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УВОД 

Рискът за здравето на гражданите от облъчване с радон е национален проблем, 

който може да бъде решен само с координираните усилия и при взаимодействие между 

различните институции и ведомства. Успешна стратегическа рамка, за изпълнение на 

Националната програма за намаляване въздействието на радон в жилищни сгради 

върху българското население се основава на тясно сътрудничество между различните 

органи на властта – на локално, регионално и национално ниво, както и с 

неправителствени организации.  

Министърът на здравеопазването със заповед № РД – 02 – 42/20.02.2015 г. 

определи за председател на Националния координационен съвет (НКС) д-р Адам 

Персенски, заместник министър на здравеопазването. 

 

На свое заседание на 09.03.2015 г. НКС прие: 

 План за дейностите, които ще се изпълняват през 2015 г. Във връзка с ограниченото 

бюджетно финансиране за Национални програми през 2015 г. (около 40% от 

планираното) се взе решение дейностите да се концентрират в следните приоритетни 

области: 

1. Укрепване на структурите за управление на Националната програма, чрез 

провеждане на обучения, семинари и обмяна на опит; 

3. Провеждане на измервания на радон в жилища – по 100 във всяка област 

разпределени по данни от статистиката за гъстота на населението, в два 6-месечни 

периода;  

4. Създаване на публичен Национален регистър на лаборатории и експерти с призната 

компетентност за измерване на радон в обществени и жилищни сгради; 

5. Продължаване на дейностите по обслужване и попълване на националната база 

данни, обединяваща резултатите от всички измервания;  

6. Определянето на райони с повишен радонов риск; 

7. Анализ на състоянието на системите за контрол при проектиране и строителство 

на нови сгради и актуализирането й спрямо европейските практики 
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8. Продължаване на дейностите по комуникационната стратегия; 

9. Съвместно с МТСП да започне идентифициране на работните места с повишено 

съдържание на радон с цел предприемане на мерки за осигуряване на безопасни условия 

на труд. 

 Финансова рамка за остойностяване на дейностите. Финансирането беше 

осъществено в съответствие със Заповед № РД-01-171/10.08.2015 г. от министъра на 

здравеопазването 
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1. Укрепване на структурите за управление на Националната програма, чрез 

провеждане на обучения, семинари и обмяна на опит 

Беше планирано организирането на Национален семинар с основна цел: 

 Разглеждане на актуални въпроси свързани с провеждането на Национално 

проучване на нивата на радон в сгради. Локални проблеми, подходящи решения 

и идентифициране  на добри практики.  

 Разглеждане на практически въпроси и конкретни казуси, касаещи  

провеждането на представително Национално проучване на нивата на радон в 

сгради, попълване на базата данни и осъществяване на мероприятията по 

комуникационната стратегия. 

Семинар не е проведен поради липса на финансиране.  

За оценка на изпълнението на дейностите по укрепване на изградената структура на 

Националната програма на регионално ниво бяха определени индикатори за 

проследяване. Те са: бройки заседания на Областните координационни съвети; 

проучвания за оценка на състоянието; брой семинари; Организационно-методична и 

консултанска помощ; други. Обобщените данни за процентното изпълнение на 

задачите по тази дейност на Националната програма за отчетния период, са 

представени на фигура 1.  

През 2015 г. преобладават дейности от организационно – методично естество, което 

е продиктувано от  основният акцент през 2015 г. – стартиране на провеждането на 

фактически измервания в националното проучване. Предоставена е и консултантска 

помощ от страна на лаборатория „Мониторинг и превенция на радон” към НЦРРЗ и от 

националния координатор и секретариата на програмата.  

РЗИ – Бургас е провело обследване в 13 общини за предполагаеми рискови терени 

на територията на съответната община - използваните към момента и изведените от 

експлоатация мини и хвостохранилища,  с цел бъдещо проучване концентрацията на 

радон в близост до такива терени.  

Данните по изпълнението на този приоритет на програмата от РЗИ-та е представена 

в Приложение № 2.  
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Фигура № 1: Процентно изпълнение на задачите по дейност 1 на НП. 

   

3. Провеждане на измервания на радон в жилища – по 100 във всяка област 

разпределени по данни от статистиката за гъстота на населението, в два 6-

месечни периода. 

Националното проучване на нивата на радон в сгради има за цел да се оцени 

скринингово териториалното разпределение на концентрацията на радон по области в 

Република България и да се определи разпределението на средните годишни 

концентрации на радон в жилища. Така определени, тези концентрации могат да се 

считат за представителни, относно облъчването на населението от естествения 

източник на йонизиращо лъчение – радон и да подпомогнат вземането на стратегически 

управленски решения по защита на общественото здраве. 

Проучването обхваща измервания в цялата страна и ще допринесе за 

разработване на широк спектър ръководства и нормативни документи, съдействащи за 

реализирането на национална стратегия за намаляване на въздействието на радон в 

сгради върху здравето на българското население, съобразена с националните 

особености. Не на последно място, получените резултати ще подпомогнат 

изпълнението на новата Директива за Основни Норми по Радиационна Защита (Basic 

Safety Standards Directive, 2013/59/EURATOM), публикувана на 17.01.2014 

За целите на проучването Националният център по радиобиология и 

радиационна защита (НЦРРЗ) изготви процедура за провеждане на Национално 

проучване на нивата на радон в сгради. То се провежда чрез кумулативни измервания, 

12% 

18% 

56% 

14% 

Дейност 1. Изграждане на структура за управление на НП 

1.2. и 1.3. Заседания на НКС / 

ОКС 

1.4. Обучителни семинари 

1.5.  Организационно-

методична и консултанска 

помощ 
Други 



   

8 
 

като се използват признати и утвърдени в ЕС методи и техники за определяне 

концентрация на радон в сгради. Съгласно ISO стандарта, на първо място се поставя 

изискването за доказване проследимостта на резултатите до международен стандарт, 

което се постига чрез калибриране на всяка партида детектори. Използваните 

средства за измерване имат сертификат за калибриране от BfS, Берлин, Германия. 

За провеждане на Националното проучване се използват пасивни детектори за 

дългосрочно (6 месеца) измерване на концентрацията на радон в сгради. Детекторите, 

се състоят от CR-39 чип поставен в цилиндрична дифузионна камера, която 

представлява филтър (фигура №1). Ролята на тази филтрираща среда е да предотврати 

достъпа на аерозоли и дъщерните продукти на радона върху чипа по време на 

експозиция (престоя на детектора в обследваното помещение).  

 

  
 

Фигура № 2. Детектори за измерване на концентрацията на радон по Националното 

проучване 

 

 

3.1. Осигуряване на качеството на измерванията 

Според Европейската директива 2013/59/ЕВРАТОМ мониторинга на 

радиационни облъчвания се основава на измервания, извършени от дозиметрична 

служба, отговорна за калибриране, четене и тълкуване на резултатите. От съществено 

значение е точността на измерванията, провеждани от различните лаборатории. Добър 

и широко използван начин за осигуряване на качеството на резултатите е провеждане 

на между лабораторни сравнения, които се организират от референтни лаборатории. 

Тези сравнения са много важен инструмент за оценка на методите, използвани 

от различните лаборатории, с цел откриване на потенциални проблеми и извършване на 

корекции в рутинните измервания. Сравненията дават информация освен за точността 

на измерванията също и за начина, по който се правят изчисленията и крайната оценка 
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на резултатите. Участието в между лабораторни сравнения подобрява квалификацията 

на служителите и подпомага обмяната на информация между лабораториите 

провеждащи пасивни и директни измервания на радон. 

Лаборатория „Мониторинг и превенция на радон” към НЦРРЗ участва в 

поредица от такива сравнения организирани от референтните лаборатории на 

Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) - Германия и Агенция по здравеопазване (HPA) в 

Обединеното кралство.  

През 2015 г. НЦРРЗ участва и в между лабораторно сравнение за измерване 

концентрация на радон във въздух, по директен метод на измерване, организирано от 

акредитирана референта лаборатория в Прага, Чехия (фигура № 3). Резултатите от 

участие в сравнението ще бъдат представен в началото на 2016 г. 

 

 

 

Фигура № 3. Снимка от междулабораторните сравнения  

 

Лаборатория „Мониторинг и превенция на радон“ към НЦРРЗ разработи 

програма за осигуряване на качеството на резултатите, която включва апаратура, 

позволяваща работа по ISO стандартите, използване на валидирани методи, вътрешни 

програми за контрол и установяване на проследимост на резултатите до международни 

стандарти.  

Лабораторията използва система RADOSYS, като необходимо условие за 

съпоставимост на резултатите при изготвянето на радонова карта и предоставянето на 

информация за радоно - опасните области. Системата е възприета и се използва в 

редица страни от Европа. Това позволява съпоставимост на данните при отчитане на 
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изпълнението на приетите от ръководителите на Европейските компетентни органи по 

радиационна защита (HERCA) решения: 

- Да се постигне намаление на средната концентрация на Rn за страните в 

Европа; 

- Да се намали индивидуалния риск от рак на белия дроб, чрез намаляване 

концентрацията на радон в сгради, което ще доведе до намаляване риска за 

населението като цяло. 

 

3.2. Изпълнение на първа фаза по Национално проучване на нивата на радон в 

сгради  

 

Планирането на разпределението на детекторите е осъществено от НЦРРЗ. Като 

водещ принцип е използвано административно-териториалното деление на страната на 

28 области и 264 общини. НЦРРЗ е изготвил карти и таблици с кодове на областите и 

общините, и броя на предвидените детектори по населени места (Приложение 1). 

Картите, заедно с детекторите и процедурата за провеждане на Национално проучване 

са изпратени до Регионалните здравни инспекции (РЗИ), придружени със съответния 

брой информационни брошури и първични протоколи. НЦРРЗ изготви уведомителни 

писма до РЗИ за провеждане на първа фаза от Националното проучване.  

За първата част от проучването по Националната програма - измерване с 

продължителност 6 месеца, в края на 2014 г. бяха закупени 3000 броя детектори. 

В периода март - април, в съответствие с разработените през 2014 г. областни 

програми и Процедурата за разпределение на детекторите служителите на 28 - те РЗИ 

разпределиха закупените през ноември 2014 г. детектори, в жилища на приземен или 

първи жилищен етаж. Попълнени бяха адресни (анкетни) карти за всяко жилище.  

Резултати от измервания през първата фаза ще са налични през месец март - 

април. Причина за забавянето е, неосигуреното на време финансиране за закупуване на 

детекторите за втората фаза на проучването. Идентифицирайки проблема, НЦРРЗ 

предприе мерки за прекалибриране на резервните детектори за по дълъг период от 

време за измерване.  

В Приложение № 2 са представени обобщените отчети на Регионалните 

областни координатори по Националната програма за изпълнение на дейността по 

индикатори. За провеждането на националното проучване повечето РЗИ-та са 

публикували съобщение на официалната си страница. Всички РЗИ-та са раздали 

детекторите в съответствие с процедурата за провеждане на националното проучване.  
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3.3. Изпълнение на втора фаза по Национално проучване на нивата на радон в 

сгради. 

През ноември 2015 г. бе осъществена поръчка по ЗОП и бяха закупени нови 3000 

детектора за измерване на концентрацията на радон във втората фаза на проучването. В 

жилищата от първата фаза на проучването се поставят детектори за последващите 6 

месеца.  

Целта е да бъде оценено разпределението на средните годишни концентрации на 

радон в жилища. Проведените до този момент, 13 европейски и 2 американски 

епидемиологични проучвания тип „случай-контрола”, за оценка на риска за развитие на 

рак на белия дроб, съотнесен към концентрацията на радон показват нарастване с 8% 

за всеки 100 Bq/m
3
 радон. Обаче, ако анализът се направи на база дългосрочно 

изследване на концентрация на радон рискът нараства до 16% за 100 Bq/m3 (СЗО 

2009).  В България не е провеждано проучване на средногодишните концентрации на 

радон в жилища, което да позволи да бъде оценена дозата от облъчване от радон в 

сгради.  

За замяна на детекторите от първа фаза с тези от втора фаза, НЦРРЗ изготви 

Инструкция за смяна на детекторите по Национално проучване на концентрацията на 

радон в жилища (Приложение 3). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА СМЯНА НА ДЕТЕКТОРИТЕ ПО НАЦИОНАЛНО 

ПРОУЧВАНЕ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА РАДОН В ЖИЛИЩА 

Детекторите от втората фаза се изпращат от НЦРРЗ до съответното РЗИ, 

разпределени в четири кутии по адресни (анкетни карти) карти. Пакетът, подготвен от 

НЦРРЗ и изпратен по куриер, по опис се изпращат от 99 до 103 броя детектори за 

жилищата, в зависимост от определения по процедурата за разпространение, 1 нулев 

детектор и 2 дублиращи детектори, работна таблица и приемо-предавателен протокол – 

2 броя. По електронен път се изпраща файл - база данни, в който е добавен серийния 

номер на новия детектор срещу данните на жилището, което се измерва, работната 

таблица и инструкцията. Таблицата в електронен вид съдържа информация, която е 

събрана от служителите на РЗИ или общините и представлява  попълнените данни от 

адресната карта. Когато не е попълнена информацията от анкетната карта, реда е 
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празен. Работната таблица, която се изпраща на хартиен и електронен носител е част от 

базата данни. Тя съдържа номера на адресната (анкетната) карта, името, адреса на 

жилището, серийния номер на детектора от първата фаза, номера на детектора от 

втората фаза и празни колони за датата на събиране и поставяне на новия детектор. 

Празните колони за датите се попълват при самата смяна на детекторите в измерваното 

жилище. Тази работна таблица служи за опис на детекторите от двете фази и е 

помощен материал при подмяната на детекторите. В нея се попълват датите и при 

липса на информация по анкетната карта, т.е. има празен ред, се допълват пропуските 

или се попълва адресна карта за липсващата информация. Работната таблица, може да 

бъде форматирана и разпечатана по ваш удобен за работа начин.  

 

Събирането на детекторите и съответно поставянето на новите 

детектори е необходимо да бъде извършено в най-кратък възможен срок! 

 

 

Дейности по поставяне на детекторите от втората фаза (нови детектори): 

1. Приемо-предавателният протокол се подписва от Ваша страна, след проверка на 

съдържанието на пакета, и единия екземпляр се изпраща в НЦРРЗ с детекторите от 

първата фаза. 

2. Детекторите се разпределят по таблицата и номерата на адресните карти, надписани 

на кутиите по населени места (общини). 

3. Изпращат се на общините и/или се отива до населеното място  и до жилището. 

4. При изпращане на повече от един детектор по общини за тяхното поставяне се 

изпраща и работната таблица или част от нея за съответната община, като използвате 

изпратения файл. 

5. На място в жилището - металното фолио се отваря и детекторът се поставя на 

мястото, където е стоял детектора от първата фаза (стария). 

6. Извършва се сравнение на серийния номер на детектора с описания сериен номер в 

работната таблица. При разминаване се записва реалния номер на детектора, които 

се поставя. 

7. Записва се датата на поставяне на детектора в работната таблица. 

8. При липса на информация за жилището се допълват пропуските или се попълва нова 

анкетна карта с пропусната информация. 



   

13 
 

Дейности по събиране на детекторите от първата фаза (стари детектори): 

1. Детекторите от първата фаза (стари) се вземат от мястото, където са престояли в 

жилището и се поставят в плътно затворен найлонов плик. Детекторите могат да 

бъдат опаковани предварително в хартия и могат да се поставят няколко броя 

детектори в плика.  

2. Извършва се сравнение на серийния номер на стария детектор с номера от работната 

таблица. При разминаване се записва реалният номер на детектора и се извършва 

проследяване на съответната грешка, с цел отстраняването й. 

3. Записва се датата на събиране на детектора в работната таблица, която следва да е 

дата на поставяне на новия детектор.  

4. При различни дати на поставяне на новия и събиране на стария се записват реалните 

(различни) дати. Тези дати са необходими за оценка на концентрацията на радон в 

помещението.   

5. Съхраняват се в кашон или кутия на студено, не влажно място, до събиране на 

всички детектори от областта. Целта е да бъдат предпазени от допълнително 

облъчване до като бъдат изпратени и по време на транспортирането до 

лабораторията в НЦРРЗ. 

6. След събиране на всички детектори, кашоните/кутиите се опаковат и се изпращат по 

възможно най-бързия начин до НЦРРЗ. 

7. Попълнените адресни карти или копия от тях както и работната таблица се изпращат 

заедно с детекторите от първата фаза (старите) в кашона/кутията. 

8. Датите на събиране и поставяне от работната таблица са попълват в електронен файл 

(базата данни). Допълнително събраната информация се добавя и  готовия файл се 

изпраща на електронните пощи: m.tsenova@ncrrp.org; k.ivanova@ncrrp.org  

 

Дейности, които се извършват по осигуряване на качеството: 

С цел осигуряване на качеството изпращат нулев детектор и дублиращи 

детектори. Нулевите детектори се използват за оценка на влиянието на някои 

допълнителни процеси върху точността на определяне на концентрацията на радон: 

пренасянето от лабораторията до помещението, в което е поставен уреда и обратно, 

съхранението им и други.  

1. Нулевият детектор от първата фаза (старите детектори) се поставя в кашона на 

старите детектори и се изпраща в НЦРРЗ. Когато номера на нулевият детектор е 

различен от този в таблицата, в таблицата се записва реалният номер на детектора, 

mailto:m.tsenova@ncrrp.org
mailto:k.ivanova@ncrrp.org
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който не е отварян. Когато са останали, неотворени детектори или не раздадени, тези 

детектори могат да се върнат в НЦРРЗ като нулеви, но задължително се записва 

срещу номера, че не са отваряни. Тези останали детектори могат да бъдат раздадени 

на желаещи да участват в проучването, но следва да бъде попълнена анкетна карта за 

тях и датата на поставяне на детектора да бъде ясно записана. Данните от тези 

детектори ще бъдат добавени допълнително в базата данни. 

2. Нулеви детектори от втората фаза (нови детектори) са отбелязани в работната 

таблица най-отдолу. Тези детектори се намират в кашона по сериен номер и оставят 

в РЗИ-то без да се отварят. Те ще бъдат изпратени в НЦРРЗ след 6 месеца, заедно със 

събраните детектори от втората фаза. 

Дублиращи детектори са такива, които се разполагат на мястото, където е основният 

уред за същия период на измерване. Те се раздават с основния детектор и се събират и 

обработват както тях. Те се използват за преценка на прецизността на измерването. 

3. Дублиращи детектори от първата фаза (старите детектори). Номерата на 

дублиращите детектори са записан в таблиците (електронен и хартиен вида) срещу 

името на жилището, където са поставени. Тези детектори се събират и опаковат по 

същия начин като основните детектори и се изпращат, заедно с цялата партида в 

НЦРРЗ.  

4. Дублиращи детектори от втората фаза (нови детектори). В края на работната таблица 

са записани от два до три серийни номера на детектори, които са отделени за 

съответната област за дублиращи. След намиране на детектора от кутията, той се 

поставя до основния, като се разпечатва фолиото. Дублиращите детектори могат да 

бъдат поставени на местата, където са стояли дублиращите детектори от старата 

партида или на други произволно избрани от вас. Задължително се записва в 

таблицата (работната и електронната) къде са поставени, както и допълнително се 

отбелязва номера им срещу номера на основния детектор, за да се знае с показанията 

на кой детектор ще бъдат сравнявани. 

5. Данните за дублиращите детектори се попълват в електронната и хартиената таблица  

и информацията за тях се изпраща в НЦРРЗ. 

 

БЛАГОДАРЯ ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО И ДОБРАТА РАБОТА! 
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Подмяната на детекторите се осъществява от служители на РЗИ, същите 

попълват информацията от адресните (анкетни) карти в базата данни. Детекторите за 

втората фаза на проучването са разпределени и изпратени декември месец по куриер от 

НЦРРЗ до всички 28 РЗИ-та на територията на страната. Всяка кутия съдържа 25 броя 

детектори с уникален код, поставени в метално фолио (фигура № 4). 

 

 

Фигура № 4. Снимка на кутия с детектори за втора фаза от Националното проучване 

 

Доказателство за вниманието, което европейските държави обръщат на 

проблема – концентрация на радон в сгради и рискът за здравето на гражданите е 

изработването и публикуването от ЕК на „Атлас на концентрацията на радон в Европа”.   

До сега България беше бяло петно на тази карта. През 2015 г. НЦРРЗ представи данни 

от пилотното проучване на концентрацията на радон в четири области на България, 

които бяха публикувани на европейската радонова карта (фигура № 5). 

Събраната информация ще подпомогне вземането на решения при 

регламентирането на техническите мероприятия в законодателството на България, 

които касаят  изискванията за радиационна защита при проектиране на нови и 

реконструкция на стари сгради. 
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Фигура № 5. Атлас на концентрацията на радон в Европа 

 

4. Създаване на публичен Национален регистър на лаборатории и експерти с 

призната компетентност за измерване на радон в обществени и жилищни сгради 

 Създаването на публичен Национален регистър на лаборатории и експерти с 

призната компетентност за измерване на радон в обществени и жилищни сгради цели 

осигуряване на законосъобразност при определяне на критериите за компетентност, 

публична сигурност и прозрачност при извършване на измерванията.  

Работата по публичния регистър е извършена по договор с външна фирма „Термотест“ 

ЕООД, за IT услуги.  Съгласно договора през 2015 г. е извършено: 

 Системна поддръжка и защита на данните и на програмните продукти и 

публичния сайт към Публичните регистри на организациите и лицата с 

правоспособност за измерване на радон в обществени и жилищни сгради и на 

строителните организации, с правоспособност да извършват проектиране и 

реконструкции с цел намаляване на радон в жилищни и обществени сгради, 

заедно с Националната база данни, обединяваща всички измервание на радон в 

жилищни и обществени сгради, разработени и инсталирани на сърверна система 

и резервен сървер, съответно  с IP  77.77.149.242 колокиран в дейта център на 

ICN и резрвен – разположен на територията на НЦРРЗ в рамките на 2015 г. 



   

17 
 

 Осигуряване и инсталиране на ГИС система за собствена сметка на 

Изпълнителя, за нуждите на изграждането на Радонова карта на България. 

За поддръжка на сървърите – основен и резервен – регулярно, веднъж седмично, в 

рамките на 2015г. са извършвани следните основни групи дейности: 

a) Администриране на операционните системи (ОС); 

b) Администриране на системите за управление на базите от данни (СУБД); 

c) Контрол на еталонните параметри и работоспособността на ОС и СУБД; 

d) Възстановяване на работоспособността на ОС и  СУБД; 

e) Администриране на дисковото пространство с цел оптималното му използване. 

Пордобен опис на дейностите включва: 

   1. Мониторинг на Linux базирани системи: 

 Наблюдение на наличността и работоспособността на операционната 

система; 

 Наблюдение на състоянието на основните услуги на операционната 

система (daemons); 

 Наблюдение на натоварването на процесорите; 

 Наблюдение на количеството заето оперативна памет; 

 Наблюдение на количеството заета swap памет; 

 Наблюдение на заетото (свободно) дисково пространство; 

 Наблюдение на натовареността на дисковата подсистема; 

 Наблюдение на натоварването на мрежовите интерфейси; 

 Анализ на получената информация. 

2. Наблюдение на системните съобщения за грешки: 

 Наблюдение за предупреждения и грешки в syslog, messages и deamon за 

Unix/Linux базирани сървъри; 

 Наблюдение за предупреждения и грешки в логовете на устройствата от 

мрежовата инфраструктура. 

3.Наблюдение на състоянието на архивите: 

 Наблюдение на състоянието на архивите на операционните системи; 

 Наблюдение на състоянието на архивите на 3
rd

 party приложенията в ИТ 

инфраструктурата; 

 Наблюдение на състоянието на архивите на СУБД. 

4. Наблюдение на състоянието на планираните задачи: 
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 Наблюдение на състоянието на Scheduled tasks; 

 Наблюдение на състоянието на Crontab jobs. 

     5. Наблюдение на състоянието на хардуера: 

 Наблюдение на състоянието на хардуера чрез системни тестове. 

   6. Анализ на посещаемостта на публичния сайт 

 Средномесечната посещаемост на публичния сайт – между 450 и 600 

посещения на месец като в първия месец след пускане на сайта те са били 

по-малко, което се обяснява с по-бавнаtа реакция на световните търсачки 

(между седмица и месец) за новосъздадения домейн. 

 Средното количество възникнали грешки на месец е между 7 и 10, като 

само 3 за годината са възникнали при опит да се изтегли .pdf материал от 

сайта и е имало прекъсване на връзката с клиента. 

   7. Проверка за пълнота на публикуваните материали: 

 Все още не са предоставени от Възложителя преводни материали на 

английски език и на материали в разделите : 

 Процедури: Процедура за разпределяне на детектори при провеждане 

на национално проучване за нивата на радон в сгради 

 Информация за населението :”ОТЧЕТ за изпълнение на „Национална 

програма за намаляване въздействието на радон в жилищни сгради 

върху българското население“ за 2014г, Национална програма. 

 Законова уредба и подразделите му са празни 

 Във версията на български език в раздела ”Научни публикации” липсват 

преводи на всички материали без 2 статии. 

   8. Защита от външни атаки: 

 Редовно анализиране на опитите за атаки към публичния сървер, както на 

системно, така и на ниво мейл, уеб и БД сървиси и планиране и 

въвеждане на нови правила за управления на входящите заявки по HTTP 

и firewall.  

   9. Въвеждане на съществуващи данни на Възложителя. 

 В системата са въведени данни на Възложителя от проведени измервания 

(до този момент 1451 бр.), които са достатъчни за първоначални тестове 

както на картографските данни , така и за предстоящия развой на 

http://np-radon.org/radon/documents/NCRRP_Radon_Conference_Final_Preview.pdf
http://np-radon.org/radon/documents/NCRRP_Radon_Conference_Final_Preview.pdf
http://np-radon.org/radon/documents/bg_Otchet_Rn_2014_5.pdf
http://np-radon.org/radon/documents/bg_Otchet_Rn_2014_5.pdf
http://np-radon.org/radon/documents/bg_Otchet_Rn_2014_5.pdf
http://np-radon.org/radon/documents/NationalProgram_introduction_RG.ppt
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методите за цифров анализ и многокомпонентен анализ и визуализация 

на разпространението на радон в жилищни и обществени сгради. 

 В базата данни има геокодиране само за около 150 адреса, на които са 

проведени измервания. Въведените до сега данни позволяват да се 

придобие обща представа само за 3 непълни региона в страната. Поради 

това считаме че все още няма достатъчно данни, които да позволят 

публикуването на радова карта на публичния сайт. Та е достъпна само 

след регистрация като оператор във служебната част на сайта.   

 

II. Дейности извършени по т. 1.2. от Договора 

GIS система. 

След извършване на анализ на няколко GIS системи, с оглед на специфичните 

нужди на «Националната база данни, обединяваща всички измерване на радон в 

жилищни и обществени сгради,» и осигуряване на максимална гъвкавост, с цел 

посрещане на бъдещи, все още не специфицирани нужди от допълнителна 

визуализация при обработката и анализа на данните, беше избран софтуерния пакет 

Leaflet 0.7.7. Това e Java Script базиран софтуер, позволяваш пълно управление на 

векторни електронни географски карти и WEB визуализацията им.  

Географските координати са във формата WGS84 – единен стандарт използван 

във всички Европейски GPS устройства.  

Софтуерът е инсталиран на основния сървър с IP: 77.77.149.242. С цел тестване 

на софтуера е разработено програмно приложение което да позволи на елементарно 

ниво визуализация на наличните в момента данни в базата.  

По-долу представените снимки от част на екрана, показват една от тестовите 

възпожности на програмното приложение: 

 

Снимка No. 1. показва част от Пловдивска област. Със флагчета са означени селищата, 

където има данни от измервания. Цвета на флагчето зависи от това дали в измерванията 

има стойности превишаващи 300 Bq/m3 – тогава е червен, ако са под тази граница – 

син.  

 



   

20 
 

 

Снимка No. 1. 

 

Снимка No. 2. Показва съшата област от картата, но курсора на мишката е поставен 

върху едно населено място (Mouse Over) – Пловдив. Тогава се появява поле с 

допълнителна информация – минимална и максимална измерена стойност в това 

населено място, както и броят на измерванията. 

 

 

Снимка No. 2. 
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Снимки No. 3 и 4 дават в по-едър мащаб част от същия район.  

 

 
Снимка No. 3 

 

 

Снимка No. 4 
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Геокодиране. 

Голяма част от наличните данни (650 адреса от около 750) са без въведени GPS. 

координати. Очаква се и бъдещите данни да се с подобно съотношение.  

С цел точното изобразяване на картата е необходимо всеки адрес да в привързан 

към GPS координати. Намирането на географските координати на даден адрес и 

преобразуването им в съответния стандарт (в случая WGS84) е геокодирането.  

В момента за България няма събрана достатъчно информация във електронен 

вид, която да позволи детайлно геокодиране с точност до No. на улицата за всички 

населени места.  

Градацията е следната: 

1. Областни градове – геокодирането е с точност до ул. и No.  

2. По-големи градове – около 60 – също с точност до ул. и No. 

3. За по-малките градове и накои големи села  - точността е или улица, или улица и най-

близка пресечка. 

4. За средните по размер села точността е улица, или център на населеното място.  

5. За малките села, и махали точността е сведена до координати на населеното място.  

 

Проведени са разговори с няколко потенциални подизпълнители, които имат 

ресурса и информациата необходима за предоставяне на такава услуга. Предоставени са 

и файлове с частични адресни списъци с цел проверка на детайлността и тестване на 

качеството на услугата която ше бъде закупувана от тях.  

След избор на подизпълнител за геокодирането, наличните до момента данни ще 

бъдат допълнени и с информацията за GPS координатите на фигуриращите в тях 

адреси.  

Според планираните за текущата година дейности по развой на средата за работа 

на операторите са извършени подготвителни дейности за създаване програмни 

продукти за анализ на измерванията, свързани с анализ на пригодността и 

бързодействието на различни библиотеки за цифрова и статистическа обработка на 

данни и инсталиране на най-подходящите от тях. 
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5.Продължаване на дейностите по обслужване и попълване на националната база 

данни, обединяваща резултатите от всички измервания свързани с 

концентрацията на радон в сгради 

Създаването на Национална база данни обединяваща резултатите от всички 

измервания свързани с концентрацията на радон в сгради е една от стратегическите 

цели на програмата. Предвижда се попълването, което да продължи и след изтичане на 

срока на действие на Националната програма, това ще осигури възможност за 

повишаване на информираността на населението и обобщаване на цялата налична 

информация. Данни ще са научната основа за изготвянето на радонова карта на 

България.   

Националната база данни е от полза за населението при закупуване, наемане и 

реконструкция на жилища. Информацията ще се използва за предвиждането на най-

подходящите технически мерки за ограничаване на концентрацията на радон при 

строителството на нови сгради в райони с повишен радонов риск.  

Не на последно място, Национална база данни ще бъде обективен критерий за 

оценяване на изпълнението на самата Национална програма.     

На базата на националната база данни ще бъдат разработни критерии за 

рекунструкция на сградата. За това тази база данни и информацията, която се събира 

при провеждане на измерванията на сградата ще бъде съгласувана с Министерство на 

регионалното развитие и благоустройство и съответните структури – Камера на 

архитектите, Камера на инжинерите в инвестиционното проектире, Камера на 

строителите и други.  

Обастните координатори са преставили попълнени таблици със 

информация за проучваните жилища.  

Дейностите по технологичната разработка и създаването на национална база 

данни е извършена по договор с фирма „Спектър-БГ“ EООД. Съгласно договора през 

2015 г. е са изпълнени следните задачи: 

 Разработка на допълнителни програмни продукти (модули) към интегрирана 

система за въвеждане и визуализация на данни съгласно техническо задание, с цел 

оптимизация на възможностите на програмното осигуряване за интерпретация на 

резултатите от измерванията на радон в жилищни и обществени сгради и изграждане на 

публична радонова карта на България. 

 Обучение на персонала за работа с базите данни. 
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Обучението на персонала на лаборатория „Мониторинг и превенция на радон“ и 

проведено на 10-13.02.2015 г. и на 28.01.2016 г. 

6. Определянето на райони с повишен радонов риск  

Изпълнението на тази задача, трябваше да стартира през 2015 г. Предвиждаше се 

да бъде изготвена методика за определяне на районите в риск, което да бъде база за 

изготвяне на радонови карти на различните региони в България.  

Планирано беше методиката да се апробира на територията контролирана от 

РЗИ- Благоевград. В този контекст е от изключително значение правилно да се прецени 

рамката за разполагане на детекторите, за да се постигнат едновременно две цели: 

 Достатъчна статистическа достоверност и представителност на резултатите от 

измерванията; 

 Използване на минимално достатъчно количество детектори, така щото да се 

постигне оптимизация на финансовите разходи, без да се компрометира постигането на 

целите на Националната програма. 

Задачата не е изпълнена поради липсата на финансиране. 

7. Анализ на състоянието на системите за контрол при проектиране и 

строителство на нови сгради и актуализирането й спрямо европейските 

практики 

 През 2015 г. Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

планира и организира изпълнението на задача: „Анализ на действащите технически 

нормативни актове и проучване на европейските практики за проектиране на 

защитата на сгради от радон“. 

 Заданието включва преглед на нормативните актове и практиките в водещи 

европейски държави; анализ на съществуващото до момента законодателства в 

Република България относно изискванията за проектиране защитата на сгради и 

изготвяне на доклад с предложение за допълнение на действащите актове или за 

изработване на нов нормативен акт за ограничаване на нивата на радон. 

Задачата е изпълнена и разходите в размерна 8 333,33 лв. без ДДС са покрити 

напълно от бюджета на МРРБ. 
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През периода 2016 – 2017 г., на основание изготвеният вече доклад се планира 

обществена поръчка в два етапа: 

І-ви Етап: Изготвяне на проект на Наредба с изисквания за проектиране защитата от 

радон на нови и съществуващи сгради. Ще се реализира през 2016 г. 

ІІ-ри Етап: Изготвяне на проект на методики за изработване на проектни решения за 

превантивни и коригиращи мерки за защита от радон. Ще се реализира през 2017 г. 

като идеята е да се разработят приложения към наредбата. 

8. Продължаване на дейностите по комуникационната стратегия 

През 2015 г. беше предвидено да се продължат и разширят параметрите на 

комуникацията с населението. През 2014 г. бяха формулирани стратегическата цел и 

главните подходи за реализирането й:  

 определяне на целевите групи: граждани, строителни специалисти, медицински 

специалисти по трудова медицина, работодатели, печатни и електронни медии, 

широката публика. 

 изработване на “Лого” и дефиниране на послание  

 изработване и поддържане на интернет страница на програмата 

 издаване на брошури, диплянки, плакати за повишаване информираността на 

населението. 
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Резултатите от 2014 г. показаха, че определено има сериозен интерес към 

проблема, но липсва задълбочена информация, а понякога тя е противоречива.  

През 2015 г., направената редукция на средствата доведе до липса на 

финансиране за тази задача. Независимо от това бяха направени определени стъпки в 

посока развитие на стратегията за информиране на населението: 

През февруари 2015 г. гл. ас. Кремена Иванова – главен координатор на 

Националната програма и доц. д-р Жана Джунова – секретар на програмата участвуваха 

в ратно съвещание на тема: Communication and Stakeholder involvement in Radon issues; 

Shared experiences and lessons learned from communication about radon, организирано от 

Международната агенция по атомна енергия. На съвещанието беше представено 

постигнатото до сега в областта на рисковата комуникация за здравните ефекти от 

радон в сгради, използваните методи за измерване, подходите за редукция на риска и 

др. На съвещанието бяха обсъдени резултатите постигнати от прилагането на подобни 

Национални програми (вече завършили) в други европейски страни – Ирландия, Чехия; 

трудности при реализацията, допуснатите грешки и научените уроци.  
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Проблемът за информираността на населението и комуникацията на рисковете 

за индивидуалното и общественото здраве, в последните години е централен в 

радиационната защита. Успехите в „ограмотяването” на засегнатите контингенти е 

гаранция за постигане на висока култура на безопасност и поведение намаляващо 

вероятността да се реализира увреждане. Доказателство за това е и организираният от 

департамента по „Радиационна защита” на Европейската комисия през ноември 2015 г. 

научен семинар на тема: „Комуникация на здравния риск от облъчване с йонизиращи 

лъчения”. В семинара участваха и двама представители на НЦРРЗ.  

Проведени бяха и поредица от интервюта от зам. председателя на Националния 

координационен съвет и главният координатор на програмата за разясняване на целите, 

подходите и очакваните резултати. През месец май беше проведена среща с 

ръководството и родителите на учениците в музикалното училище „Любомир Пипков” 

в София. 

Поредица от интервюта в средствата за масова информация бяха дадени и от д-р 

Ангел Кунчев, заместник председател на Националния координационен съвет. В тях 

подробно се разясняваха целите на програмата и начините за постигането им, 

организацията на дейностите планирани в рамките на Министерство на 

здравеопазването, предстоящите задачи и очакваните резултати за подобряване 

здравето на нацията. 

Изпълнението на дейността, по региони и индикатори, е представена в 

Приложение № 3. Индикаторите, по които се обобщава дейността са: Повишаване 

информираността на населението; Издадени / разпространение материали; 

Образователни материали за учителите и децата; Предоставяне на информация на 

заинтересувани лица и общности; Кампании за информиране;  Други.  

Поради липса на финансиране не са изготвени и разпространени Образователни 

материали за учителите и децата. Всички РЗИ-та са разпространили приблизително по 

110 броя брошури при раздаването на детекторите. Независимо от проявения голям 

интерес към брошурите и другите информационни материали, през 2015 г. не са 

отпечатани допълнителни бройки,  поради липса на финансиране.  

На фигура № 6 са представи обобщаването на дейностите по области, които са 

изпълнени през 2015 г. 
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Фигура № 6: Дейности в обхвата на комуникационната стратегия  

Проведените кампании в общините по време на раздаване на детекторите са най-

разпространената форма през 2015 г. за информиране на населението за проблемите, 

свързани с високи концентрации на радон в домовете.  

9. Съвместно с МТСП да започне идентифициране на работните места с 

повишено съдържание на радон. 

Директива на Европейският съвет 2013/59/ЕВРАТОМ от декември 2013 г. за 

определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, 

произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение обръща специално внимание на 

облъчването на радон в работни помещения. Във връзка с изпълнение на препоръките 

на тази директива в Националната програма е заложен основен приоритет за оценка на 

радон в работни помещения и определянето на облъчването, като задължителен 

параметър при оценката на професионалния риск.  

Държавите членки следва да направят необходимото за идентифициране на 

работни помещения където професионалното облъчване е вероятно да надхвърли 

ефективната доза от 6 mSv годишно или съответстваща стойност на облъчване с радон 

за даден интервал от време. Тези работни места следва да бъдат управлявани като 

ситуация на планирано облъчване, като се прилагат граници на дозите, както и да се 

определи какви изисквания за оперативна защита е необходимо да бъдат приложени. 
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През 2014 г. НЦРРЗ започна проучвания, с цел изготвяне на списък на работните места 

и видовете дейности, които има вероятност да се разглеждат като ситуации на 

планирано облъчване. През 2014 г. бяха проучени подземни обекти (водни централи), а 

през 2015 г. бе планирано да бъдат проучени три произволно избрани спа комплекси с 

минерални извори и три произволно избрани пещери. Поради липса на финансиране, 

тези дейности не бяха извършени. 

8 . Мониторинг и оценка на програмата 

Ежегодно се извършва мониторинг и оценка на изпълнението на планираните 

задачи по Националната програма.  

Мониторингът на програмата е интензивен и динамичен процес на нейното 

управление, в резултат на който систематично се изготвят периодични отчети за 

констатациите, оценките на изпълнението заключенията и препоръките относно 

постигнатия напредък и ползите, които следва да се очакват от прилагането.  

Оценката обективно демонстрира задоволяването на важни обществени 

потребности, като резултат от предвидените интервенции, както и на резултатите и 

въздействията, произведени от тях. Тя се осъществява в съответствие с предварително 

разработени ясни и измерими критерии, индикатори и стандарти по отношение на 

тяхната адекватност, ефикасност, ефективност, устойчивост, справедливост и т.н. 

Оценката като правило се базира на специално събрана и анализирана информация. 

За извършването на системен мониторинг и оценка на постигнатите резултати през 

бяха изготвени „Правила за мониторинг и оценка на изпълнението на Националната 

програма за въздействие на радон върху здравето на българското население“. 

Съгласно тези правила,  през 2015 г. пилотно беше провеждан мониторинг на 

програмата, а в края на годината - оценка на изпълнените дейности. Изводите от 

пилотно проведените мониторинг и оценка, както и разработените „Правила“ ще бъдат 

представени за обсъждане  и приемане на заседание на НКС. 

Основни трудности за прилагането на системния мониторинг е липса на достатъчен 

персонал и мотивираност, както и обучение на персонала за извършването на тази 

дейност. Три месечни отчети по индикатори се изпращаха само от 2-3 РЗИ-та. Всички, 

Областни координатори изпратиха годишни отчети с попълнени таблици за 

постигнатите резултати. 
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Финансовото изпълнение на Националната програма е представено на таблица 1. За 

2015 г. са финансирани само три дейности, които са реализирани на 100%.  

Въпреки системното недофинансиране на Националната програма (през 2015 г. са 

отделени едва 17.4% от предвидените средства), както и закъснението на 

закупуването на детекторите за втората фаза, Националното проучване се изпълнява на 

100%, благодарение на самоотвержената и отговорна работа извършена от областните 

координатори и целият ангажиран персонал на РЗИ и НЦРРЗ. Детекторите са раздадени 

в съответствие с Процедурата по общини и населени места, като регионалните 

инспекции са съчетавали командировките с останалите дейности на инспекциите.  

Провеждането на мониторинг и оценка е важна задача при провеждането на 

Национални програми, но неотпускане на финансови средства и липса на персонал 

демотивира служителите. Само някои РЗИ-та са оценили изпълнението на програмата, 

описали са трудностите и направили препоръки за подобряване на дейностите по 

нейното изпълнение. В Приложение № 5 е представена оценката от областните 

координатори и общата оценка. На базата на тяхната оценка изпълнението на 

програмата може да бъде определено като „много добро“. 



   

31 
 

  

Таблица 1: Финансовото разчет на Националната програма за 2015 г. 

Трудностите, които са срещнали Областните координатори при изпълнението на 

поставените задачи са: 

- Удълженият срок за събиране на детекторите от първия етап на проучването е 

довело до отказ на някои от участниците за приемане на новите детектори за 

втория етап. Отказалите се участници са заменени с други, желаещи да участват 

във втория етап на националното проучване. Това обаче налага редица 

преизчисления, за да се определят точно годишно-сезонните флуктуации в 

стойностите на радон. 

- Недостатъчна информираност сред населението на национално ниво. 

- Липса на финансиране на дейностите по разпределение и събиране на 

детекторите от първата и втората фаза на проучването. 

% на 

реализация

(кол5/кол4)

1 3 4 5 6 7

1 10000 0

2 10000 0

3 172000 75000 75000 44 100

4 15000 15000 15000 100 100

5 70000 10000 10000 14 100

6 85000 0

7 20000 10000 9999 50 99,99

8 44500 0

9 30000 0

10 70000 0

Изграждане на структури за управление  на 

Националната програма

Изменение на действащи, изработване на 

нови нормативни актове за технически 

изисквания за защита от   радон в сгради

Провеждане на представително Национално 

проучване за нивата на радон в сгради 

2

Мониторинг и оценка на програмата 

Създаване на публичен Национален регистър 

на лаборатории и експерти с призната 

компетентност за измерване на радон в 

обществени и жилищни сгради

Създаване на национална база данни, 

обединяваща резултатите от всички 

измервания свързани с концентрацията на 

радон в сгради 

Определяне на райони с повишен радонов 

риск 

Разработване на комуникационна стратегия, 

отчитаща специфичните особености, 

приоритети и функции на различните целеви 

групи 

Въвеждане определянето на облъчване от 

радон като задължителен параметър при 

оценка на професионалния риск

Анализ на състоянието на системите за 

контрол при проектиране и строителство на 

нови сгради и актуализирането й спрямо 

европейските практики

Дейности по програмата

Утвърдени 

финансови 

средства за 

2015 г.

Разходвани 

финансови 

средства за 

2015 г.                     

(с ДДС)

% на изпълнение 

по план

(кол4/кол3)

№ по 

ред

Плавниран 

бюджет по 

финансов разчет 

2015 г.
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- Поради липса на GPS - навигация налична в РЗИ – Благоевград, при попълване 

на анкетните карти за измерване концентрацията на радон в жилищни сгради не 

са попълнени GPS - координати (gpsn и gpse) на поставените детектори. Това 

води до непълноти във файла с националната база данни от измерванията.  

- Трудности с осигуряване на транспорт за разпространяване на детекторите 

- Няма информация относно кадровото планиране за предстоящия мониторинг и 

предстоящата работа с фирми трудова медицина и строителни фирми 

- Някои общински администрации не са подбрали коректно лицата и жилищата, в 

които да бъдат поставени детекторите - посочени адреси над втори етаж. Част 

от гражданите са отказвали поставяне на детекторите, въпреки разяснителните 

разговори за безопасността им. Събирането и поставянето на детектори е 

свързано с провеждане на голям брой телефонни разговори и командировки, а 

това допълнително натоварва бюджета на РЗИ. 

- Колегите от другите институции от областта и от РЗИ не са мотивирани за 

изпълнение на задачите и не се включват активно в провежданите дейности 

- Липса на финансиране за провеждането на обучителните мероприятия.  

- Липса на достатъчно информация относно ресурсите за предприемане на 

необходимите мерки за предпазване от вредното влияние на Радона. 

- Затруднения при намиране на доброволци, които желаят да съдействат при 

реализирането на Програмата. 

Предложенията, които Областните координатори са направили за подобряване на 

изпълнението на дейностите по Националната програма са: 

- Да се проведе широка Национална медийна кампания за информиране на 

населението, която да акцентира върху профилактичната и промотивна дейност 

на програмата. Това силно ще облекчи работата на регионално ниво. 

- Средствата да се отпускат в началото на годината и дейностите по програмата да 

се включат в указанието за планиране изпращано от МЗ на РЗИ. 

- Да се предвидят и отпуснат средства за закупуване на GPS - навигация във 

връзка с попълването на необходимите данни. 

- Целево да се финансират дейността по разпространяване и събиране на 

детекторите 



   

33 
 

- Да бъдат ясно и точно разпределени дейностите за изпълнение между 

институциите като участващите колеги бъдат стимулирани за работа по 

програмата. 

- Информация за предвиденият годишен бюджет и финансираните дейности да се 

изпраща своевременно, с цел подобряване на организацията и оптимално 

разпределение на ресурсите. 

- Да се проведе Национална кампания, с която да се информира населението от 

къде може да се получи информация за мерките, които трябва да се предприемат 

за предпазване от Радона в закрити помещения. 

- Да бъде ясно регламентиран начина за извършване на профилактика и контрол, 

като се има предвид спецификата на проблема и опасността от манипулиране на 

общественото мнение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 През 2015 г. предвид ограниченията във финансирането, бяха изпълнени три от 

заложените в Националната програма дейности: 

 

Дейност 3 - Провеждане на представително Национално проучване за нивата на 

радон в сгради  

В рамките, на която НЦРРЗ и РЗИ са работили по три главни задачи:  

 Планиране на разпределението на детекторите, съгласно процедурата и 

изготвените карти и изпращане до Регионалните здравни инспекции 

 Провеждане на първата фаза на проучването – разпространение на детекторите 

по общини от РЗИ-та и попълване на анкетните карти. Провеждане на 

калибриране на детекторите в специализирана лаборатория в Германия (според 

правилата за добра лабораторна практика), за подготовка на обработката на 

резултатите от първата фаза.  

 Провеждане на втората фаза от проучването - НЦРРЗ проведе обществена 

поръчка за закупуване на втората партида детектори и изпрати детекторите до 

всички РЗИ. 

 

За съжаление средствата за реализиране на работата по програмата бяха 

отпуснати през м. септември 2015 г., с което подмяната на детекторите закъсня с 

два месеца. 

 

Дейност 4 - Създаване на публичен Национален регистър на лаборатории и 

експерти с призната компетентност за измерване на радон в обществени и жилищни 

сгради 

За поддържане на сървърите – основния и резервния в рамките на 2015г. е 

сключен договор с външна фирма. 

 

Дейност 5 - Създаване на национална база данни, обединяваща резултатите от 

всички измервания, свързани с концентрацията на радон в сгради 

През отчетния период са разработени допълнителни програмни продукти 

(модули) към интегрирана система за въвеждане и визуализация на данни с помощта на 

външна фирма. 
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Дейност 7 - Анализ на състоянието на системите за контрол при проектиране и 

строителство на нови сгради и актуализирането й спрямо европейските практики  

     През отчетния период е приет доклад за извършен анализ на действащите 

технически нормативни актове и проучване на европейските практики за проектиране 

на защитата на сгради, който ще послужи за изготвяне на нов нормативен акт. 

 

Необходимо е да се предприемат организационни мерки, така че през 2016 г. 

финансирането да бъде осигурено още в началото на годината и то в пълния 

планиран обем, за да се извършват своевременно предвидените дейности . 

Наложително е да се продължи работата по комуникационната стратегия на 

Националната програма. Повишаването на информираността на населението ще даде 

възможност да се формира на култура на безопасност и активно отношение към 

промоцията на здравето.   

Изпълнението на Националните програми - радон се контролира едновременно 

от ЕК и от европейската структура по ядрено регулиране и радиационна защита 

HERCA.  

В ЕС тече подготовката за преминаване на следващото ниво на контрол на 

радона – в обществени сгради и на работното място, което е причина да се ускори 

работата по българската Националната програма. 
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Приложение 1: Алгоритъм за разпределение на детекторите изготвен от НЦРРЗ 

Код на общините и разпределение на радоновите детектори 

в област Благоевград 

(102 детектора) 

 

Общини Код 
Брой детектори 

градове села 

Банско 01.01 4 0 

Белица 01.02 1 2 

Благоевград 01.03 22 2 

Гоце Делчев 01.04 6 4 

Гърмен 01.05 0 5 

Кресна 01.06 1 1 

Петрич 01.07 9 8 

Разлог 01.08 4 3 

Сандански 01.09 8 4 

Сатовча 01.10 0 5 

Симитли 01.11 2 2 

Струмяни 01.12 0 2 

Хаджидимово 01.13 1 2 

Якоруда 01.14 2 2 
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Код на общините и разпределение на радоновите детектори 

в област Бургас 

(102 детектора) 

 

Общини Код 
Брой детектори 

градове села 

Айтос 02.01 5 2 

Бургас 02.02 48 3 

Камено 02.03 1 1 

Карнобат 02.04 4 2 

Малко Търново 02.05 1 0 

Несебър 02.06 4 2 

Поморие 02.07 5 2 

Приморско 02.08 1 1 

Руен 02.09 0 7 

Созопол 02.10 2 2 

Средец 02.11 2 1 

Сунгурларе 02.12 1 2 

Царево 02.13 2 1 
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Код на общините и разпределение на радоновите детектори 

в област Варна 

(102 детектора) 

 

Общини Код 
Брой детектори 

градове села 

Аврен 03.01 0 2 

Аксаково 03.02 3 2 

Белослав 03.03 2 1 

Бяла 03.04 0 0 

Варна 03.05 71 2 

Ветрино 03.06 0 1 

Вълчи дол 03.07 1 1 

Девня 03.08 2 0 

Долни чифлик 03.09 1 3 

Дългопол 03.10 1 2 

Провадия 03.11 3 2 

Суворово 03.12 1 1 
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Код на общините и разпределение на радоновите детектори 

в област Велико Търново 

(102 детектора) 

 

Общини Код 
Брой детектори 

градове села 

Велико Търново 04.01 30 5 

Горна Оряховица 04.02 13 5 

Елена 04.03 2 2 

Златарица 04.04 1 1 

Лясковец 04.05 3 2 

Павликени 04.06 5 4 

Полски Тръмбеш 04.07 2 4 

Свищов 04.08 12 5 

Стражица 04.09 2 3 

Сухиндол 04.10 1 0 
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Код на общините и разпределение на радоновите детектори 

в област Видин 

(100 детектора) 

 

Общини Код 
Брой детектори 

градове села 

Белоградчик 05.01 5 1 

Бойница 05.02 0 1 

Брегово 05.03 3 3 

Видин 05.04 51 13 

Грамада 05.05 1 1 

Димово 05.06 1 5 

Кула 05.07 3 1 

Макреш 05.08 0 2 

Ново село 05.09 0 3 

Ружинци 05.10 0 4 

Чупрене 05.11 0 2 
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Код на общините и разпределение на радоновите детектори 

в област Враца 

(100 детектора) 

 

Общини Код 
Брой детектори 

градове села 

Борован 06.01 0 3 

Бяла Слатина 06.02 6 7 

Враца 06.03 32 7 

Козлодуй 06.04 7 4 

Криводол 06.05 2 3 

Мездра 06.06 6 6 

Мизия 06.07 2 2 

Оряхово 06.08 3 3 

Роман 06.09 2 2 

Хайредин 06.10 0 3 
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Код на общините и разпределение на радоновите детектори 

в област Габрово 

(100 детектора) 

 

Общини Код 
Брой детектори 

градове села 

Габрово 07.01 48 5 

Дряново 07.02 6 2 

Севлиево 07.03 19 11 

Трявна 07.04 9 0 

 

 



   

43 
 

Код на общините и разпределение на радоновите детектори 

в област Добрич 

(100 детектора) 

 

Общини Код 
Брой детектори 

градове села 

Балчик 08.01 6 5 

Генерал Тошево 08.02 4 4 

Добрич 08.03 0 12 

Добрич – град 08.04 48 0 

Каварна 08.05 6 2 

Крушари 08.06 0 2 

Тервел 08.07 3 5 

Шабла 08.08 2 1 
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Приложение 2: Обобщен отчет на дейностите извършени от РЗИ през 2015 г. 

 

ДЕЙНОСТ 1. Изграждане на структури за управление  на Националната програма

Инидикатори

ИзмерениеРезултат Изпълнение Измерение Резултат Изпълнение Измерение Резултат Изпълнение ИзмерениеРезултат Изпълнение ИзмерениеРезултат Изпълнение

01 Благоевград

брой 1

На 01.06.2015 г. е проведено заседание 

на ОКС. Представен е отчет за 

дейността за първо тремесечие 2015 г. 

отчет за периода м. април-май 2015 г. 

Същите са гласувани и приети 

единодушно от членовете на ОКС. 

02 Бургас

брой брой 13

 оказана организационно-

методична и консултантска 

помощ на представителите на 

13-те общини на територията на 

област Бургас при подбора на 

подходящи лица и жилища за 

поставяне на радоновите 

детектори брой 13

Поискана информация  за 

предполагаеми рискови терени 

на територията на съответната 

община - използваните към 

момента и изведените от 

експлоатация мини и 

хвостохранилища,  с цел 

бъдещо проучване 

концентрацията на радон в 

близост до такива терени. 

03 Варна

брой брой 2

Проведено обучение на 

служителите на РЗИ - 

Варна. Проведено 

обучение на служителите 

участващи в раздаването 

на детекторите

04 Велико Търново брой

05 Видин брой

06 Враца

брой брой 1

Кръгла маса с журналисти 

с презентация на темата. брой 1

Среща с архитектите в община 

Враца брой 1

Съвместно участие в здравните 

програми с органите за контрол 

върху тютюнопушенето

07 Габрово

брой 1

Проведено е заседание на ОКС за 

представяне, приемане на 

разработената Областна програма 

и създаване на работна група към 

него; представена е подробна 

презентация от регионалния 

координатор за спазване на 

процедурата по осъществяваване 

на измерванията, също и основни 

моменти от информациите по 

националната програма. брой 10

Осъществени са 10 срещи 

в четирите общини 

(Габрово, Севлиево, 

Дряново и Трявна) с 

членовете на работната 

група към ОКС. брой

08 Добрич

брой бр. 30

Съгласно изготвената Областна 

програма за намаляване на 

въздействието на радон върху 

здравето на населението, 

утвърдена от Директора на РЗИ-

Добрич, са обхванати и 

консултирани всички 

представители на ОПС по 

общини и институции-10 бр. 

През м. април, при стартиране 

на първа фаза и 20 бр. през м. 

декември при стартиране на 

втора фаза от проучването.   

09 Кърджали 

брой 1 2

Обучени са 

инспекторите,които 

поставиха детекторите

10 Кюстендил брой 1 Протокол № 2 от 31.03.2015 г.

Други :1.2. и 1.3. Заседания на НКС / ОКС
КОД Област 

1.4. Проучвания за оценка на състоянието 1.4. Обучителни семинари 1.5.  Организационно-методична и консултанска помощ
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ДЕЙНОСТ 1. Изграждане на структури за управление  на Националната програма

Инидикатори

ИзмерениеРезултат Изпълнение Измерение Резултат Изпълнение Измерение Резултат Изпълнение ИзмерениеРезултат Изпълнение ИзмерениеРезултат Изпълнение

11 Ловеч

брой 1

Заседание на ОКС (Протокол 

№1/20.03.2015) брой 1

Обучителен семинар на 

общински координатори 

(Протокол №1/20.03.2015) брой 1

Колегиум №1 на Дирекция 

ПБПЗ от 13.03.2015 г.

12 Монтана
брой 1 Заседание на ОКС  през месец април брой 1

Работна среща със 

специалисти

13 Пазарджик

брой 1

Протокол № 3 от 03.04.2015г. 

Провеждане на заседание на 

Областния координационен съвет 

за запознаване на членовете на 

съвета с материалите за 

разпределяне на детекторите при 

провеждане на националното 

проучване за нивата на радон брой 1

Протокол №1/31.03.2015г. за 

проведен колегиум на отдел 

ПБПЗ 

14 Перник

брой 1

Нова Заповед на Директора на РЗИ 

за промяна на състава № РД-04-

28/11.03.2015 г.

брой 

заседания 1 13 участника на ОКС; брой 10 10 участника на ОКС

15 Плевен
брой 1

Проведено заседсание на 

ОКС/протокол №1/20.02.2015г

16 Пловдив брой 1

на 19 март 2015г.проведено 

заседание на ОКС-Пловдив, с 

всички негови членове. Изнесена 

беше презентация от д-р Цвета 

Иванова - областен координатор, 

относно предстоящите задачи - 

раздаване на детекторите в 

областта. Беше обсъдена 

организацията за разпределяне на 

детекторите в жилищата на 

доброволци, съобразно 

Програмата. Уточниха се задачите 

на всеки от членовете на ОКС за 

целта. 

брой 10

регулярни писма от Областния 

управител на област Пловдив 

/№ВО-10-23-1 от 30.03.2015г./ 

до кметовете на всички общини 

на областта. Целта  на писмата е 

оказване на съдействие за 

разпределяне на детекторите по 

населени места и жилища

17 Разград

брой 1

Поведено заседание на ОКС 

,Протокол №2 брой 1

разработена областна 

програма, изготвен 

финансов отчет - 80 % брой 1

Проведена кръгла маса с 

журналисти с представена 

презентация. брой 17

Обучение на директорите на 

детските заведения с 

установени наднормени нива 

на радон

18 Русе

брой 1

Проведено заседание с участието 

на представители на общините от 

област Русе. Протокол от 

заседанието. брой 2

1 семинар Обучение на 

служителите на отдел РК 

при РЗИ - Русе за 

поставяне на детекторите. 

1 семинар Обучение на 

представителите на брой 7

Организиране на командировки 

до 6 - те общини. 

19 Силистра брой

20 Сливен брой

21 Смолян брой

22 София – град брой

23 София –област

брой 1 Протокол № 1 от 28.01.2015 брой 1

Разработване на областна 

програма, същата е приета на 

заседание на ОКС от 

28.01.2015г.

24 Стара Загора брой

25 Търговище брой

Други :1.2. и 1.3. Заседания на НКС / ОКС
КОД Област 

1.4. Проучвания за оценка на състоянието 1.4. Обучителни семинари 1.5.  Организационно-методична и консултанска помощ
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ДЕЙНОСТ 1. Изграждане на структури за управление  на Националната програма

Инидикатори

ИзмерениеРезултат Изпълнение Измерение Резултат Изпълнение Измерение Резултат Изпълнение ИзмерениеРезултат Изпълнение ИзмерениеРезултат Изпълнение

26 Хасково
брой 2 брой 2

На представителите на 

общините
брой 11

Във всяка община е порведен 

семинар, обхванати ти са 120 

човека

27 Шумен

брой 1

Заседание на ОКС Изх. № ЗК-

2305/22.12.2015 на 

информационно писмо брой 10

Протоколи на проведените 

срещи № 3 от 

16.02.2015г.;№ 4 от 

16.02.2015г; № 5 от 

16.02.2015г; № 6 от 

16.02.2015г; № 7 от 

17.02.2015г; № 8 от 

17.02.2015г; № 9 от 

18.02.2015г; № 10 от 

20.02.2015г; № 11 от 

20.02.2015г; № 12 от 

29.02.2015г брой 1

Обучение на участниците в екипа 

по поставянето на детекторите 

Протокол №2 от 13.02.2015 брой 10

 Проведени разговори по 

телефона с определените лица 

представляващи съответната 

Община за организиране на среща 

с гражданите, в чиито домове ще 

се поставят детекторите

28 Ямбол брой 5 Протоколи  от заседания на ОКС

НЦРРЗ брой

НКС брой 1 Протокол № 2 от 19.03.2015

Общо 22 33 101 26

Други :1.2. и 1.3. Заседания на НКС / ОКС
КОД Област 

1.4. Проучвания за оценка на състоянието 1.4. Обучителни семинари 1.5.  Организационно-методична и консултанска помощ
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ДЕЙНОСТ 3. Провеждане на представително Национално проучване за нивата на радон в сгради 

Инидикатори

Измерение Резултат Изпълнение Измерение Резултат Изпълнение Измерение Резултат Изпълнение ИзмерениеРезултат Изпълнение

01 Благоевград

брой 1

На сайта на РЗИ - Благоевград е 

публикувана информация за радона. 

Населението на област Благоевград е 

уведомено, че на 23.03.2015 г. в 

изпълниние на Национална програма. 

ще започне постявянето на детектори 

за измерване концентрацията на 

радон в сгради. Желаещите да вземат 

участие в националното проучване 

могат да получат информация на тел. 

037/888712 и 0882/669312. брой 102

Поставени са 102 броя 

детектора и 3 броя 

дублиращи детектори в 

частни жилищни сгради. 

Като за целта са попълнени 

данни в 102 анкетни карти. брой 29

Събрани са 29 детектора от първа 

фаза (стари детектори) и са 

поставени  29 броя детектора от 

втора фаза (нови детектори) и 1  

дублиращ детектор. в 

съответствие с инструкция за смяна 

на детекторите. 

02 Бургас

брой 13

информиране на членовете на ОКС-

представители на 13-те общини на 

територията на област Бургас за 

началото на проучването и броя на 

детекторите, предвидени за всяка 

община брой 13

Уточняване с членовете на 

ОКС-представители на 13-те 

общини на територията на 

област Бургас на 

лицата,които ще участват в 

проучването,точните адреси 

на жилищата им и датите на 

поставяне на детекторите. брой 102

През м.март са получени  

от НЦРРЗ предвидените 

102 бр.детектори за 

област Бургас за 

раздаване  по общините, 

съгласно процедурата за 

разпределяне на 

детекторите. 

През м.декември е 

получена втората партида 

от 102 детектора за 

подмяна на поставените  

такива в жилищни сгради. брой 157

До края на м.април  са 

поставени 102 детектора в 102 

жилищни сгради на 

територията на област Бургас. 

До края на м.декември са 

събрани 91 бр. от поставените 

детектори, а в 55 жилища са 

поставени нови детектори от 

втората партида.

03 Варна

брой 1

Изготвена информация за начина 

на провеждане на Националната 

програма за намаляване 

въздействието на радон в сгради 

върху здравето на българското 

население, качена на сайта на РЗИ -брой 2

Подготовка  на 102 пакета с 

детектори, брошури и 

анкетни карти и намиране 

на доброволци за поставяне 

на детекторите. брой 102

Поставяне на 102 бр. 

детектори в реално 

обитаеми жилища на 

приземен и първи етаж.

04 Велико Търново
брой брой 2 Подготовка на пакетите брой 100

поставяне на детекторите 

от първата фаза брой 100

05 Видин

брой 2

подготовка за първата фаза 

Получени детектори за 

втората фаза на 11.12.2015 г. 

- 100 броя брой 100

Разпространени по 

утвърден план от 18.03 до 

08.04.2015 г. брой 100

06 Враца

брой брой 2

подготовка за първата фаза 

Получени детектори за 

втората фаза на 11.12.2015 г. 

- 100 броя брой 100

Разпространени детектори 

по първата фаза брой 100

КОД Област 
3.2. Информиране за провеждане на проучването 3.5. Подготовка за провеждане на проучването 3.5. Разпространение на детекторите 3.5. Събиране/поставяне на детекторите
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ДЕЙНОСТ 3. Провеждане на представително Национално проучване за нивата на радон в сгради 

Инидикатори

Измерение Резултат Изпълнение Измерение Резултат Изпълнение Измерение Резултат Изпълнение ИзмерениеРезултат Изпълнение

07 Габрово

брой 1

Изнесена е информация пред 

медиите за същността на 

програмата и по какъв начин ще се 

проведе дългосрочното измерване.

На сайта на РЗИ Габрово са дадени 

информации по изпълнение на 

програмата. брой 2

От РЗИ Габрово  са 

доставени детектори за 

предвидените измервания.

Изготвен е работен списък с 

данните за детекторите, 

също спицъци по общини. брой 103

Извършено е 

разпределение на 

детекторите по общини.

Подготовени са 

комплектите от детектори, 

инструкции за ползване, 

първични протоколи и 

анкетни карти (за 

поставянето им по места брой 103

Поставени са 103 детектора в 

частни жилищни сгради. Като 

за целта са попълнени данни в 

103 анкетни карти. 

08 Добрич

бр. 18

Медийно представяне във връзка с 

националното проучване за нивата 

на радон в жилищни сгради. бр. 30

Провеждане на консултации 

във връзка с провежданото 

проучване, поставянето и 

събиранетона детекторите. бр. 207

През м. март в РЗИ-

Добрич са получени 100 

бр. + 5 бр. дублиращи, 

предвидени по първа 

фаза на предстоящото 

проучване и през м. 

декември - 100 бр. + 2 бр. 

дублиращи   детектори за бр. 184

Поставени са през м. март- м. 

април 100 + 5 бр. дубл.   

детектори за 1-ва фаза (във 

всички общини на областта). 

Събрани са 95 + 5 бр. дубл., 

поради загуба или неадекватно 

съхранение от страна на 

участниците в проучването. 

09 Кърджали 

бр. 1

 Информиране чрез публикуване 

на интернет страницата на 

инспекцията

бр. 2

Подготовка на 98 бр. 

Първични протоколи , 

окомплектоване със 100 бр. 

Анкетни карти + брошура 

+листовка -всеки  

подготовка на втората фаза 

от проучването бр. 98

Поставени 98бр.детектори 

в област Кърджали

10 Кюстендил

бр. 1

информационна кампания на 

интернет страницата брой 2

Подготвени са 100 бр. 

комплекта: детектор, 

брошура и информация за 

поставяне на детекторите брой 100

Поставени 100 бр. 

детектора. Раздадени са 

брошури и са попълнени 

100 анкетни карти брой 92

Събрани са 92 детектора и са 

поставени новите 100 детектора

11 Ловеч

бр 1

информационна кампания на 

интернет страницата брой 2

Подготовка на пакети с 

детектори, анкетни карти и 

брошури (м.март) брой 99

Поставяне на детектори в 

жилищни сгради на 

територията на обл.Ловеч 

(м.март-април)

12 Монтана

брой 2 брой 99

Поставяне на детектори в 

жилищни сгради на 

територията до месец май брой 99 Втора фаза

13 Пазарджик

брой 18

Изготвяне на писма до кметовете 

на общините в област Пазарджик и 

членовете на ОКС за провеждане 

на проучването - 18 броя

брой

10

Набиране на доброволци за 

участие в проучванетоза 

нивата на радон в сгради брой 104

Раздадени детектори за 

първи етап от 

националното проучване 

нивата на радон в сгради 

Попълнени  анкетни карти брой 142

Събиране на раздадените 

детектори 71 броя от първи етап 

на националното проучване 

нивата на радон в сгради.

Раздаване на 71 броя детектори 

за втори етап от националното 

14 Перник брой 

пубика-

ции 1

1 информация на сайта на Община 

Перник брой 2

издадени 2 приемо-

предавателни протокола за 

детектори и подготовка на 

99 пакета

брой 

детектори 99

инсталирани са 99 

детектора на територията 

на областта брой 99

анкетите са раздадени, събрани  

и изпратени в НЦРРЗ 

КОД Област 
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ДЕЙНОСТ 3. Провеждане на представително Национално проучване за нивата на радон в сгради 

Инидикатори

Измерение Резултат Изпълнение Измерение Резултат Изпълнение Измерение Резултат Изпълнение ИзмерениеРезултат Изпълнение

15 Плевен

брой 1

Предоставяне в сайта на инспекцията 

на информация за Националната 

програма брой 2

Подготвени пакети с 

детектори, анкетни карти, 

инструкции и информационни 

брошури брой 101

Разпространени детектори 

по първата фаза брой 101

Събрани и поставени 101 броя 

и поставени 2 броя дублиращи

16 Пловдив брой 5

писмено уведомяване на всички 

членове от ОКС-Пловдив за 

провеждане на заседание на 19 

март 2015г. 

брой 2

на заседание на ОКС се 

обсъди предложената от 

областния координатор на 

Програмата организация за 

разпределяне на 

детекторите. 

брой 

детектори
100

детекторите се 

разпределиха по 

жилищата, съобразно 

предоставения списък  

Представители на 

последните получиха 

детекторите чрез РЗИ-

Пловдив. 

брой 100

През декември 2015г. 

детекторите бяха събрани и 

подменени с нови 100 броя, 

които ще престоят в същите 

жилища през следващите шест 

месеца на 2016г.  

17 Разград

брой 20

Публикуване на интернет страница 

на РЗИ, местни печатни издания, 

телевизия - 80 % покритие брой 2

Подготовка на двете фази на 

проучването брой 107

Раздадени детектори - 107 

и дублиращи - 4 броя брой 103

Събрани и поставени 101 броя 

и поставени 2 броя дублиращи

18 Русе

брой писма 6

Организиране на 2 екипи от 

отдел РК за поставяен на 

детекторита. Подготвени и 

издадени 8 вътрешни 

заповеди на директора на 

РЗИ - Русе за смяна на 

работното време на екипите, 

разнасящи детекторите. 6 

изх. Писам на РЗИ -Русе до 

общините с график за 

поставяне на детекорите в 

съответната община. бр. 104

Раздадени са 100 бр. 

детектори и 4 бр. 

дублиращи детектора в 

жилищата на граждани на гр. 

Русе и общините от 

областта. 

19 Силистра

брой 8

7 - изпратени писма до всички 

общини, относно предстоящото 

организиране на проучването на 

радон в сградите на ЦДГв областта;                                                

1- публикуван материал на интернет 

страницата на РЗИ за стартиране 

провеждането на проучване на радон 

в сградите на ЦДГ в областта. брой 1

Организирана среща на 

директорите на всички ЦДГ със 

специалисти от НЦРРЗ в РЗИ 

(09.02.2015г.)                       

Проведено обучение и дадени 

указания за поставяне на 

детекторите. брой 99

разпределени 191 

детектори  и брошури в 

сградите на 66 ЦДГ и техните 

филиали в областта;                                        

15 -детектори разпределени 

в сградата на РЗИ -Силистра брой 99

Събрани и изпратени в НЦРРЗ  99 

броя детектори от жилища ;                               

Поставени са нови 99 детектори в 

същите жилища.

20 Сливен

брой 2

Подготвени пакети и 

организация за проучването

подготовка на втората фаза 

от проучването

брой 104
Поставени 104 детектора 

/99 основни + 5 

ублиращи/ брой 21

Събирани  детектори  на 

територията на област Сливен 

от I етап са 21 детектора /19 

основни + 2 дублиращи/.За  

втори етап м.декември са 

поставени  21 детектора /19 

основни + 2 дублиращи/

21 Смолян

22 София – град

КОД Област 
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ДЕЙНОСТ 3. Провеждане на представително Национално проучване за нивата на радон в сгради 

Инидикатори

Измерение Резултат Изпълнение Измерение Резултат Изпълнение Измерение Резултат Изпълнение ИзмерениеРезултат Изпълнение

23 София –област

брой 99

Разговори с 99 семейства да 

приемат детекторите в домовете 

си. брой 2

Подготовка на екипи за 

поставяне на детектори 

съгласно протокол от 

03.04.2015г. брой 98

Поставени 98 детектора за 

периода 06.04.2015г. - 

24.04.2015г. брой 87

От поставените до 24.04.2015г. 

98 детектора, бяха събрани 87 

бр. За периода  15.12.2015 - 

18.12.2015г. са поставени 99 бр. 

детектори

поставени 102

24 Стара Загора

брой 2

информация за националното 

проучване в медиите брой 2

В периода 02.04 – 03.04 на 

служители на РЗИ Стара 

Загора Служителите бяха 

запознати с изискванията, 

които трябва да спазват при 

поставяне на детектора и  

обучени за начина на 

поставяне и подходящите 

места за поставяне. 

брой 

детектори
102

инсталирани са 102 

детектора на територията 

на областта брой 102

Събиране на раздадените 

детектори от първи етап на 

националното проучване 

нивата на радон в сгради 

Раздаване на детектори за 

втори етап от националното 

проучване

25 Търговище

брой 2

 Попълнени са 99 броя  

анкетни карти;  попълнена и 

изпратена е таблицата с 

данни от анкетните карти за 

поставяне на детекторите за 

измерване на радон на 

територията на област 

Търговище.

бр 99

Поставени са в 

определените в 

програмата населени 

места 99 броя детектори 

от първи етап на 

поставянето в периода 

април-май 2015година, 

26 Хасково

брой 1

Подготовка на 98 бр. 

Първични протоколи , 

окомплектоване със 100 бр. 

Анкетни карти + брошура 

+листовка -всеки брой 100

Поставени са в 

определените в 

програмата населени 

места 98 броя детектори 

от първи етап на 

поставянето брой 95

събрани : 93 бр. Детектори , -от 

всички раздадени: 5 бр . Не 

бяха върнати и са отчетени като 

изгубени

27 Шумен

брой 1

Подготовка за 

разпространение на 100 

комплекта брой 100 Поставяне на детекторите брой 100

събрани от първата и поставени 

от втората фаза

28 Ямбол брой 2

Подготовка на 

индивидуални пакети с 

детектор, брошура и анкета  

за 5 общини брой 193

Поставяне / събиране на 

детектори в жилища -

първа фаза/ Поставяне на 

детектори  в жилища-

втора фаза брой 90

Поставяне - 103 броя / 

събиране на детектори в 

жилища -първа фаза - 90 броя/ 

Поставяне на детектори  в 

жилища-втора фаза

НЦРРЗ

брой 28

Подготовка на пакети с 2800 

детектори, брошури и 

анкетни карти (януари-

февруари)

НКС

Общо 191

КОД Област 
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ДЕЙНОСТ 8. Разработване на комуникационна стратегия, отчитаща специфичните особености, приоритети и функции на различните целеви групи 

Инидикатори

ИзмерениеРезултат Изпълнение ИзмерениеРезултат Изпълнение ИзмерениеРезултат Изпълнение ИзмерениеРезултат Изпълнение Измерение Резултат Изпълнение

01 Благоевград

брой брой 100

На 23.03.2015 г. е проведена 

информационна кампания 

пред Община Благоевград. 

Раздадени са 50 броя 

информационни брошури с 

описания за радона като 

естествен радиоактивен газ, 

риск от въздействието на 

радона, начина за намаляване 

концентрацията на радон в 

жилищните домове и др. брой 15

Проведени са кампании във всички 

14 Общини на територията на 

Област Благоевград, а именно: 

Община Банско, Община Белица, 

Община Якоруда, Община 

Сандански, Община Струмяни, 

Община Симитли, Община 

Благоевград, Община Гоце Делчев, 

Община Гърмен, Община Кресна, 

Община Петрич, Община Разлог, 

Община Сатовча и Община 1

На 20.11.2015 г. от служители 

при РЗИ - Благоевград е 

проведен обучителен 

семинар в Югозападен 

университет "Неофит 

Рилски". Студентите от трети 

курс специалност "Екология и 

опазване на околната среда" 

са  запознати с физико-

химичната характеристика на 

радона, риска от въздействие 

02 Бургас

брой 

обучен

и лица 57

Проведен обучителен семинар на 

медицински сестри, работещи в 

учебните заведения на 

територията на община Бургас 

(протокол № 01-15/02.02.2015г.)                                                            

Проведен обучителен семинар на 

учители и ученици  от 

Професионална гимназия по 

строителство,архитектура и 

геодезия "Кольо Фичето"-Бургас 

(протокол № 02-15/17.06.2015г.) брой 159

На лицата, обитаващи 

жилищата, участващи в 

проучването са раздадени 

получените от НЦРРЗ 

инструкции за поставяне и 

съхранение на детектроите, 

както и брошури с кратка 

информация за 

радиационния риск, 

свързан с  облъчването от 

радон. От същите  брушури 

са раздадени и на 15 

03 Варна
брой брой 102

С разпространение на 

детекторите брой 1

Дадено интервю за електронна 

медия

04 Велико Търново
100

С разпространение на 

детекторите

05 Видин
100

С разпространение на 

детекторите

06 Враца

брой 2

Отразяване на програмата по 

местната телевиция "Римекс" и във 

вестник "Конкурент" брой 100 Разпространени брой 1

Кампания на областно ниво с 

представители на всички 

общини

07 Габрово

бр 1

Публикувана информация на сайта 

на РЗИ-Габрово бр. 103

Раздадени са 103 

инструкции за извършване 

на измервания на 

концентрацията на радон 

във въздуха на помещения 

в жилищни сгради. брой 1

Изнесена информация пред 

медиите 

08 Добрич

бр. 1

Дадено интервю пред Дарик радио-

Добрич във връзка с програмата и 

предстоящото проучване бр. 130

Разпространени са 

предоставените от НЦРРЗ 

брошури. бр. 17

Предоставена е информация на 

всички общини от областта във 

връзка с провежданото 

проучване, както и 

необходимите указания за 

поставяне и събиране на 

детекторите. 

Издаване на информационен 

бюлетин (на сайта на РЗИ-

Добрич) по повод предстоящото 

проучване 

8.8.  Кампании за информиране на населението Други :
КОД Област 

8.4. Повишаване информираността на населението 8.4. Издадени/разпространение материали 8.7. Предоставяне на информация
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ДЕЙНОСТ 8. Разработване на комуникационна стратегия, отчитаща специфичните особености, приоритети и функции на различните целеви групи 

Инидикатори

ИзмерениеРезултат Изпълнение ИзмерениеРезултат Изпълнение ИзмерениеРезултат Изпълнение ИзмерениеРезултат Изпълнение Измерение Резултат Изпълнение

09 Кърджали 

бр. 3

Изготвяне на текст за информиране 

на населението чрез печатните 

медии и интернет страницата на 

РЗИ бр. 100

Раздаване на 

информационни материали 

(брошури) на членовете на 

ОКС и по общини в област 

Кърджали

10 Кюстендил

бр. 100

Раздаване на 

информационни материали 

(брошури) на членовете на 

ОКС и по общини в област 

Кърджали

11 Ловеч

брой 1

Провеждане на пресконференция с 

местни СМО (м.март 2015) брой 99

Разпространение на 

брошури, предоставени от 

НЦРРЗ гр.София в 

проучваните жилищни 

сгради в обл.Ловеч брой 1

Публикуване в сайта на РЗИ - 

Ловеч на информация за 

предстоящото проучнане на 

радон в жилищни сгради.

12 Монтана

брой 99

Разпространение на 

брошури, предоставени от 

НЦРРЗ гр.София в 

проучваните жилищни 

сгради

13 Пазарджик

брой 10

Изготвяне на текст за информиране 

на населението чрез печатните 

медии и интернет страницата на 

РЗИ

Публикации в местни и 

регионални медии във връзка с 

Национално проучване нивата на 

радон в сгради брой 114

Раздаване на 

информационни материали 

(брошури) на членовете на 

ОКС и на кметове на 

общини в област 

Пазарджик. 

Раздаване на брошури и 

материали на участниците, 

включени в проучването брой 1

Пубикуване на интернет 

страницата на РЗИ

14 Перник
брой 

интерв

юта и 

статии 4

Дадени две интервюта пред 

Кабелна телевизия "Кракра" и 

издадени 2 статии на интернет 

страницата на РЗИ - Перник за 

Националната програма и 

Националното проучване от 

областния координатор по 

програмата.  

брой 

диплян

и и 

книжки 110

раздадени 100 дипляни и 10 

книжки за радона  на ОКС

15 Плевен

брой 101 Раздадени брошури

брой 1

Пресконференция с представители 

на медии за предоставяне на 

информация за първи етап на 

Национално проучване нивата на 

радон в жилищни сгради

16 Пловдив брой 53

На всеки гражданин, който прояви 

интерес, беше персонално 

обяснена същността, целта и 

смисъла на Програмата. Акцентира 

се върху радиационния риск от 

облъчването с радон чрез 

стартирането и реализирането на 

Програмата. Бяха подробно 

обяснени местата, на които трябва 

да се поставят детекторите. 

брой 100

Раздадени бяха брошури за 

Националната програма. 

Разясняване на граждани за 

същността на проучването, 

неговата цел и 

предстоящото разпределяне 

на детекторите в жилищата. 

Записване на желаещи за 

включване в проучването.

брой 1

Публикуване в официалния 

сайт на РЗИ-Пловдив на 

националната програма, 

анткетната карта, инструкцията 

за поставяне на детекторите и 

приложението към нея, 

информационна брошура на 

НЦРРЗ.

8.8.  Кампании за информиране на населението Други :
КОД Област 

8.4. Повишаване информираността на населението 8.4. Издадени/разпространение материали 8.7. Предоставяне на информация



   

53 
 

 

 

ДЕЙНОСТ 8. Разработване на комуникационна стратегия, отчитаща специфичните особености, приоритети и функции на различните целеви групи 

Инидикатори

ИзмерениеРезултат Изпълнение ИзмерениеРезултат Изпълнение ИзмерениеРезултат Изпълнение ИзмерениеРезултат Изпълнение Измерение Резултат Изпълнение

17 Разград брой 3

Пресконференция за информиране 

на резултатите от детските 

градини.

Кръгла маса с журналисти. 

Обхванати лица 60 бр.

брой 243

101 инструкции, 142 

брощури, календари 3бр. брой 2

Публикуване на резултатите от 

проучването на детските 

заведения в интернет 

страницата

Публикуване на информация за 

провеждане на национално 

проучване

18 Русе

брой 7

3 интервюта в национална и 

региеоналана телевизия. 2 статии 

(публикации) в местнин печатни 

издания. Съобщения в интернет 

издания. Съобщение в сайта на 

РЗИ Русе за Националното 

поручване. брой 120

Разпространени 

информационни (брошури) 

материали на всички 100 

граждани, в чиито домове 

са постамвени детектори. 

Останалите 20 са 

предоставени на 

представите лите на 

общините и на други 

заинетресовани граждани и 

журналисти. бр. 20

Предоставена е информация  

на заинтересовани граждани и 

журналисти. 

19 Силистра брой 1 На интернет страницата на РЗИ брой 99 Разпространени брошури

20 Сливен

брой 4

1 прессъобщение до регионални 

медии;

1 публикация на електронната 

страница на РЗИ-Сливен;

2 телевизионни интервюта

брой 377

Предоставяне на листовки и 

информационни материали 

за популяризиране на 

националната програма 377 

бр.

21 Смолян брой 100 Раздадени брошури

22 София – град брой 100 Раздадени брошури

23 София –област

брой 1

Публикуване на материали за 

предстоящото проучване на 

електронната страница на РЗИ - 

Софийска област. брой 100 Раздадени брошури

24 Стара Загора

брой 2

Проведени са две интервюта по 

повод началото на поставяне на 

детекторите в жилищни сгради. 

Интервю от д-р Елена Канева за 

Радио Стара Загора, проведено на 

21.04.2115 г. Интервю от Венета 

Танева за вестник Национална 

бизнес поща, публикувано като 

статия на 15.04.2015 г. И двата 

материала са достъпни в интернет 

на сайтовете на Радио Стара Загора 

и вестник НБП. брой 100 Раздадени брошури

Разработване на комуникационна 

стратегия, отчитаща специфичните 

особености, приоритети и функции 

на различните целеви групи

25 Търговище
брой 99

Разпространени са 99 

брошури

26 Хасково

брой 1

1 БР. ТВ -излъчване по БТВ -

разяснения по програмата, обхват, 

дейности брой 100 Раздадени брошури

8.8.  Кампании за информиране на населението Други :
КОД Област 

8.4. Повишаване информираността на населението 8.4. Издадени/разпространение материали 8.7. Предоставяне на информация
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ДЕЙНОСТ 8. Разработване на комуникационна стратегия, отчитаща специфичните особености, приоритети и функции на различните целеви групи 

Инидикатори

ИзмерениеРезултат Изпълнение ИзмерениеРезултат Изпълнение ИзмерениеРезултат Изпълнение ИзмерениеРезултат Изпълнение Измерение Резултат Изпълнение

27 Шумен

брой 2

Публикация на интернет 

страницата от 18.02.2015

Публикация н регионална медия брой 100

Разпространение на 

брошури

28 Ямбол брой 2 Публикации брой 189

Информиране на 

населението при поставяне 

на дектори

НЦРРЗ

НКС

Общо 155

8.8.  Кампании за информиране на населението Други :
КОД Област 
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Оценка и анализ на работата по дейностите, предвидени в Националната програма

Оценка Проблеми/трудности Предложения Оценка Проблеми/трудности Предложения Оценка Проблеми/трудности Предложения

01 Благоевград

много добро

Поради липса на GPS - 

навигация налична в РЗИ - 

Благоевград при попълване 

на анкетните карти за 

измерване концентрацията на 

радон в жилищни сгради не са 

попълнени GPS - координати 

на поставените детектори. 

Във файла с база данни не са 

попълнени GPS - координати 

(gpsn и gpse) на поставените 

детектори.

Да бъдат отпуснати средства за 

закупуване на GPS - навигация във 

връзка с попълването на 

необходимите данни. много добро не са възникнали трудности няма много добро

Поради липса на GPS - навигация налична в 

РЗИ - Благоевград при попълване на 

анкетните карти за измерване 

концентрацията на радон в жилищни 

сгради не са попълнени GPS - координати 

на поставените детектори.

Да бъдат отпуснати средства за 

закупуване на GPS - навигация във 

връзка с попълването на 

необходимите данни в анкетните 

карти за измерване 

концентрацията на радон в 

жилищни сгради.

02 Бургас

много добро добро

Някои общински администрации не са 

подбрали  коректно лицата и жилищата, в 

които да бъдат поставени детекторите - 

посочени адреси над втори етаж. Част от 

гражданите отказаха поставяне на 

детекторите, въпреки  разяснителните 

разговори  за безопасността им. 

Събирането и поставянето на детектори е 

свързано с провеждане на голям брой 

телефонни разтовори и командировки,а 

това допълниетлно натоварва бюджета на 

РЗИ-Бургас

Да се отпуснат на РЗИ-Бургас 

възможно най-бързо средства по 

програмата.

03 Варна
много добро

Трудности с осигуряване на транспорт за 

разпространяване на детекторите

Целево финансиране на дейността 

по разпространяване 

04 Велико Търново

05 Видин

06 Враца

07 Габрово

08 Добрич

09 Кърджали много добро много добро много добро

10 Кюстендил

11 Ловеч

12 Монтана

13 Пазарджик

Удълженият срок за събиране 

на детекторите от първия 

етап на проучването доведе 

до отказ на някои от 

участниците за приемане на 

новите детектори за втория 

етап. Отказалите се участници 

бяха заменени с други, 

желаещи да участват във 

втория етап на националното 

проучване.
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Оценка и анализ на работата по дейностите, предвидени в Националната програма

Оценка Проблеми/трудности Предложения Оценка Проблеми/трудности Предложения Оценка Проблеми/трудности Предложения

14 Перник

 добра

недостатъчна информираност 

сред населението на 

национално ниво

провеждане на широка 

национална медийна кампания за 

информиране на населението много добра

липса на работно време и 

своевременно отпускане на 

средства

средствата да 

се отпускат в 

началото на 

годината и 

програмата не 

е включена в 

указанието за 

планиране на 

РЗИ добра

Няма информация относно кадровото 

планиране за предстоящия мониторинг и 

предстоящата работа с фирми трудова 

медицина и строителни фирми

профилактичната и промотивна 

дейност да бъде по-масова и да 

бъдат обхванати националните 

медии, което ще подпомогне 

работата на регионално ниво, 

проучването и оценката на риска 

от мониторинга

15 Плевен много добро много добро

16 Пловдив много добро много добро много добро

17 Разград

18 Русе

19 Силистра

20 Сливен

21 Смолян

22 София – град

23 София –област

Липса на финансиране на 

работата по дейностите 

предвидени в Националната 

програма

24 Стара Загора

25 Търговище

26 Хасково

27 Шумен

28 Ямбол

НЦРРЗ

НКС

Общо много добра много добра

КОД Област 
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1. Въведение 

 Правилата предоставят общи насоки и препоръки, които определят механизмите за 

проследяване и измерване на постигането на целите на дейностите по Национална 

програма за въздействието на радон върху здравето на българското население. 

Правилата включват подходящ инструментариум, с който да се извършва 

наблюдението на изпълнението на стратегическите цели и задачи, както и план за 

осъществяването на мониторинг, в който са определени отговорниците за отделните 

задачи, честотата на извършването им, източниците на информация, структурата и 

съдържанието на докладите за оценка.  

 Основната цел на мониторинга е да контролира ефикасността на предвидените 

действия за постигане на поставените цели, а чрез оценката се предоставя информация 

за ефективността и устойчивостта на Националната програма. Оценката е структуриран 

процес на практическа преценка на изпълнението на предвидените действия по 

приоритетите на Националната програма. Мониторингът и оценката са 

взаимосвързани инструменти, които имат важно значение за качественото и ефективно 

изпълнение на оперативните цели на програмата. Те подпомагат Националния 

координационен съвет да прецени въздействието от изпълняваните дейности и да 

оптимизират процеса на планиране като отчитат, както постигнатия напредък, така и 

негативните ефекти. Чрез тях се подобрява прозрачността в процеса на прилагане на 

приоритетите, повишава се отговорността на властите пред обществеността и се 

насърчава участието на заинтересованите страни при реализирането на конкретни 

дейности. 

 Въвеждането и прилагането на инструменти за мониторинг на изпълнението на 

Националната програма гарантират приложимост и ефективност на процеса на 

вземане на решения, основан на периодична и систематична оценка на ресурсите, 

дейностите и резултатите. Чрез тях се осигурява: 

 Прозрачност - процедурите, институциите и информацията са достъпни за 

заинтересованите страни и обществеността, като предоставят достатъчно 

информация, за да бъдат разбирани, наблюдавани и оценявани дейностите по 

Националната програма. 

 Отчетност – предоставят информация в каква степен са постигнати оперативните 

цели, доколко рационално са използвани публичните ресурси и какви са 

обществените въздействия от прилагането. 

 Отговорност на управлението - необходимо е институциите постоянно да се 

опитват да отчитат интересите на всички целеви групи и заинтересовани страни 

при реализацията на дейностите по Националната програма. 

 Подобряване на качество на изпълнението на дейностите, както и на 

постиганите резултати. 
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 Механизми за участие – гражданите получават възможност да участват във 

вземането на решения по отношение на оценката и промените при 

реализацията на приоритетите на Националната програма. 

 Постигане на съгласие - доброто управление отчита и съгласува различните 

интереси, за да постигне широко съгласие по това кое е в интерес за общността. 

 Ефективност и ефикасност на приоритетите на Националната програма и 

изграждането на стратегическа визия. 

 Настоящите правила са предназначени да подпомогнат Националния 

координационен съвет при планирането, подготовката и провеждането на мониторинг, 

контрол и оценката на изпълнението на приоритетите по Националната програма. 

Основната им цел е да подпомогне процесите на ежегодното планиране на 

приоритетите, както и разработване на висококачествени и конкурентоспособни 

публични дейности, на базата на които ще бъдат удовлетворени местни потребности и 

ефикасно разпределени необходимите ресурси за достигане на оперативните цели. 

Получените резултати от мониторинга и оценката ще бъдат основание за 

актуализиране на съответната оперативна цел на Националната програма или за 

предприемане на коригиращи действия. 

  



  НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ 

 

Версия 1 стр. 4 
 

2. Същност, цел и задачи на мониторинга и оценката 

 Мониторингът на изпълнението на приоритетите на Националната програма за 

намаляване на въздействието на радон върху здравето на българското население е 

процес на системно и непрекъснато събиране и анализ на информацията относно хода 

на реализацията на дейностите и постигането на поставените оперативни цели [1]. 

Получената информация се използва за управлението и осъществяването на контрол и 

вземането на управленски решения относно продължаването, изменението, 

допълването на съответния приоритет.  

 Целта на мониторинга е да установи доколко дейностите се реализират успешно и 

при необходимост да даде възможност за промяна на приоритета, преди програмата 

да е претърпяла неуспех.  

 Основна задача на мониторинга е да се следи и измерва постигането на 

оперативните цели и на ефективността им в хода на тяхната реализация. Мониторингът 

на работната програма е насочен към повишаване равнището на информационно 

обслужване на управлението и към подобряване на качеството и ефективността в 

партньорството между отговорните институции и структурите на гражданското 

общество. В резултат на осъществявания мониторинг могат да се направят 

своевременни корекции в начина на изпълнение на политиките и програмите. 

 По време на мониторинга се набират количествени и качествени данни за 

ежедневния процес по прилагането на конкретните дейности като напредъкът към 

текущия момент се сравнява с първоначалните очаквания, за да се определят 

евентуалните необходими коригиращи действия. 

 Оценката е систематичен и обективен анализ на дейностите за постигнатия 

напредъкът въз основа на резултатите и въздействието им, които са предназначени да 

удовлетворят. На практика чрез нея могат да се покажат последиците от миналите и 

настоящите инициативи, да се разясни изборът на политики, да се информират 

компетентните органи за разходите и ползите, свързани с различните варианти, както и 

да се зададе нова рамка за обсъжданията по актуалните проблеми.  

 Основната цел на оценката е да установи доколко постигнатите резултати от 

изпълнението на работната програма съответстват на очакваните резултати и 

обществените потребности. Оценката на изпълнението на дейностите спомага за 

разработката и качество на предвидените дейности, като по този начин създава 

възможности за определяне на приоритети, за подпомагане на ефикасното 

разпределение на ресурсите и за отчитане на резултатите. Оценката като правило се 

базира на специално събрана и анализирана информация. Информацията от 

мониторинга може да помогне за идентифициране на тези области, в които е 

необходим по-дълбок анализ и усъвършенстване на изпълнението на стратегическия 

документ. С помощта на тази информация може да се прецени кои цели и дейности 

трябва да бъдат подложени на задълбочена оценка. 
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3. Видове мониторинг и оценки 

 Мониторингът и оценките, които се осъществяват спрямо Националната програма 

са разнообразни и в зависимост с различни критерии, те могат да бъдат разделени 

както следва: 

3.1. Позицията на оценителите 

 Мониторингът и оценката могат да бъдат както вътрешни, външни или смесени.  

Вътрешни мониторинг и оценка се извършват от служителите в съответната 

администрация, която изпълнява приоритета и дейността и е отделила бюджетни 

средства за изпълнението им. При тях се акцентира върху разпределението на 

наличните ресурси, разходването на отпуснатите средства, изпълнението на задачите, 

спазването на сроковете, възникването на непредвидени обстоятелствата, 

предлагането на уместни промени, внасянето на своевременни корекции, както и 

върху установяването на действителния напредък. Вътрешните оценки са свързани с 

използването на собствени ресурси на ведомството, което е отговорно за изпълнение 

на приоритета. 

Външните мониторинг и оценка се извършват от независими от съответната 

администрация местни или чуждестранни експерти или юридически лица. Те в по-

голяма степен осигуряват обективност, независимост, откритост и прозрачност за 

процеса на оценяване и неговите резултати.  

Изборът между вътрешно или външно извършване на мониторинга/оценката се 

определя от редица фактори – цел на оценката, срокове, разполагаеми ресурси и др. 

В определени ситуации мониторингът и оценката могат да се осъществяват от смесени 

мониторингови комитети, включващи представители на държавните органи, на 

финансиращата институция и независими експерти. 

3.2. Период на провеждане 

В зависимост от периода на провеждане и насоката мониторинга и оценката, се 

разграничават следните видове: 

Предварителна оценка – представлява информация, събрана преди да започне 

изпълнението на Националната програма. Тя спомага да се определи какво трябва да 

се направи и осигурява изходната точка, в сравнение с която се измерва промяната. 

Предварителната оценка има за предназначение да оцени предварително възможните 

последици от осъществяването на програмата, да вземайки в  предвид потребностите и 

очакванията на заинтересованите страни, да оценят съществуващите рискове и 

потенциални конфликти. Предварителните оценки създават и база за оценка на 

последващия мониторинг, текущите и заключителните оценки, като формулират 

експлицитно измерими цели и оценъчни критерии 
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Текуща и междинна оценка – проследяват напредъка на осъществяваните планирани 

приоритети и качеството на тяхното изпълнение. Провеждането на текущата оценка на 

Националната програма е определено за период от три месеца, с цел 

идентифицирането на проблеми при изпълнението на дейностите и предложения за 

подобряване на резултатите и оптимизиране на ресурсите. Междинните проверка се 

извършват в края на годината за проследяване на напредъка на осъществяваните 

приоритети и качеството на изпълнението на дейностите по тях. В зависимост от 

направените изводи при оценката е възможно да се предложат промени в 

изпълнението дейностите по приоритетите. Чрез сравнение с изходната ситуация може 

да се прецени дали предвидените действия и интервенции са релевантни на 

променящите се социално-икономически условия. Това позволява, ако е необходимо, 

да се предложат аргументирано адекватни промени в целите, съдържанието, мерките 

и сроковете. При междинните проверки се набляга на управленската дейност и на 

баланса между ресурсите на входа и непосредствените резултати. 

Крайна/заключителна оценка – извършва се в края на програмата, за да се извлекат 

поуки от прилагането и от резултатите и осъществените въздействия. Заключителният 

доклад може да съдържа оценка, основаваща се на сравнение между целите и онова, 

което е постигнато. Анализират се факторите за постигнатия успех или провал, за 

устойчивостта на резултатите и въздействията на изпълнението на програмата. Правят 

се обобщени изводи, които могат да имат валидност и при реализацията на други 

сходни програми. 

Последваща оценка - тя се извършва след приключване на етапа на прилагането. При 

нея се разглеждат въздействието и устойчивостта, както и по-широки проблеми. 

Резултатите от последващата оценка обикновено се използват за целите на 

отчетността, т.е. за да се отговори на въпроса какво е постигнато и на каква цена. Тя 

може да се използват и като ресурси на входа при разработване или изменение на 

последваща програма или продължение на същата. 

3.3. Перспектива на оценяване 

 Оценката на програмата се извършва в различни перспективи, които най-често са 

следните: 

Оценка на процеса. Оценява се как и до каква степен се изпълняват приоритетите и 

дали програмата функционира както е планирано. Оценката засяга съответствието на 

извършваните дейности и интервенции със законовите и нормативните изисквания, 

съдържанието на програмата или плана за действие, професионалните стандарти или 

очакванията на обществото/заинтересованите страни. 

Анализ на съотношението “разходи/ползи” и анализ на ефикасността на 

разходите. Това са анализи, при които се сравняват резултатите и постиженията на 

програмата с разходите (изразходваните ресурси) за тяхното получаване. 
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Оценка на резултатите. Оценява се до каква степен се постигат очакваните резултати 

от изпълнението на програмата. Тази оценка се съсредоточава преди всичко върху 

резултатите и постиженията (включително странични, непланирани и нежелани 

ефекти), за да се прецени ефективността на програмата. 

Оценка на въздействието. Оценяват се въздействията на Националната програма в 

различни аспекти. Оценката в този случай е насочена преди всичко към степента на 

постигане на оперативните цели, а също и на постигнатите действителни в сравнение с 

очакваните резултати на програмата. Тази оценка се използва, когато е известно, че 

върху резултатите от програмата влияят външни фактори, за да се разграничи приносът 

на програмата за постигане на нейните цели. Оценката в този случай е насочена преди 

всичко към степента на постигане на целите на програмата, а също и на постигнатите 

действителни в сравнение с очакваните резултати от прилагането й. 
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4. Основни компоненти на мониторинга и оценката 
 Основните компоненти, на които се основават правилата за мониторинг и оценка 

на изпълнението на Националната програма за намаляване на въздействието на радон 

върху здравето на българското население са: 

4.1. Очаквани резултати 

 От особена важност за успешното и ефективно осъществяване на дейностите по 

мониторинг на изпълнението е ясното и прецизно дефиниране на очакваните 

резултати от изпълнението на конкретна политика за здравето на българското 

население. 

 Очакваните резултати от изпълнението на Програмата са дефинирани, още на етап 

планиране при нейното разработване. В програмата ясно е очертан желаният ефект – 

очакваната промяна, в резултат на реализацията на конкретните дейности по нейното 

изпълнение.  

 Изпълнението на програмата ще допринесе за намаляване въздействието на 

рисковия фактор радон и заедно с ограничаване на тютюнопушенето ще се подобри 

превенцията на заболеваемостта от рак на белия дроб. 

 Конкретните резултати, които се очакват да се получат от изпълнението на 

Националната програма в края на периода 2017 г. са: 

 Цялостно хармонизиране на законодателството в областта на радиационната 

защита, строителството и здравословни и безопасни условия на труд; 

 Въвеждане на технически изисквания в нормативната уредба в областта на 

строителството, при ново строителство и реконструкция на стари сгради; 

 Провеждане на национално проучване на нивата на радон в България; 

 Прилагане на противорадонови мероприятия в най-малко 5% от обществените 

сгради, в които са установени концентрации над 300 Bq m3; 

 Изготвяне на радонова карта, обхващаща най-малко 30% от площта на България, 

базирана на проведени измервания; 

 Най-малко 30% от строителните експерти да имат знания за прилагане на 

технически изисквания за защита от радон  при строителство на нови сгради и 

реконструкция на стари; 

 Постигане на медийно покритие, достигащо до 30% от българското население; 

 Най-малко 10% от службите по трудова медицина да бъдат обучени във връзка с 

въвеждане  измерването на радона като фактор на работната среда. 

4.2. Индикатори за мониторинг и оценка 

 За да се проследи напредъка по изпълнението на конкретните цели и дейности от 

Националната програма и постигането на дефинираните очаквани резултати, следва да 

се разработи и приложи система за измерване на изпълнението въз основа на набор от 

ключови показатели. 
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Индикаторите представляват количествено или качествено измерване на постиженията 

от приоритети. В етапа на изпълнение на конкретната дейност/цел доброто 

количествено измерване служи като основа за осъществяване на ефективен 

мониторинг и оценка на постиженията и дава ясна представа какво трябва да се 

постигне от отделните действия. 

Индикаторите следва да бъдат: 

 ясно определени; 

 възможно най-опростени; 

 ограничени на брой; 

 количествени (за измерване на ефикасността) или качествени (за измерване на 

динамичната устойчивост); 

 основаващи се на детайлизирани данни; 

 определени с участието на заинтересованите страни. 

 Изборът на индикатори трябва да бъде съобразен с оперативните цели на 

програмата. Индикаторите трябва да бъдат верифицирани спрямо целта, приоритета 

или дейността която обслужват, т.е. индикаторите трябва да позволяват да се измери 

до каква степен една политика е била правилно изпълнена и нейните цели са 

постигнати. 

 При определени обстоятелства даден индикатор може да не е удачен избор за 

измерване на определена специфична цел, и трябва да се видоизмени или добави 

друг. Съществува връзка между целите, приоритетите и дейностите, които се 

наблюдават и типа на индикаторите: 

 Индикаторите за ресурси предоставят информация относно финансовите, 

човешките, материалните, организационните или регулаторните средства, 

необходими за изпълнението на програмата. 

 Индикаторите за продукти се отнасят до продуктите, които се очаква да бъдат 

произведени (или услугите, които трябва да се предоставят) чрез реализацията 

на програмата. 

 Индикаторите за резултатите отразяват непосредствените влияния на 

програмата върху целевите групи, бенефициентите, преките адресати на 

програмата. 

 Индикаторите за въздействие се отнасят към по-широките последици от 

програмата извън прякото и непосредствено влияние върху целевите групи. Те 

включват например средносрочни въздействия върху: a) преките адресати или 

бенефициенти; б) хора или организации, към които политиката/програмата не е 

пряко насочена; в) непредвидени въздействия. 

 Индикаторите за контекст са валидни за цялата територия, население или 

по-големи обществени групи без да се прави разграничение между тези, които 

са били обхванати от програмата и тези, които не са били достигнати от нея. 
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 При подбора на конкретните индикатори за извършване на мониторинг за 

постигането на целите на дадена политика се спазват изискванията, известни като 

SMART [1,2], т.е. индикаторите да бъдат: 

 Specific (специфични/конкретни) – трябва имат ясна дефиниция и да бъдат 

достатъчно точни и ясни, да не дават възможност за различни тълкувания, да 

бъдат разбирани по еднакъв начин от всички.; 

 Measurable (измерими) – индикаторите са насочени към желано бъдещо 

състояние и са количествено или качествено определени, така че позволяват 

измерване; 

 Achievable (постижими) – доколкото е възможно заложените стойности да бъдат 

постигнати; 

 Relevant (релевантни) – индикаторите са пряко свързани с целите на 

Стратегическия план; 

 Timely (обвързани със срокове) индикатори са свързани с дефинирана времева 

рамка. 

 За избор на надеждни индикатори се използва т.н. „точкова система” [3]. 

Матрица за избор на индикатори за мониторинг 

Индикатори 
Характеристики на индикаторите Общ 

резултат 
Избран 
да/не A B C D E F 

Индикатор 1 х х х х х х 6 да 

Индикатор 2 - х - х - - 2 не 

……………         

Индикатор n х - х х - х 4 да 

А = значението на показателя е ясно;  
B = данни са лесно достъпни;  
C = дейността по събирането на данни е в правомощията на ръководния екип и за осъществяването й не са 
необходими експерти по анализ;  
D = индикаторът е достатъчно представителен за цялата съвкупност от планирани резултати; 
E = индикаторът е осезаем и може да се наблюдава;  
F = индикаторът е труден за определяне, но е толкова важен, че трябва да бъде разгледан (представителен 
показател);  
При общ резултат над 3 т. индикаторът се приема за избран за провеждане на мониторинг. 

 

 В системата от индикатори за мониторинг и оценка, разработена в настоящия 

документ са използвани всички гореизброени видове индикатори, което ще гарантира 

ефективността от прилагането на правилата. В Работната програма към Националната 

програма са определени общи индикатори или резултати за целите, които служат за 

доказателство за изпълнение на дейността или постигане на съответния приоритет по 

програмата. Ежегодно, при планиране на дейностите за изпълнение от работната 

програма, индикаторите се преразглеждат, обновяват се или се добавят нови в 

зависимост от целите на оценката. В Приложение № 1 към настоящите правила са 

определени ключовите индикатори на база на предвидените дейности за постигане на 

приоритетите. Индикаторите могат да се променят, преоценяват, допълват и да се 
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добавят други индикатори в зависимост от вида на мониторинга и оценката и етапа на 

изпълнение и конкретните потребности. 

 Ключовите индикатори се наблюдават за всеки един от планираните приоритети, 

ежегодно, което позволява след това те да се интегрират в рамките на определените 

оперативни цели на Националната програма. 

 Мониторингът и оценката предполагат изследване на текущото състояние и 

проследяване във времето на промените, до които довеждат изпълнението на 

дейностите по Националната програма. По тази причина е важно да се обезпечат 

обективни данни за изходното състояние на съответните индикатори, чрез които се 

описва проблемът или ситуацията преди изпълнението на съответната дейност или 

цел. Ако изходните данни не са налични или не могат да бъдат измерени чрез 

количествени измерители, за измерител на промените във времето могат да се 

използват целеви въпросници и анкетиране на експерти в съответната област и/или 

заинтересовани страни. Ако не може да се установи конкретна промяна чрез 

използването на въпросник, следва да се формулира качествен измерител на текущото 

състояние, който да се използва при бъдещи справки. 

4.3. Източници на информация при мониторинга и оценката 

  Изборът на надеждни и добре анализирани индикатори следва да се основава на 

разнообразни източници. Системата за мониторинг на изпълнението следва да 

предоставя достатъчно изчерпателна информация относно конкретните източници на 

информация за проследяване на определените ключови индикатори, методите за 

събиране на информация, както и периодичност на събиране на информация за всеки 

един от дефинираните индикатори. 

 Източниците на информация следва да бъдат достоверни и да предоставят 

достатъчно количествени и качествени данни, позволяващи проследяване на 

изпълнението на конкретни дейности и постигане на дефинираните резултати. 

Събирането на данни и анализите трябва да се планират предварително. Главното 

предизвикателство при мониторинга е да се събере, съхрани и използва информация, 

която служи за оценка на различни нива. В крайна сметка, мониторингът трябва да 

бъде многофункционален, така че информацията, генерирана на едно ниво, да бъде 

полезна и на други равнища. За осъществяване на мониторинга и оценката на 

изпълнението на Националната програма могат да използвани следните източници на 

информация (документи): 

 Отчети за изпълнението на Националната програма от различните ведомства 

(министерства, НЦРРЗ, РЗИ и др.); 

 Отчети за изпълнението на други национални и регионални стратегически 

документи, имащи отношение към програмата; 

 Отчети на изпълнители по отделни дейности 

 Отчети за изпълнение на програмните бюджети на отговорните ведомства; 
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 Анализи и проучвания; 

 Други източници по преценка.  

 Публикации в национални и международни списания; 

 Решения на Регионални координационни съвети относно конкретната дейност; 

 Заповед на Министри от съответните ведомства; 

 Заповеди на Директори на РЗИ; 

 Протоколи от заседания на Националния координационен съвет 

 Протоколи от заседания на Регионалните координационни съвети 

 Препоръки на експерти; 

 Публикации в вестници и списания; 

 Публикации в интернет пространството; 

 Анкетни проучвания и анализ на данните от проучванията; 

 Освен описаните източници на информация може да се ползват и други документи, 

полезни за установяване на актуалното състояние. По въпроси, за които не са налични 

доказателства или информация, за нуждите на оценката може да се провеждат и 

интервюта със служители в администрацията, за да се набави необходимата 

информация. 

Прилагането на този метод обикновено е непрекъснат процес на мониторинг и 

отчитане на постиженията и на напредъка по отношение на предварително 

определените цели чрез измерване стойностите на ключовите индикатори. Критериите 

и индикаторите могат да са насочени към вида или равнището на изпълняваните 

приоритети, преките резултати (продукти и услуги), предоставени чрез програмата 

и/или реализираните  
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5. Мониторинг и оценка на финансовото изпълнение на 

Националната програма 

 Финансовото изпълнение на Националната програма напредък е един от най-

важните методи при отразяването на общия напредък за реализация на работната 

програма и отделните негови цели и дейности. Финансовото изпълнение се следи чрез 

индикатора „% на изпълнение“, които се определя ежегодно (за определен период от 

време) за отделните приоритети или дейности на работния план, както и общо за 

оперативни цели и стратегическата цел на Националната програма. 

 Резултатите от мониторинга на финансовото изпълнение на Националната 

програма осигуряват възможност да бъде оценено изпълнението на работната 

програма от гледна точка на разходваните финансовите ресурси и планираните 

потребности от такива. Тези резултати се съпоставят с резултатите от изпълнението на 

другите количествени и качествени индикатори за изпълнението на съответните 

планови елементи (дейности и цели), което да позволи извършването на комплексен 

анализ на ефективността и ефикасността и потребностите от последващо ресурсно 

осигуряване на планираните дейности. В таблицата е представен начина за оценка на 

относителният дял на разходваните финансови средства от общия размер на 

планираните средства (% изпълнение) за дейностите и целите от работната програма. 

 

Приоритет Дейност 

Планиран 
бюджет по 
финансов 

разчет 

Утвърдени 
финансови 
средства за 

период х 

Разходвани 
финансови 
средства за 

период Х 

% на 
изпълнение 

по план 

(кол4/кол3) 

% на 
реализация 

(кол4/кол5) 

1 2 3 4 5 6 7 

Приоритет 1       

……………       

Общо       

 

 Резултатите от мониторинга и оценката на финансовото изпълнение се представя в 

ежегодните отчети по приоритети или дейности. Анализът от мониторинга и оценката 

служат за планиране на средства за следващата година.  

  



  НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ 

 

Версия 1 стр. 14 
 

6. Система за мониторинг и оценка 
За изпълнението на утвърдените от Националния координационен съвет 

дейности по приоритети се извършват тримесечни „бързи“ и обобщаващи годишни 

мониторинг и оценка. Резултатите от наблюдението на изпълнението се обобщават в 

изготвени Годишни отчети.  

6.1. Тримесечни оценки 

 Тримесечните оценки  се базира на информация, получавана от постоянен 

мониторинг, по време на извършването на дейностите. Чрез мониторинга и текущите 

оценки се измерват на по-ранен етап разпределението на въздействията на 

постигнатите резултати и се минимизират или смекчат негативните въздействия и 

рискове и се насърчава допълнително участието на заинтересованите страни. Чрез тях 

се цели да се идентифицират възникнали проблеми при реализацията на дейностите, 

отклонения от предвидения курс на действие или очаквани резултати, възникнали 

непредвидени негативни ефекти и т.н. В зависимост от направените изводи при 

оценката е възможно да се предложат промени в изпълнението на приоритетите на 

програмата. Наред с това текущият мониторинг и тримесечните оценки осигуряват 

надеждни обратни връзки към управляващите и изпълнителите, създавайки условия за 

по-добро управление, постигане на поставените оперативни цели. Концепцията за 

текущо оценяване е изключително гъвкава. Тя се базира на утвърдените дейности и 

предвидените задачи по тяхното изпълнение за всяка година. На базата на утвърдената 

ежегодна програма и утвърдените финансови ресурси за изпълнението на конкретните 

дейности и задачи се изготвят конкретни специфични индикатори. Дадена е 

възможност за допълване на индикаторите, в зависимост от задачата, която се 

изпълнява. За оперативното попълване и поддържане се изготвят форми в табличен, 

електронен вид и се разпращат до Регионалните координатори. В тримесечните отчети 

се извършва самооценка на работата и резултатите по дейностите и общо по 

изпълнението на програмата. Към формата е изготвена инструкция за нейното 

попълване и скала за самооценка, както следва: 

 много добро - над 80% изпълнение на дейностите     

 добро  - между 50 - 80 % изпълнение на дейността     

 задоволително - между 30 - 50 % изпълнение на дейността 

 лошо - над 30% изпълнение на дейностите  

Във формата се описват проблеми/трудности при изпълнение на програма 

и/или на определена дейности и предложения за подобряване на работа за 

програмата или по изпълнение на определена дейност. Пример за такава форма и 

инструкцията за попълване са представени в Приложение № 2. Тримесечните отчети се 

представят на секретарите и националният координатор на Националната програма, 

които изготвят обобщени отчети и архивират в електронен вид данните. Обобщават се 

проблемите и трудностите, както и предложенията за подобряване на дейността.  
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6.2. Годишни оценки 

Целта на този вид оценка е да се види доколко заложените цели и приоритети 

са изпълнени и е достигнато очакваното развитие. На база на тази оценка могат да се 

направят основни изводи и констатации за всеки от етапите на изпълнение на 

Националната програма. Годишната оценка може да включва: оценка на степента на 

постигане на целите и устойчивостта на резултатите; оценка на общото въздействие; 

оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; изводи и препоръки 

относно провеждането на политиката. Резултатите от последващата оценка се вземат 

предвид при разработването/актуализацията на плана за следващия период на 

планиране. В резултат на оценката се изготвят годишни отчети, които се приемат от 

Националният координационен съвет.  

Годишният отчет за наблюдението на изпълнението на Националната програма 

съдържа информация за: 

 Общите условия за изпълнение на утвърдения план за изпълнение на приоритетите. 

 Постигнатия напредък по изпълнението на целите, приоритетите и мерките въз 

основа на индикаторите за наблюдение. 

 Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност 

и ефикасност при изпълнението на плановете за развитие на различните нива на 

изпълнение на програмата, в т. ч.: 

 мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и 

анализ на данни; 

 преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане през съответната 

година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми; 

 мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по 

изпълнение на 

 план; 

 резултатите от извършените обобщени тримесечни оценки от Регионалните 

координатори; 

 Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. 

Годишните отчети за наблюдение се изготвят от секретарите на Националната 

програма и представляват обобщение на отчетите на Регионалните координатори и 

изпълнителите на програмата. Извършва се обобщена оценка по индикаторите за 

дейностите, които се изпълняват през годината. Оценката може да бъде осъществявана 

в различни обществени сфери и с различен териториален обхват. Годишният отчет след 

приемането му на съвещание на Националният координационен съвет се публикува на 

интернет страницата на програмата. Архивирането на данните се извършва по региони 

и години в електронен вид. Отчетите се разпечатват и се съхраняват и на хартиен 

носител в папка за годината.  
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6.3. Одити 

Одитът на изпълнението е независима оценка по отношение на икономичност, 

ефикасност и ефективност на прилаганите дейности по програмата, чрез което се цели 

усъвършенстването им. Обектите, които са предмет на одит на изпълнението са както 

политиките, така и конкретни институции и организации, свързани с тяхната 

реализация. Одитът на изпълнението обхваща: 

а) одит на икономичността на извършваните дейности по оценяваната политика 

или програма от съответните публични институции в съответствие с добрите 

административни принципи и управленски практики; 

б) одит на ефикасността на използването на финансовите, човешките, 

техническите и други ресурси, включително оценяване на мерките за изпълнение на 

мониторинга и процедурите, прилагани от одитираните обекти за преодоляване на 

констатирани недостатъци; 

в) одит на ефективността по отношение постигането на целите на 

политиката/програмата, а също и оценка на действителните резултати и въздействия в 

сравнение с очакваните. 

Одитът на изпълнението се основава на взетите решения или поставените цели. 

Той дава отговор на въпроса, дали се получават максимални резултати от вложените 

средства или е възможно те да бъдат разходвани по-добре и по-разумно. Законността 

и доверието са основни ценности, валидни за всички публични дейности, а одитът на 

изпълнението може да допринесе за тяхното утвърждаване чрез предоставяне на 

публична и надеждна информация за степента на икономичност, ефикасност и 

ефективност на публичните политики и програми. Чрез изготвянето на независими 

оценки той може също така да служи като основа на решения за бъдещи политики или 

програми.  

Одитите се провеждат по предварително създадена програма и правила на 

съответната институция, които не са предмет на настоящата методика 
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Приложение 1 – Примерни ключови индикатори мониторинг на  

дейностите от Националната програма  
 

1. Изграждане на структури за управление на Националната програма 

Индикатори 
Характеристики на индикаторите Общ 

резултат 
Избран 
да/не A B C D E F 

Създаване на НКС; одобрен от 

министъра на здравеопазването план за 

дейността 

х х х х х х 6 да 

Определен НК и секретариат Заповед на 

Министъра 
х х х х х - 5 да 

Определени регионални координатори х х х х х х 6 да 

Разработване на областни програми х х х х х х 6 да 

Определени регионални изпълнители на 

програмата - Заповед на директора на 

РЗИ 

х х х х х - 5 да 

Финансов ред на отчитане на 

дейностите по програмата 
х - х х - х 5 да 

Заседания на НКС / ОКС х х х х х х 6 да 

Проучвания за оценка на изпълнението на 
приоритета 

- - - х - х 2 не 

Обучителни семинари х х х х х х 6 да 

Организационно-методична и консултанска 
помощ 

х х - - - - 2 не 

 други                 

А = значението на показателя е ясно; 

B = данни са лесно достъпни; 

C = дейността по събирането на данни е в правомощията на ръководния екип и за осъществяването 
й не са необходими експерти по анализ; 

D = индикаторът е достатъчно представителен за цялата съвкупност от планирани резултати; 

E = индикаторът е осезаем и може да се наблюдава; 

F = индикаторът е труден за определяне, но е толкова важен, че трябва да бъде разгледан 
(представителен показател); 

При общ резултат над 3 т. индикаторът се приема за избран за провеждане на мониторинг. 
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2. Изменение на действащите, изработване на нови нормативни актове за технически 
изисквания за защита от радон в сгради 

Индикатори 
Характеристики на индикаторите Общ 

резултат 
Избран 
да/не A B C D E F 

Доклад - анализ съдържащ 

предложения за изменение и 

допълнение и/или изготвяне на нов 

нормативен акт за технически 

изисквания за защита от радон в сгради 

х х - х х х 5 да 

Проект на нов/променен нормативен 

акт 
х х - х х х 5 да 

Становища за проекта х - х х х - 4 да 

Влезли в сила променени/нови текстове х х х х х х 6 да 

Проведени курсове за обучение на 

специалистите  
х х х х х х 6 да 

А = значението на показателя е ясно; 

B = данни са лесно достъпни; 

C = дейността по събирането на данни е в правомощията на ръководния екип и за осъществяването 
й не са необходими експерти по анализ; 

D = индикаторът е достатъчно представителен за цялата съвкупност от планирани резултати; 

E = индикаторът е осезаем и може да се наблюдава; 

F = индикаторът е труден за определяне, но е толкова важен, че трябва да бъде разгледан 
(представителен показател); 

При общ резултат над 3 т. индикаторът се приема за избран за провеждане на мониторинг. 
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3. Провеждане на представително Национално проучване за нивата на радон в сгради 

Индикатори 
Характеристики на индикаторите Общ 

резултат 
Избран 
да/не A B C D E F 

Подготовка за провеждане на 

проучването 
х х х х х х 6 да 

Разработени процедура, протоколи и 

становища от заинтересуваните 

институции 

х х х х х х 6 да 

Одобрени процедури х х х х х х 6 да 

Проведено обучение на екипите х х х х х х 6 да 

Брой попълнени анкетни карти х х х х х х 6 да 

Брой издадени протоколи х х х х х х 6 да 

Представени обобщени и анализиране 

данни от проучването 
х х - х х х 6 да 

Брой изпълнени проекти с протокол от 

измервания за достигане 

препоръчителните нива. 

х х х х х х 6 да 

Проучвания за оценка на изпълнението на 
приоритета 

х - - х х х 4 да 

Обучителни семинари на заинтересованите 
страни  

х х х х х х 6 да 

Организационно-методична и 
консултативна помощ 

х х - х - х 4 да 

Предоставяне на информация за 
провеждане на проучването 

х х х х х х 6 да 

 Разпространение на детекторите х х х х х х 6 да 

Събиране/поставяне на детекторите х х х х х х 6 да 

Обобщение/анализиране на данните х х х х х х 6 да 

А = значението на показателя е ясно; 

B = данни са лесно достъпни; 

C = дейността по събирането на данни е в правомощията на ръководния екип и за осъществяването 
й не са необходими експерти по анализ; 

D = индикаторът е достатъчно представителен за цялата съвкупност от планирани резултати; 

E = индикаторът е осезаем и може да се наблюдава; 

F = индикаторът е труден за определяне, но е толкова важен, че трябва да бъде разгледан 
(представителен показател); 

При общ резултат над 3 т. индикаторът се приема за избран за провеждане на мониторинг. 
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4. Създаване на публичен Национален регистър на лаборатории и експерти с призната 
компетентност за измерване на радон в обществени и жилищни сгради 

Индикатори 
Характеристики на индикаторите Общ 

резултат 
Избран 
да/не A B C D E F 

Утвърдени от Министъра на 

здравеопазването изисквания 
- х - - - х 2 не 

Задание за публичен регистър х х х х х х 6 да 

Сключен договор, публикуване на 

регистъра и ежегодна поддръжка. 
х х х х х х 6 да 

Брой записи в регистъра х х х х х х 6 да 

А = значението на показателя е ясно; 

B = данни са лесно достъпни; 

C = дейността по събирането на данни е в правомощията на ръководния екип и за осъществяването 
й не са необходими експерти по анализ; 

D = индикаторът е достатъчно представителен за цялата съвкупност от планирани резултати; 

E = индикаторът е осезаем и може да се наблюдава; 

F = индикаторът е труден за определяне, но е толкова важен, че трябва да бъде разгледан 
(представителен показател); 

При общ резултат над 3 т. индикаторът се приема за избран за провеждане на мониторинг. 
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5. Създаване на национална база данни, обединяваща резултатите от всички измервания, 
свързани с концентрацията на радон в сгради 

Индикатори 
Характеристики на индикаторите Общ 

резултат 
Избран 
да/не A B C D E F 

Съгласувано и утвърдено от министъра 

на здравеопазването задание 
х х х х х х 6 да 

Сключен договор х х х х х х 6 да 

Публикуване на данни в интернет 

страницата на програмата  
х х х х х х 6 да 

Съгласуване на вида на събираните 

данни с останалите ведомста 
х х х х х х 6 да 

Въвеждане на данните от националното 

проучване 
х х х х х х 6 да 

Брой записи в регистъра х х х х х х 6 да 

А = значението на показателя е ясно; 

B = данни са лесно достъпни; 

C = дейността по събирането на данни е в правомощията на ръководния екип и за осъществяването 
й не са необходими експерти по анализ; 

D = индикаторът е достатъчно представителен за цялата съвкупност от планирани резултати; 

E = индикаторът е осезаем и може да се наблюдава; 

F = индикаторът е труден за определяне, но е толкова важен, че трябва да бъде разгледан 
(представителен показател); 

При общ резултат над 3 т. индикаторът се приема за избран за провеждане на мониторинг. 
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6. Определяне на райони с повишен радонов риск 

Индикатори 

Характеристики на 

индикаторите Общ 

резултат 

Избран 

да/не 
A B C D E F 

Разработване на методика за определяне на 

райони с повишен радонов риск 
х х х х х х 6 да 

Съгласувана и утвърдена от министъра на 

здравеопазването методика.  
х х х х х х 6 да 

Провеждане на пилотно проучване. х х - х х х 5 да 

Сключени договори  - х - - - х 2 да 

Разпространение на детекторите х х х х х х 6 да 

 Събиране на данни, измерване, анализ х х х х х х 6 да 

Публикуване на данни на интернет 

страницата 
х х х х х х 6 да 

А = значението на показателя е ясно; 

B = данни са лесно достъпни; 

C = дейността по събирането на данни е в правомощията на ръководния екип и за осъществяването 

й не са необходими експерти по анализ; 

D = индикаторът е достатъчно представителен за цялата съвкупност от планирани резултати; 

E = индикаторът е осезаем и може да се наблюдава; 

F = индикаторът е труден за определяне, но е толкова важен, че трябва да бъде разгледан 

(представителен показател); 

При общ резултат над 3 т. индикаторът се приема за избран за провеждане на мониторинг. 
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7. Анализ на състоянието на системата за контрол при проектиране и строителство на нови 
сгради и актуализирането й в съответствие с европейските практики. 

Индикатори 
Характеристики на индикаторите Общ 

резултат 
Избран 
да/не A B C D E F 

Сключен договор за анализ на 

системата за контрол  
х х - х х - 4 да 

Доклад за състоянието на системата за 

контрол при проектиране и 

строителство на нови сгради 

х х х х х х 6 да 

Влезли в сила променени текстове х х х х х х 6 да 

 Семинари със специалисти от рискови 

райони 
х х х х х х 6 да 

Брой обучени специалисти х х х х х х 6 да 

А = значението на показателя е ясно; 

B = данни са лесно достъпни; 

C = дейността по събирането на данни е в правомощията на ръководния екип и за осъществяването 
й не са необходими експерти по анализ; 

D = индикаторът е достатъчно представителен за цялата съвкупност от планирани резултати; 

E = индикаторът е осезаем и може да се наблюдава; 

F = индикаторът е труден за определяне, но е толкова важен, че трябва да бъде разгледан 
(представителен показател); 

При общ резултат над 3 т. индикаторът се приема за избран за провеждане на мониторинг. 
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8. Разработване на комуникационна стратегия, отчитаща специфичните особености, приоритети 
и функции на различните целеви групи 

Индикатори 
Характеристики на индикаторите Общ 

резултат 
Избран 
да/не A B C D E F 

Изработване на лого и емблема х х х х х х 6 да 

Изработена интернет страница х х х х х х 6 да 

Проведено проучване и представени 

резултатите от него 
х х х х х х 6 да 

Издаване на брошура х х х х х х 6 да 

Разпространени брошури х х х х х х 6 да 

Брой материали х х х х х х 6 да 

Брой курсове;  х х х х х х 6 да 

Брой кампании х х х х х х 6 да 

Дейности по програмата, отразени в 
медиите 

х х х х х х 6 да 

Предоставяне на информираността на 
населението 

х х х х х х 6 да 

Образователни материали за учителите и 
децата разработени/разпространение 

х х х х х х 6 да 

А = значението на показателя е ясно; 

B = данни са лесно достъпни; 

C = дейността по събирането на данни е в правомощията на ръководния екип и за осъществяването 
й не са необходими експерти по анализ; 

D = индикаторът е достатъчно представителен за цялата съвкупност от планирани резултати; 

E = индикаторът е осезаем и може да се наблюдава; 

F = индикаторът е труден за определяне, но е толкова важен, че трябва да бъде разгледан 
(представителен показател); 

При общ резултат над 3 т. индикаторът се приема за избран за провеждане на мониторинг. 
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9. Въвеждане определянето на облъчване от радон като задължителен параметър при оценка на 
професионалния риск 

Индикатори 
Характеристики на индикаторите Общ 

резултат 
Избран 
да/не A B C D E F 

Сключени договори за анализ на 

нормативната уредба при оценка на 

риска на работното място от сформиран 

екип  

х х х х х х 6 да 

Брой обучения х х х х х х 6 да 

Проведи проучвания за оценка на риска х х х х х х 6 да 

Проучени обекти х х х х х х 6 да 

Раздадени/анализиране детектори х х х х х х 6 да 

Информираност на населението х х х х х х 6 да 

А = значението на показателя е ясно; 

B = данни са лесно достъпни; 

C = дейността по събирането на данни е в правомощията на ръководния екип и за осъществяването 
й не са необходими експерти по анализ; 

D = индикаторът е достатъчно представителен за цялата съвкупност от планирани резултати; 

E = индикаторът е осезаем и може да се наблюдава; 

F = индикаторът е труден за определяне, но е толкова важен, че трябва да бъде разгледан 
(представителен показател); 

При общ резултат над 3 т. индикаторът се приема за избран за провеждане на мониторинг. 
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Приложение 2        

Инструкции за попълване на тримесечните отчети 

       

1. Инструкцията цели да окаже начина на попълване на формата за изготвяне на 

тримесечните отчети по изпълнение на дейностите по националната програма.  

2. Формата определя индикаторите за уеднаквяване и обединяване на резултатите. 

3. Дава възможност за добавяне на нови индикатори при реализиране на задачи, 

свързани с дейностите  предвидени в програмата.      

4. Всяка дейност, предвидена за изпълнение се разглежда в отделен лист. В таблицата 

са изброени всички РЗИ със съответния код, НЦРРЗ и Национален   координационен 

съвет (НКС).          

5. Формата съдържа: планирани дейности за 2015, инструкция за попълването на 

отчета, листове за дейности № 1; 3; 5; 6; 8; 9; 10, за които е отговорно МЗ, респективно 

РЗИ и отделен лист за оценка и анализ на дейностите.       

6. При необходимост може да се добави допълнителен лист за нова дейност, която е в 

плана, по която РЗИ не е отговорно, но е участвало в изпълнението й или нова дейност, 

която не е в планувана в работната програма. От панела в долната част на екрана се 

натиска бутона "Insert Worksheet" (Shift+F11). Изготвя се таблица, в която се описва 

измерението, резултата и изпълнението.        

7. В листовете на "дейностите" по колони се изброяват индикаторите за изпълнение, 

които съответстват на поставените задачи от плана.      

8. Срещу съответното РЗИ се записва измерението (н-р брой), резултата, 

изпълнение/забележка.           

9. В колоната "резултат" се записва количествената оценка за изпълнение, а в колона 

"изпълнение" качествената или вида на изпълнението (н-р издаден протокол, номер на 

заповед, вид медия и други  или описване на начина как е изпълнена дейноста).  

10. Колоната "Изпълнение" в формат на клетката се отбелязва  ""wrop text". По този 

начин текста се запазва в клетката, отнасящата се за съответното РЗИ. Описва се кратко 

вида на изпълнението, но когато текста е прекаленно дълъг той може да се изнесе в 

приложение. Това приложение се прилага към отчета, а в колоната се отбележи, че 

има приложение.          

11. В колони "други" се изписва изпълнена задача, която не е записана, но е изпълнена 

и може да допринесе и подпомогне осъществяване на дейността. Тази колона може да 

се повтори няколко пъти в зависимост от задачите.         

12. В листа "Оценка и анализ на дейностите" се извършва самооценка на работата и 

резултатите по дейностите и общо по изпълнението на програмата. Кратко се описват 

проблеми/трудности при изпълнение на програма и/или на определена дейности и 

предложения за подобряване на работа за програмата или по изпълнение на 

определена дейност. Проблемите/трудностите и предложенията могат да се изнесат в 
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приложение, като в колоните се отбележи, че има предложение и до се приложи към 

отчета.          

13. В колоната "оценка" на лист "Оценка и анализ на дейностите" се избира от 

падащатото меню, в зависимост от резултатите както следва оценка на изпълнението: 

 много добро - над 80% изпълнение на дейностите     

 добро  - между 50 - 80 % изпълнение на дейността     

 задоволително - между 30 - 50 % изпълнение на дейността 

 лошо - над 30% изпълнение на дейностите  

14. Общата оценка на изпълнението на дейностите по програмата се оценява в 

зависимост оценката на дейностите и броя на дадените оценки. Н-р когато повечето 

дейности са получели оценка "добро", общото изпълнение също се оценява като 

"добро".           

15. Общото изпълнение ще бъде оценено след получаване на отчетите на базата на 

оценката на дейностите от РЗИ.         

16. След попълване на всички листове данните за съответното РЗИ файла се запомня, 

като се добавя името на РЗИ-то и отчетния период. Файла се изпраща до националният 

координатор и секретарите на програмата на съответните емайл адреси:  

 k.ivanova@ncrrp.org         

 jdjounova@ncrrp.org          

 itasev@mh.government.bg; i_tasev@mail.bg 

       

  

mailto:i_tasev@mail.bg
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Примерна форма на таблица за тримесечни отчети по отделна дейност 

 

   

 

ДЕЙНОСТ 3. Провеждане на представително Национално проучване за нивата на радон в сгради 

Инидикатори

Измерение Резултат Изпълнение Измерение Резултат Изпълнение Измерение Резултат Изпълнение Измерение Резултат Изпълнение Измерение Резултат Изпълнение Измерение Резултат Изпълнение

01 Благоевград

02 Бургас

03 Варна

04 Велико Търново

05 Видин

06 Враца

07 Габрово

08 Добрич

09 Кърджали 

10 Кюстендил

11 Ловеч

12 Монтана

13 Пазарджик

14 Перник

15 Плевен

16 Пловдив

17 Разград

18 Русе

19 Силистра

20 Сливен

21 Смолян

22 София – град

23 София –област

24 Стара Загора

25 Търговище

26 Хасково

27 Шумен

28 Ямбол

НЦРРЗ

брой 28

Подготовка на пакети с 2800 

детектори, брошури и анкетни 

карти (януари-февруари)

НКС

Общо

3.6. Обобщение/анализиране на данните Други :
КОД Област 

3.2. Информиране за провеждане на проучването 3.5. Подготовка за провеждане на проучването 3.5. Разпространение на детекторите 3.5. Събиране/поставяне на детекторите


