
ПЪРВАТА РАБОТНА СРЕЩА НА  ОБЛАСТНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ 

 

На 11.12.2014 г. в РЗИ  Варна се проведе първата работна среща на  Областния 

координационен съвет за управление на регионално ниво на Националната  програма за 

намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското 

население с период на реализация  2013-2017 г. 
Присъстваха представители на: – Областна администрация – Варна, Община Варна, 

Регионална лаборатория – Варна към Изпълнителна агенция по околна среда, Камарата на 

инженерите в инвестиционното проектиране- Варна, Дирекция ,,Инспекция по труда – 

Варна”, директора на РЗИ Варна, директора на дирекция ,,Обществено здраве” и 

служители от отдел ,,Радиационен контрол”  на РЗИ Варна. 

Срещата беше открита от д-р Светла Станева – директор на РЗИ –Варна, която е и 

председател на Областния координационен съвет за изпълнение на програмата.  

Областният координатор на програмата за гр. Варна, медицински физик-експерт 

Бистра Манушева, началник на отдел ,,Радиационен контрол”, запозна присъстващите с 

целите, целевите групи, приоритетите, етапите за реализация на програмата, очакваните  

резултати, институционалната рамка и изпълнителите на програмата. 

Като стратегическа цел на Програмата бяха представени: Формирането и 

провеждането на дългосрочна политика за намаляване и предотвратяване риска за 

здравето на българските граждани в резултат от въздействието на високи концентрации на 

радон в сгради. 

Стартирането на системна национална политика, насочена към намаляване въз-

действието на радон в сгради, с цел превенция на риска за здравето чрез законодателни, 

административни и обществени мерки, изготвянето на  радонова карта на България, 

изграждането на система за контрол на нови и съществуващи сгради по отношение 

референтните нива на радон, подобряването на обществената осведоменост са 

оперативните цели на програмата. 

Инженер физик Светослав Спасов, инспектор в отдел ,,Радиационен контрол”, 

изнесе презентация на тема” Естествен радиационен фон. Радон и източници на радон в 

сгради”. Обърнато бе внимание , че  основният източник на радон във въздуха на дадена 

сграда е почвата и скалите разположени под нея, и че облъчването на населението от 

радон в сгради е значително по-голямо от облъчването на открито. Бяха представени и  

техническите мерки за защита от радон в световен мащаб. 

Д-р Лидия Хинева, главен експерт в същия отдел запозна присъстващите със 

здравните ефекти от въздействието на радона върху населението и последващите 

социални и медицински проблеми. Бе посочен  основният път за облъчване на човека чрез 

инхалиране (вдишване) на  радона и дъщерните му продукти  . Представени бяха данни на 

основата, на които СЗО е направила оценка , че в различните страни между 3% и 14% от 

случаите на белодробен рак се дължат на облъчване от радон в сгради. 

В последвалата дискусия участниците в работната среща поставиха въпроси, 

касаещи  изпълнението на програмата. Представена бе процедурата за разпределянето  на 

детекторите при провеждане на националното проучване  за нивата на радон в сгради. 

За област Варна са предвидени 102 броя детектори, които ще бъдат поставени в домовете 

на доброволци, проучването ще обхване 2 етапа от по шест месеца,  за да може да бъде 

определена средногодишна концентрация на радон, която да се счита за представителна – 

скринингова оценка за  облъчването от радон в приземните етажи на жилищата. 

 

 


