: “Advances/Innovations in 

individual dosimetry ”– 1 служител 

- 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; 

- 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”; 
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- 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., участвали 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; 
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НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ И УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Годишната конференция на Българското ядрено дружество, 3.12.2021г. представена 

презентация от доц. д-р Н. Чобанова 

2. Международната конференция AESMT’21, юли 2021 г. Представен постер на тема: 

„The problem with indoor radon and solution in the use of geothermal water” с автори Н. 

Чобанова, Б. Куновска, Д. Джунакова, Ж. Джунова, А. Ангелова, З. Стояновска и К. 

Иванова. B. Kunovska, D. Djunakova, J. Djounova, A.Angelova, Z. Stojanovska K. 

Ivanova,  

3. Plamena Atanasova, Sabina Nedkova, Radostin Kasarov, Rositza Totzeva, Alexandar 

Totzev, Radiological monitoring of sand and soil from Vromos Bay, 22nd RSEP 

International Economics, Finance & Business Conference 25-26 August 2021, Conference 

proceedings/full papers, pp. 222:228, ISBN: 978-605-70583-3-1/September 2021 

4. Симпозиум „UK Radon“ , организиран от UK Radon Асоциация, 21.10.2021 г. 

5. „6th International Conference on Environmental Radioactivity, ENVIRA 2021“. 

Международната конференция се проведе онлайн от 6 до 10 декември 2021 г. в 

Атина, Гърция. Разработките са на теми: A.Angelova, D. Djunakova, B. Kunovska, K. 

Ivanova, Z. Stojanovska, Investigations on indoor radon in kindergartens (Montana 

district, Bulgaria); D. Djunakova, B. Kunovska, J. Djounova, K. Ivanova, Z. Stojanovska, 

Indoor radon concentration of school buildings in Varna district, Bulgaria 

6. Международна конференция на тема „Производство и контрол на материали с 

повишено съдържание на естествени радионуклиди“ (NORM industry), организирана 

от МААЕ, май 2021 г., участвали К. Иванова, Б. Куновска и представители на АЯР. 

7. Ninth International Conference on radiation in various fields of research, 14-18.06.2021, 

Herceg Novi, Montenegro; представени следните научни разработки: 

А) Albena Staynova*, Dimka Georgieva, Ljubomira Popova, Rositsa Hristova. 

Cytogenetic follow-up study, over 4 years, of three individuals accidentally exposed to 
60Co in Bulgaria 

Б) I.Ivanova1 , H.Hristov2 , H.Tsonev2 , R.Hristova 1. Evaluating change in genomic 

frequency of translocations in 20 patients exposed to low-dose x-ray irradiation during 

routine vertebroplasty 

В) Nevena Aneva, Nora Kostova, Ilonka Ivanova, Ljubomira Popova-Hadjiiska and 

Rositsa Hristova. The effect of curcumin on proteasome activity in irradiated or non-

irradiated lymphocytes. 

Г) Nora Kostova, Dimka Georgieva, Albena Staynova, Ljubomira Popova, Ilonka Ivanova 

and Rositsa Hristova. Does curcumin protect cell DNA against γ-rays induced damage? 

 

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, IF= 2.873 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003979306
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603608669
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2. D. A. Novikov, F. F. Dultsev, R. Kamenova-Totzeva, T. V. Korneeva, Hydrogeological 

conditions and hydrogeochemistry of radon waters in the Zaeltsovsky–Mochishche zone of 

Novosibirsk, Russia, Environmental Earth Sciences Issue 6: 216 (2021),  IF 2.180 

https://doi.org/10.1007/s12665-021-09486-w,  

3. Д. А. Новиков, А. Ф. Сухорукова, Т. В. Корнеева, Р. М. Каменова-Тотцева, А. А. 

Максимова, А. С. Деркачев, Ф. Ф. Дульцев, А. В. Черных, Гидрогеология и 

гидрогеохимия месторождения радоновых вод «Каменское» (г. Новосибирск), Известия 

Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов (Bulletin of the 

Tomsk Polytechnic University, Geo Assets Engineering). Т. 332. № 4. 192–208 doi: 

10.18799/24131830/2021/4 (2021) 

4. D. Djunakova, B. Kunovska, N. Chobanova, J. Djounova, K. Ivanova, Z. Stojanovska. 

„Measurement of gamma dose rate in hospitals for rehabilitation in Bulgaria“, Contemporary 

Materials, XII‒1, Vol. 12, No. 1 (2021): DOI: https://doi.org/10.7251/COMEN2101026D 

5. K. Ivanova , D. Dzhunakova, Z. Stojanovska, J. Djounova, B. Kunovska, N. Chobanova. 

Analysis of exposure to radon in Bulgarian rehabilitation hospitals. Environ Sci Pollut Res 

Int. 2021 doi: 10.1007/s11356-021-17143-9. Online ahead of print. IF 4.223 

7. Kremena Ivanova, Desislava Dzhunakova, Zdenka Stojanovska, Jana Djounova. Analysis 

of the spatial distribution of the indoor radon concentration in school's buildings in Plovdiv 

province, Bulgaria. Building and Environment 204 (3):108122, 2021 IF 6.456 

8. B. Kunovska, M. Trayanova, M. Mutovska, S. Valchev, B. Mihaylova. „Review of 

investigations related with the vadose zone`s variable state of saturation in connection with 

the assessment of the radon potential in Bulgaria“, Geologica Balcanica, 50 (2), pp. 47–51, 

2021, Web of Science (WoS): BIOSIS Citation Index 

10. B. Kunovska, D. Djunakova, N. Chobanova, J. Djounova, A. Angelova, Z. Stojanovska, 

K. Ivanova. Daily variation of the indoor radon in Bulgarian spas using geothermal water. 

Fourth International Scientific Conference AESMT’2021 Proceedings of short papers, 

Volume 3, Ruse, June 2021, ISSN 2603 364X. 

11. Dimitar Antonov, Mila Trayanova, Sava Kolev, Aglaida Toteva, Aleksey Benderev, 

Kremena Ivanova, Simeon Valchev. Analysis of the hydrogeological conditions in Bulgaria in 

connection with the radon potential. Review of the Bulgarian Geological Society, vol. 82, part 

3, 2021, p. 201–203 Web of Science (WoS): Core Collection: IF=0.211 и Q4,  

12. Dimitar Antonov, Kremena Ivanova, Bistra Kunovska, Desislava Djunakova, Iren Ilieva, 

Polina Andreeva, Sava Kolev, Aleksey Benderev. Spatial sampling design for the geogenic 

radon potential survey in Sliven province, Bulgaria“, Доклади на БАН, под печат, Web of 

Science (WoS): Core Collection: IF=0.378 и Q4 квартил; и в SCOPUS SJR=0.244 и Q2. 

2020 Journal Impact Factor: 0.378 

13. 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“; Int.J. BIOAUTOMATION, 2021, 25 

(2), 159-168; doi: 10.7546/ijba.2021.25.2.000794, SJR- 0.178; Impact Score 0.35 

14. Aneva, N.; Savova, G.; Ivanova, I.; Hristova, R. Anti-inflammatory effect of curcumin in 

peripheral blood Mononuclear cells pretreated with lps. General Medicine; 23(1):15-21, 2021. 

SJR-0.111; Impact Score - 0.02 

https://doi.org/10.7251/COMEN2101026D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ivanova+K&cauthor_id=34709547
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Dzhunakova+D&cauthor_id=34709547
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Stojanovska+Z&cauthor_id=34709547
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Djounova+J&cauthor_id=34709547
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kunovska+B&cauthor_id=34709547
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Chobanova+N&cauthor_id=34709547
http://www.geologica-balcanica.eu/authors/bistra-kunovska
http://www.geologica-balcanica.eu/authors/mila-trayanova
http://www.geologica-balcanica.eu/authors/monika-mutovska
http://www.geologica-balcanica.eu/authors/simeon-valchev
http://www.geologica-balcanica.eu/authors/boyka-mihaylova
http://bgd.bg/REVIEW_BGS/REVIEW_BGD_2021_3/PDF/58_Antonov_Rev_BGS_2021_3.pdf
http://bgd.bg/REVIEW_BGS/REVIEW_BGD_2021_3/PDF/58_Antonov_Rev_BGS_2021_3.pdf
http://bgd.bg/REVIEW_BGS/REVIEW_BGD_2021_3/PDF/58_Antonov_Rev_BGS_2021_3.pdf
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15. Hristova R, Kutsalo P, Hadjiiska L, Aneva, N, Komova O., Joint Radiobiological Research 

between NCRRP and Laboratory of Radiation Biology at JINR; Journal of the Bulgarian 

Academy of Sciences, 5, 2021, 35, 2020 Journal Impact Factor: 0.378 

16. Endesfelder D, Oestreicher U, Kulka U, Ainsbury EA, Moquet J, Barnard S, Gregoire E, 

Martinez JS, Trompier F, Ristic Y, Woda C, Waldner L, Beinke C, Vral A, Barquinero JF, 

Hernandez A, Sommer S, Lumniczky K, Hargitai R, Montoro A, Milic M, Monteiro Gil O, 

Valente M, Bobyk L, Sevriukova O, Sabatier L, Prieto MJ, Moreno Domene M, Testa A, 

Patrono C, Terzoudi G, Triantopoulou S, Histova R, Wojcik A. RENEB/EURADOS field 

exercise 2019: robust dose estimation under outdoor conditions based on the dicentric 

chromosome assay. Int J Radiat Biol. 2021; 97 (9): 1181-1198 doi: 

10.1080/09553002.2021.1941380. Epub 2021 Jul 7. PMID: 34138666. 

17. Gyuleva I, Djounova J, Rupova V, A pilot survey for circulatory diseases risk assessment 

in nuclear power plant workers. Int. J of Rad. Res., vol. 19 (3), p. 583-590, 2021 DOI: 

10.29252/ijrr.19.2.583, Q4; SJR-0.26, Impact Score 0.79 IF=0.779 и Q4 

18. B. Kunovska, D. Djunakova, N. Chobanova, J. Djounova, A. Angelova, Z. Stojanovska, 

K. Ivanova. Daily variation of the indoor radon in Bulgarian spas using geothermal water. 

Fourth International Scientific Conference ALTERNATIVE ENERGY SOURCES, 

MATERIALS AND TECHNOLOGIES AESMT ’21. Proceedings of short papers, Vol. 3 

Ruse, Bulgaria, 14 - 15 June 2021, Publishing House: „Imeon“ Sole-owner, ISSN 2603-364X 

19. „21th International Multidisciplinary Scientific Geo Conference SGEM 2021“ във Виена. 

B. Kunovska, D. Djunakova, J. Djounova,  K. Ivanova, Z. Stojanovska, „Radon in tourist 

caves in Bulgaria, as air polluter and exposure control“ е публикувана в сборника на 

конференцията. 

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 2021 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 . 

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: 
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- 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 

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 2021 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 – 3407 бр.; 2изходящи писма – 3948; 3вътрешни документи – 1925 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.  
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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. 

През 2021 г. са извършени планови ремонти на част от покрива и сутерена на 

сградата. 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 2021 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, 

спечеления от центъра Проект по ОП „Добро управление“, Международните проекти 

в които участва центъра: с ОИЯИ – Дубна и МААЕ. 

През 2021 г. е завършена преоценка на ДМА.  

 

И през 2021 г., част от дейностите по ДЗРК са недофинансирани от бюджета. НЦРРЗ е 

осигурил средства за дейността си, както следва: 

 146 730 лв. – по спечелени проекти в ФНИ 

 36 300 лв. – от МОН, като координатор по Националната пътна карта за научна 

инфраструктура 2020-2027 г. (НПКНИ) 

 7500 USD – по проект с ОИЯИ, Дубна 

Тези средства осигуряват закупуването на така необходимата ни апаратура както 

и част от реактивите и консумативите, с който  след това изпълняваме 

задълженията си по ДЗРК.  
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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 2021г. 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.  

2021ва година беше поредната, в която ограничения заради пандемията от 

COVID 19 затрудняваха дейността ни. Задачите на НЦРРЗ са свързани 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: 1обема на проверките се възстанови до 

нивата преди пандемията; 2изпълнена е в пълен обем научна програма; 3допълнително 

бяха привлечини средства по проекти на ФНИ, ДУБНА, ОП „Добро управление“ и ОП 

„Околна среда; 4участвахме в международни лабораторни сравнения с блестящи 

резултати; 5благодарение и на нашите усилия и компетентност беше получена 

верификация за пълно съответствие на изискванията свързани с транспониране на 

Директива 2013/59 ЕВРАТОМ; 

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! 

В този контекст, през октомври предоставихме систематизиран, ясен и подробен доклад 

с изчерпателна обосновка, както и предложения за мерки необходими за запазването на 

капацитета на НЦРРЗ да осъществяване държавен здравно-радиационен контрол.  

СЧИТАМЕ, ЧЕ ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА, НЦРРЗ МОЖЕ ДА СЕ ПОЗДРАВИ С 

ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ, И ДЕЙНОСТТА МУ ЗАСЛУЖАВА ДА БЪДЕ ОЦЕНЕНА 

ПОДОБАВАЩО.  

С уважение, 

ДОЦ. Д-Р ЖАНА ДЖУНОВА, ДМ 

Директор на НЦРРЗ 
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