
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И 

ПРОВЕЖДАНЕТО НА МЕДИЦИНСКОТО НАБЛЮДЕНИЕ  

НА РАБОТЕЩИТЕ С ИЗТОЧНИЦИ НА ЙОНИЗИРАЩИ 

ЛЪЧЕНИЯ 

 

 
Във връзка с организиране на задължителното медицинско 

наблюдение на лицата, работещи в среда на йонизиращи лъчения 

предоставяме следната информация:  

Съгласно чл.64, ал.3 от Закона за здравето, обн., ДВ, бр.70/ 2004 г. 

медицинското наблюдение на лицата, които работят с източници на 

йонизиращи лъчения се осъществява от Националния център по 

радиобиология и радиационна защита – София. В тази връзка за 

получаване на експертно заключение за медицинска пригодност на 

основание чл.16 от Наредба №29/ 16.09.2005 г. за здравните изисквания 

при работа в среда на йонизиращи лъчения, обн., ДВ, бр.78/ 2005 г. е 

необходимо за всеки, работещ  в среда на йонизиращи лъчения да бъдат 

подготвени следните документи: 

 
1. Бланка за периодичен здравен мониторинг (Фиш за 

периодичен медицински преглед на работещ в среда на йонизиращи 

лъчения) –  

Да се изтегли от сайта на НЦРРЗ – София:  www.ncrrp.org (Секция 

„Радиационна безопасност и медицинско осигуряване”) и попълни с 

личните данни на лицето, резултатите от проведените прегледи от 

общопрактикуващ лекар и посочените специалисти – без стоматолог. 

Прегледът от специалист-офталмолог трябва да включва показателя 

прозрачност на лещата. 

ЕКГ и талон от психодиспансер – само за новопостъпили; 

 

2. Фиш за лабораторни изследвания на кръв и урина – ПКК, 

микроскопско изследване на диференциална кръвна картина и 

морфология на еритроцити, клинико-химични изследвания и 

изследване на урина. 

Резултатите да бъдат с подпис и печат на лабораторния лекар; 

 

3. Списък на персонала, подлежащ на периодично медицинско 

наблюдение, вписан в Бланка „Анализ за резултатите от 

проведените профилактични медицински прегледи” - при персонал 

повече от 1 (един) работещ и в Бланка „Удостоверение за проведен 

профилактичен медицински преглед” - за 1 (един) работещ – в 3 

екземпляра; 

http://www.ncrrp.org/


 
4. Радиационните паспорти на персонала; 

 

5. Информация за обратна връзка: 

Наименование на обекта, адрес, трите имена на лице за контакт, телефон, 

E-mail.  

Документите се изпращат с придружително писмо или се 

входират в звено за административно обслужване на РЗИ-Варна на 

адрес: гр. Варна, ул. „Брегалница” №3, ет.1, стая №27 
Приемат се само оригинални документи. 

Срокът за предаване на документите е до 16.11.2015 г. 

 

Заплащането се извършва по банкова сметка на НЦРРЗ – 

София: 

НЦРРЗ – гр. София 

БНБ Централно управление 

BG10BNBG96613100151001 

BIG: BNBGBGSD 

Основание за плащане: „За издаване на становище за 

медицинска пригодност за работа с ИЙЛ” 

Сума: 30.00 лв. за едно лице 

Готовите становища се получават от отдел „Радиационен 

контрол” на РЗИ-Варна, след представяне копие от документа за 

платена такса. 

 

 


