Посвещава се на всички колеги и приятели,
работили и работещи в областта на
радиационната защита и
опазването на околната среда.



„Радиации не надо бояться,
но и фамильярничать с ней нельзя“
Тимофеев-Ресовский Н. В.



ПРЕДГОВОР
Човечеството и всички организми на Земята са се зародили, живели и развивали под
действието на радиацията. Космичните лъчения са съществували преди образуването на
Земята. Естествените радиоактивни елементи съществуват от нейното образуване и са
част от земната кора.
Извесно е, че
Земята като небесно тяло съдържа около 50 ядра на
естествени радионуклиди, влизащи в
състава на уран-радиевото, ториево
и актино-ураново
семейства.
Радиацията е
вечна. Дори хората са сравнително слабо радиоактивни, тъй като всички живи тъкани
съдържат следи от радиоактивни вещаства.
Човекът е в радиацията и радиацията е в човека. Тя не е убила живота, а вероятно активно
е способствала за неговото възникване и развитие. Без радиацията, животът не би могъл
да съществува.
Латинският произход на думата радиация
определя нейното първоначално значение: излъчване, т.е. процес, при който се изпускат
вълни и частици.
Радиоактивността е свойство на атомните ядра на някои химичи елементи спонтанно,
без външни въздействия, да се превръщат в
ядра на други елементи като изпускат лъчения,
които могат да предизвикват йонизация.
Както всички химически елементи, така и



радиоактивните са изградени от атоми, които
се състоят от ядро, разположено в центъра и
електрони, които обикалят около него. Ядрата
на радиоактивните елементи са нестабилни
и имат свойството да се разпадат, като при
това излъчват различни частици - протони,
неутрони, алфа- и бета-частици. В повечето
от случаите при това разпадане се излъчват и
електромагнитни
вълни с много малка
дължина - т.н. гамалъчи. При преминаването си през
веществото излъчените частици и
гама-лъчи могат да
откъсват електрони от срещнатите
по пътя си молекули и атоми, с което предизвикват
т.н „йонизация“.
Въздействието им върху живите организми се дължи именно на промяната на молекули, участващи в метаболизма и в строежа на
клетките.
Облъчването от всички тези лъчения (алфа,
бета и гама) представляват предаване на
енергия от тях в определен обект, например
човешки организъм. Съществуват различни видове облъчване: вътрешно и външно облъчване;
професионално и медицинско облъчване.
Човешкият организъм постоянно съдържа
определено количество радиоактивни вещества, които го облъчват с различни йонизиращи
лъчения. Освен това, организмът на човека се
облъчва от атмосферата, от повърхността
на Земята, от стените на жилищата, от космоса (космично лъчение).

Облъчването се формира от следните компоненти:
Външното облъчване на човека се определя
главно от 2 основни фактора:
Ø Вторично космично лъчение;
Ø Естествени радионуклиди, които се намират в повърхностните земни слоеве
и строителните материали;
Вътрешното облъчване на човека се определя главно от 3 основни фактора:
Ø Съдържанието на калий-40 в тялото;
Ø Инкорпориране на радионуклиди от семействата на уран-238, уран-235 и торий-232 чрез поглъщане и вдишване;
Ø Инхалиране на радон-222 и дъщерните
му продукти.
Вътрешно облъчване се получава, чрез
вдишване на прашинки и поглъщане на храна и
вода, съдържащи радионуклиди от семействата на урана и тория. От трите основни пътя
за постъпване на радионуклидите в организма
– дихателен, стомашно-чревен и кожен, най-голямо значение при формирането на вътрешното фоново облъчване има дихателният.
Външното облъчване на човека се дължи на
съдържащите се в почвата естествени радионуклиди, предимно семействата на урана и тория, които излъчват гама-лъчение. Степента
на това облъчване зависи от концентрацията
на тези радионуклиди в почвите.
Въз основа на медицински изследвания са
определени граници на допустимо облъчване за
различни категории лица. Счита се, че ако тези
граници не се надхвърлят, вероятността от
възникване на вредни ефекти върху здравето

на хората се свежда до приемливо ниско ниво.
Основното облъчване на човечеството
се дължи на естествените (природни) източници на радиация, т.нар. естествен радиационен фон. Главната характеристика на това
облъчване е наличието му навсякъде, и то не
зависи от човека затова не може да го избегнем. Естествените радионуклиди съдържащи
се в повърхностните земни слоеве и строителните материали обуславят гама-фонът,
който се дължи на гама-лъчението на калий-40
и радионуклидите от семействата на уран-238
(и по-специално радий-226) и на торий-232.
Естествения радиационен фон представлява алфа или бета разпадания, до достигането
на стабилен изотоп на оловото и се формира
от:
Космическото лъчение - бива първично и
вторично.
Пътниците в самолетите и екипажите са
подложени на първично космично лъчение, взависимост от височината на полета над 10 км.,
а хората на Земята се облъчват от вторичното космично лъчение, което е различно в завимост от географската ширина и се увеличава
при по-висока надморска височина, за това в
планините имаме по-висок естествен радиационен фон.
Земното лъчение – това са радионуклидите, които в различните части на Земята и
в самия човек са в различни концентрации. Те
обуславят другата съществена част от облъчването, дължащо се на естествения радиационен фон.
Естественият радиационен фон зависи от
редица фактори и може да се различава съществено в различните места. Допълнително към



него повечето хора получават облъчване от
различни медицински манипулации.
Основните естествени радионуклиди са
тези от семействата на уран-238 и торий232, както и на калий-40. Тези радионуклиди се
намират и в човешкото тяло и облъчват различните органи и тъкани с алфа-, бета-частици
и гама-лъчи. Друго естествено радиоактивно
семейство е това
на уран-235, но неговия принос е
сравнително малък
за облъчването на
хората.
Различните видове лъчения взаимодействат по
различен начин с
веществото.
Гама лъчите, които са електромагнитни вълни с много малка дължина, имат голяма
проникваща способност. Затова те лесно йонизират веществата. Защитата от тях се
изгражда от тежки материали- олово, тежък
бетон, обеднен уран. Гама-лъчите формират
т.н. “външно облъчване“. За да се намали то,
трябва да се работи възможно по-далече от
местата, където има повишена мощност на
гама-полето.
Алфа и бета частиците са носители на
електричен заряд. Алфа частиците са тежки и
имат положителен електричен заряд. При преминаване през веществото те отдават бързо енергията си, като йонизират срещнатите по пътя молекули и атоми. Проникващата
им способност е малка. Във въздух те губят
енергията си само за няколко см, а при външно попадане върху човека могат да проникнат



само на части от мм в кожата, т.е те могат
да бъдат спрени дори с лист хартия. Алфа лъчите обаче могат да бъдат опасни при попадане
вътре в организма на човека, чрез вдишване
на прах, съдържащ радиоактивни елементи, които излъчват алфа-частици. Поради голямата
си енергия те могат да нанесат сериозни поражения на клетките на вътрешни органи.
Бета- частиците също носят
електричен заряд.
Те са много полеки, поради което губят по-бавно
енергията си и изминават по-голям
път. Пробегът им
във въздух е няколко десетки метра.
Лесно отдават енергията си при многократни
удари с леки атоми, поради което защитата
от тях се изгражда от плексигласови екрани.
Също както при алфа-лъчите, те са опасни за
човека, ако попаднат вътре в организма.
Но казват: „Радиацията може да убие човек,
а и всяко друго живо същество“. Това е напълно
вярно, само че всичко зависи от дозата. Има
„малки дози“, има и „големи дози“.
Малките дози са енергията, която живите
организми получават в резултат на облъчването от естествения радиационен фон. Това
е облъчването, което се определя от космичното лъчение (пристига на земята от космичното пространство) и от естествените радионуклиди, които се намират в земната кора,
водата, въздуха, растенията, животните и в
човешкото тяло.

„Редки метали“ и
Българският уранодобив



„РЕДКИ МЕТАЛИ“
Минераложки данни за урановото проявление в Буховския район има още от 1920г.
През 1930 година жителят на тогавашното с.Бухово – Стоян Стойков, добивайки глина
в подножието на връх Готен, обръща внимание
на един зелен минерал (торбернит), срещащ се
в пукнатините на скалите заедно с железните
охри. Предприемчивият буховец прави заявка и
получава от държавата периметър с площ от
2 кв.км. върху откритото от него находище.
По-късно 60% от своите права върху периметъра той отстъпва на Блуменфелд от София, който с немски предприемачи извършва през периода 1936г.÷1938г. предварително проучване на
находището с цел изясняване качествата и запасите на откритата уран-радиева руда. През
тези години се прокарват първите 12 шурфа,
5 канави, 2 проучвателни шахти, 1 щолна и 2
малки разкривки.
Първите геолого-проучвателни работи
са проведени през 1935г. в района около връх
Готен, които дават положителни резултати.
Проучени са запаси от 25 хиляди тона руда със
съдържание на уран от около 2%.
През 1938÷1939г. са добити първите количества руда – около 300 тона, които са изнесени в Германия. Започналата в Европа Втора
Световна война, прекъсва за цели 6 години понататъшното усвояване на находището, за да
продължи в един мразовит декемврийски ден,
три седмици преди изтичането на 1944 год.
когато, в изпълнение постановление на Съветското правителство, в България пристига
група от 5 инженери, в т.ч. 2 професори – геолог и обогатител, начело с генерал майора от
съветската армия Кравченко. В тогавашното
село Бухово се организира работен щаб, където се провеждат първите систематични радиометрични изследвания и най-прости опити



по смилане и обогатяване на най-богатите
сортове руда от района на връх Готен.
Тежките метеорологични условия и дадения
изключително кратък срок за работа на групата (само 10 дни), не и попречват тя да извърши
една изключително професионална в качествено и количествено отношение оценка на още
неизвестните до този момент в световната
практика тип уранови находища, наречен от
руснаците „Готенски тип“.
По своите запаси находище Готен превъзхождало сумарно четирите от всичко петте
съществуващи тогава в Русия уранови находища.
Още тогава се предвижда находището да
бъде отработено за около 10 години, при което
в близост до него да бъде построена преработвателна фабрика с дневна производителност
от 25 т. Членовете на съветската експедиция посещават и района на гр.Стрелча, където отдавна също са известни радиоактивни
проявления „Козя могила“, „Вълк“ и др., свързани с
някакъв жълт минерал (отунит). В архивите се
пази молбата на немската фирма „Флерскайм
и Ко“, която през 1928 год. е поискала от Народното Събрание да и разреши получаването
на периметър с цел добив на торий. По всяка
вероятност фирмата е получила разрешение,
защото съвсем скоро на участък „Козя могила“
са прокарани 1 шурф, 1 канава и 1 малка кариера. Местното население е ентусиазирано и
оказва пълна подкрепа на руснаците. Много от
хората дори участват в маршрутите, като
показват и разказват всичко което знаят на
място. Изводите и препоръките на руската експертна група, след 3 дни работа в района са:
че районът макар и не толкова перспективен
в сравнение с Готен, несъмнено е интересен и
безусловно трябва да бъде обследван по-детайлно. В тези условия от периода 1946 до 1956
год., когато съществува „Съветско-българско

минно дружество“ (СБМД), съвместно с руските специалисти се извършват интензивни
геоложки проучвания, при което са открити
крупните /ендогенни и седиментни/ уранови
находища – „Курило-Кътина“; „Сливен“; „Бели Искър“; „Партизанска поляна“; „Елешница“; „Калъч
Борун“; „Смолян“; „Наречен“; „Планинец“ и „Сърница“. Успоредно с това започва изграждането на
минно-добивните и преработвателни мощности, както и обектите от социалната и инженерната инфраструктура по местоположение.
В цифри, уставния фонд възлиза на 148 млн. лева,
през 1956 год. Когато с Разпореждане на МС
от 20 юни същата година, е създадено Управление „Редки метали“ при МС, като универсален
правоприемник на СБМД. И ако тогавашните
148 млн.лева, крият в себе си огромния труд на
геолози, сондьори, миньори, технолози и строители, не може да не се отчете работата по
изграждането на основите на научния, инженерно–технически и мениджърски потенциал
на отрасъла.

настъпващи през втората половина на 80-те

Първият български атомен реактор влиза
в действие през 1974 год. Всички усилия на редкометалци са насочени за осигуряване на стратегическото развитие на атомната енергетика в страната.

от отпадащата при производство на сярна

За 4 десетилетия работа са доказани 49
000 т. промишлени запаси с балансова стойност по цени към 1990 год. 666 млн.лева. За
същия период са добити общо около 20 000 т.
метал в концентрат.

коземни елементи на базата на натрупания в

Откриването и проучването на Тракийските находища през 70-те и началото на 80-те
години бе за времето си най-крупното научно
и приложно постижение в системата на „Редки
метали“.

ориентирани, създавайки едновременно нова

Най-успешна беше 1988 год., когато бяха
добити 668 т. уран, 67% от които по геотехнологични способи. Икономическите промени,

Трудно е да се изброят всички върхови науч-

години в световен мащаб, промениха начина на
мислене и стратегията на действие в „Редки
метали“. Изготвена бе програма за комплексно
усвояване на земните недра, в изпълнение на
която се изършиха значителни специализирани
работи за изучаване и оценка на други рудни
минерални ресурси – благородни метали, редки, редкоземни и разсеяни елементи. Открити
бяха нови находища на антимон и злато в България.
В многогодишната практика при добива
на уранова продукция в „Редки метали“ беше
натрупан уникален производствен опит в прилагането на „революционни“ йонообменни технологии в области, стоящи далече от добиването на уранова продукция - добив на амониев
пара- и хептамолибдат от беден молибденов
концентрат; добив на амониев метаванадат
киселина контактна ванадиева маса; добив
на алуминиева стипца като попътен продукт
от преработката на продуктивните разтвори при геотехнологичния добив; добив на редДимитровград отпаден фосфогипс; производство на натриев триполифосфат, дикалциев
фосфат и др., от фосфорната киселина в Девня. Всички тези технологии бяха екологично
за страната и нужна за модерните технологии
продукция. За съжаление не всички от тях бяха
оползотворени до край.

но-технологични постижения, трудови награди
и отличия на 13600 редкометалци.



По-важни дати в историята на
„Редки метали“

1. „Редки метали“ ЕООД – гр. Бухово,
2. „Тракия РМ“ ЕООД – с. Момино село;

С УКАЗ № 13, В ИМЕТО НА НЕГОВО ВЕЛИ-

3. „Подземно

ЧЕСТВО ЦАРЯ, регентите на България ут-

гр. Бухово;

върждават ЗАКОН за учредяване на „Съветско-българско минно дружество“ с ограничена

строителство“

ЕООД

–

4. „Геостройкомплект“ ЕООД – гр. Сливен;

отговорност, приет на 16.03.1946г. от ХХVI-то

5. „Георесурс“ ЕООД – гр. Симитли;

обикновено Народно събрание през първата си

6. „Балкан“ ЕООД – с. Церово;

редовна сесия в 43-то заседание.
7. „Злата“ ЕООД – гр. Трън;
С поверително разпореждане на МС от
20 юни 1956г. се прекратява дейността на
„Съветско-българското минно дружество“ и на
неговата база се създава Управление „Редки метали“ към Министерския съвет със задача да

8. „Звезда“ ЕООД – с. Елешница;
9. „Георедмет“ ЕООД – гр. Бухово;
10.		„Редмет“ ЕООД – гр. Бухово;

проучва, добива и преработва урановите руди

11.		„ДИАЛ“ ЕООД – гр. Бухово;

в страната.

12.		„Минмашремонт“ ЕООД - кв. Яна, София;

С ПМС №55/31.10.1973г. Управление „Редки
метали“ се преобразува в ДСО „Редки метали“.
В изпълнение на разпореждане №6 на бюрото на МС от 21.03.1986г. ДСО „Редки метали“
– Бухово, се преобразува в Комбинат „Редки метали“, който се включва в състава на Стопанско обединение „Металургия“.

13.		„ЦРСБ – Яна“ ЕООД - кв. Яна,
14.		„АТП – Бухово“ – гр. Бухово;
15.		„МТС – РМ“ ЕООД кв. Яна – София;
16.		„Почивен комплекс – РМ“ ЕООД –
гр. Бухово;
17.		„СМП – Бухово“ гр. Бухово.

На основание чл. 11, ал. 3, т. 1, буква „а“ от

С ПМС № 163 от 20 август 1992г. е пре-

Указ № 56, решение № 50/30.03.1989г. на МС се

кратена уранодобивната дейност в България

регистрира Държавна фирма „Редки метали“

в следните търговски дружества: „Редки ме-

– гр. Бухово.

тали“ ЕООД – гр. Бухово, „Тракия РМ“ ЕООД – с.

С разпореждане № 22/23.09.1991г. на МС на

Момино село; „Подземно строителство“ ЕООД
– гр. Бухово; „Геостройкомплект“ ЕООД – гр.

основание Закона за образуване на еднолични

Сливен; „Георесурс“ ЕООД – гр. Симитли; „Бал-

търговски дружества с държавно имущество

кан“ ЕООД – с. Церово; „Злата“ ЕООД – гр. Трън;

ДФ „Редки метали“ е ликвидирана и на нейно

„Звезда“ ЕООД – с. Елешница; „Георедмет“ ЕООД

място от 01.10.1991г. възникват 17 търговски

– гр. Бухово; „Редмет“ ЕООД – гр. Бухово; „ДИАЛ“

дружества:

ЕООД – гр. Бухово.
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Дозиметрична и
инженерно-аерологична
лаборатория
„ДИАЛ“
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Ръководители на „ДИАЛ“:

Д-р Димов – военен лекар радиолог, основател на дозиметричния контрол в България.
Първоначално ръководи група от специалисти и работници в областта на дозиметричния
контрол.
По-късно, през 1958г. е основана „Дозиметрична служба“ при Управление „Редки метали“ с
началник д-р Димов.

Д-р Димов
Ръководител 1956-1959 г.

Д-р Т. Катарошев има две специализации в
Русия (СССР)
През периода на неговото управление „Дозиметрична служба“ се преименува в „Дозиметричен сектор“ и започват системни наблюдения на работната среда и първите опробвания
на отпадните води от рудниците и химзавода
в поделенията на „Редки метали“. Изгражда се
стратегията на дозиметричния контрол и се
оформя статута и структурата на дозиметричната лаборатория.

Д-р Т. Катарошев
Ръководител 1959-1970 г.
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Д-р Н. Чернев започва работа през 1961г.
като лекар-дозиметрист.
До 1970г. ръководи медицинското звено.
От 1970г. е завеждащ „Дозиметрична лаборатория“

Д-р Н. Чернев
Ръководител 1970-1976 г.

н.с. инж. М. Димитров (1938-2006) завършва през 1961г. МГУ гр.София, специалност геофизика.
От 1962 до 1969г. работи в ДСО „Редки метали“ като специалист и Ръководител на дозиметрична група в секция „Дозиметрия“.
1962-1965г. специализира в СУ - ФФ за
усъвършенстване и специализация на инженерните кадри в областта на физиката на твърдото тяло а през 1975г. лъчезащита в урановите рудници и др. подземни изработки.
инж. М. Димитров
Ръководител 1976-1990 г.

От 1976 до 1990г. работи в „ДИАЛ“ като научен сътрудник и ръководител.
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инж. Ив. Тосев завършва през 1971г. ВМГИ,
специалност инженерна геология
От 1971г. до 1979г. работи в „Дозиметрична лаборатория“ като инженер геофизик а от
1979г. до 1990г. като ръководител дозиметрична група към „ДИАЛ“.
1975г. специализация в СУ - ФФ по лъчезащита в урановите рудници и др. подземни изработки а през 1978г. специализация по дозиметрия и лъчезащита.
От 1990г. до 1991г. е Директор на „ДИАЛ“
към „Редки метали“
инж. Иван Тосев
Ръководител 1990-1992 г.

От 1991г. до 1992г. е Управител на „ДИАЛ“
ЕООД

инж. Мл. Младенов завършва през 1976г.
МГУ гр. София, специалност разработка на полезните изкопаеми.
През периода 1976 - 1980г. работи в СО
„Инертни материали“, гр. София.
От 1981г. работи в „ДИАЛ“ като специалист вентилационни системи и ръководител
аерологична група.
От 1992г. е Управител на „ДИАЛ“.

инж. Младен Младенов
Ръководител от 1992 г.

20

Има над 10 специализации у нас и в чужбина,
основно в областта на радиационната защита
и оценка на риска за населението, ликвидация
на уранодобива и опазване на околната среда.
Има повече от 10 публикации в тази област и е
участвал в разработването на екологични проекти.

Списък на лицата работили в “ДИАЛ”
през годините, от самото й създаване
1. д-р Димов

33. Горан Йоловски

65. физик Събка Ив. Филипова

2. д-р Теньо Катарошев

34. Иван Горинов

66. Славчо Илиев Сахлийски

3. химик Връбка И. Петрова

35. Димитър Георгиев Парпулов 67. Иван

4. д-р Никола Чернев Чернев

36. Павел Трифонов

68. Данаил Симеонов Мирчев

5. химик Мария Яначкова

37. Иван Георгиев Иванов

69. Стоян Богданов Богданов

6. химик Венелин Маринов

38. Румен Цеков Василев

70. Бисер Анчов

7. химик Кирил Тонев

39. Витко Мишев

71. Петър Йорданов Йорданов

8. физик Спас Начев

40. Тодор Боянов Ценев

72. Иван Дамянов Йорданов

9. Спас Костов Стоянов

41. Тихомир Харизанов

73. инж. Албена Б. Котузова

10. Асен Танов

42. доц. Добромир Пресиянов

74. физик Генислава Хр. Рогозанска

11. физик Иван Ралчев

43. Цеко Василев Цеков

75. Светлин В. Стоилов

12. Гроздан Грозданов

44. д-р Карафизиева

76. инж. Наталия Д. Янева

13. Гюрена Матеева

45. Илия Панурков

77. Цветелина Михова

14. физик Звезделин Първанов

46. Атанас Сандов

78. Евгения Минкова Николова

15. инж. Методи Кр. Димитров

47. Красимира Павлова

79. Евгения Б. Богданова

16. инж. Иван Тосев

48. Янка Борисова Манасиева

80. Атанаска Асенова Петрова

17. Янка Божкова

49. Георги Иванов Стоянов

81. Траянка Б. Георгиева

18. Димка Богданова

50. Васил Лазаров Цветанов

82. Антон Никифоров Георгиев

19. Дафина Кожухарова

51. инж. Тано Халачев

83. Стефан Асенов Николов

20. Емилия Панайотова

52. физик Йонка Вълева

84. инж. Валентин Ботев

21. Антонина Станчева

53. инж. Албена Симеонова

85. Таня Бенева

22. Светла Велинова

54. Евгения Д. Димитрова

86. Даниел Николаев

23. Райна Бакъшева

55. Ваня Цветкова

87. Диана

24. инж. Манол Михайлов
25. д-р Михайлова

56. Цветанка Петрова Саздова 88. физик Деяна Ст. Досиева
89. инж. Димитринка Р. Тодорова
57. инж. Йордан Анг. Игнатов

26. Златка Кънева

58. Валентина М. Йорданова

90. Юри Илков Младенов

27. инж. Христо Димитров

59. Йорданка Николова Коцева

91. Красимир Иванов Пейчинов

28. химик Христо Христов

60. Сашка Асенова Минтова

92. Калоян Динев Стоянов

29. инж. Младен Илков Младенов 61. инж. Борислав Ем. Глушков

93. инж. Илко Мл. Младенов

30. инж. Георги Христов

62. Евгени Арангелов

94. физик Илияна Кубетска

31. инж. Александър Димитров

63. инж. Теменужка В. Недялкова

32. Емил Танов

64. Гошо Иванов Бановски

Извиняваме се за пропуски
и/или неточни данни
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ИСТОРИЯ НА „ДИАЛ“
„Дозиметрична и инженерно-аерологична
лаборатория“ „ДИАЛ“ ООД има повече от 50годишна история. Започва дейността си като
„Дозиметрична служба“ при Управление „Редки
Метали“, по-късно „Дозиметричен сектор“, „Дозиметрична лаборатория“, „ДИАЛ“ при „Редки
метали“ и от 1991г. „ДИАЛ“ ЕООД.
В исторически план 50-години не са дълъг
период, но за този отрязък от време „Дозиметрична и инженерно-аерологична лаборатория“ се създаде, укрепна и достигна съзряване
да решава сама успешно твърде сложните проблеми на лъчезащитата в работната среда и
опазването на околната среда.

1956 г. – Първи стъпки

„Дозиметрична служба“ при Управление „Редки
метали“ с началник д-р Димов.
Постепенно лабораторията се попълва със
специалисти, усвояват се съответните методи за измерване и анализ и с помощта на руски
специалисти за кратко време издига нивото на
работата си. В страната това е първото звено за специализиран радиационен контрол (без
да се броят отделни специалисти по клинична
дозиметрия, защита от рентгеновите лъчи и
в ядрения реактор). Неговите задачи в началото са все още малко и сравнително ограничени:
контрол по работните места с измерване предимно концентрациите на радона и външното
гама лъчение, и по-рядко – измерване нивата
на радиоактивното замърсяване. Пробите от
работната среда се анализират само за съдържание на уран и радий.

Ръководител д-р Димов - военен лекар радиолог

1959 г.

Създава се група с цел проучване условията
на труд в урановата промишленост и предлагане на мерки за подобряване на работната
среда в радиационно отношение.

„Дозиметричната служба“ се преименува в
„Дозиметричен сектор“ с ръководител д-р Т. Кaтарошев. Започва работа като лаборант Янка
Божкова.

Разпокъсано и неорганизирано започват
първите измервания за радиационата обстановка в уранодобива на България. Класират се
работещите в професионален контакт с естествена радиоактивна руда и продуктите
от тяхната преработка.

В годините 1959-1960 започва изграждането на централните вентилации на подземните
рудници. Към този момент вече е въведено мокрото пробиване на взривните дупки, но запрашеността е още твърде висока. Контролните
прахово-вентилационни служби при рудниците
и в Химзавода (обект 26) се окомплектоват
през 1960-1961 година, а тяхното обзавеждане
с апаратура и подготовката на кадрите отнема още една година. На практика 3-4 години
след създаването на „Дозиметрична служба“,
под ръководството на д-р Т. Кaтарошев, започва системно наблюдение на работната среда и първите опробвания на отпадните води
от рудниците и химзавода на „Редки метали“.
Изгражда се стратегията на дозиметричния
контрол и се оформя статута и структура-

В резултат излиза първото постановление
на Министерски съвет с което се въвеждат
първите национални норми за работа с източници на йонизиращи лъчение. На 04.10.1958 г. в
лабораторията постъпва на работа Връбка
Петрова. Тя работи до 1990 г. като химик и ръководител на химическа група.

1958 г. основаване
През месец ноември 1958 година се създава
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та на дозиметричната лаборатория. В нейния
състав влизат физик, химик, 2 лекари, техници (химик и геофизик) и пробчик за ежедневно
опробване отпадните води от химзавода, месечно и тримесечно опробване на рудничните
води. С разпореждане на главния държавен санитарен инспектор данните от анализите на
водите, изливани в р. Лесновска и р. Искър по
каналите „Гниляне“ и „Яна“ всеки месец са се изпращали в МНЗ.

лян, Селище, гр. Доспат, Диндеришкото дере в

През 1960г.-1961г. МНЗ възлага на „Дозиметрична лаборатория“ освен радиационния
контрол в работната среда и анализи на всички води за технически и питейни цели в районите на работещите обекти на „Редки метали“
в страната, както и на отпадните води от
подземните рудници и химзавода в Бухово, зауствани в реките на съответните райони.

От първите изследвания с проучвателна

През 1961г. д-р Н. Чернев започва като лекар-дозиметрист и до 1970г. ръководи медицинското звено. След 1962г. на „Дозиметричен
сектор“ се възлага радиационния контрол (мониторинг) и на околната среда, и се разкриват
нови групи.
Постепенно се разширява апаратурната
база на лабораторията. Внедряват се нови
методи – дисперсен анализ на праха, определяне веществения състав, съдържание на
свободен силициев двуокис в прахови и скални
проби. Оформя се прахово-газово звено от специалисти които преминават неколкократно
задълбочена подготовка в Института по охрана на труда и професионалните заболявания.
Усвояват се методи за кратък анализ на водни
проби за питейни и технически цели. С помощта на лекарското и радиохимично звено се откриват, анализират и предлагат за каптиране
водоизточници на редица рудници в гр. Смо-

Елешница – за обект 30, алпийски водохващания
на няколко геолого-пручвателни обекти и т.н.
За определяне на уран във води, въздух и
биопродукти (органи на починали миньори) се
прилагат спектрофотометричен и перло-луминисцентен методи. Определя се радий във
води и въздух и полоний във въздуха на работната среда.

цел на съдържанието на дългоживущите дъщерни продукти на радона до внедряването
на метода на „скритата“ енергия на алфа-разпадането са минали само 3-4 години. Лабораторията възприема този метод за оценка на
радиационната обстановка само 1 година след
Русия (СССР), в същата година с Чехословакия
и 2 години преди Франция. Първите радиометри РВ-4А и Олеандри са носели фабричен номер
от първата десетка, а ИЗВ-3 са получени първо
в България. Използването на тази високопроизводителна и точна за тогавашното време апаратура повишава бързината на анализите (данните се получават фактически моментално) с
възможност в даден район да се направят десетки измервания за една смяна и да се открие
източника на замърсяване и мястото откъдето да се подаде чист въздух. По-рано за тази
цел са били необходими няколко дни. Повишава
се рязко точността и възпроизводимостта на
измерванията.

1967 г.
Започват изследвания и контрол на обекти
извън системата на „Редки метали“. Проверяват се рудници като: „Горубсо“, „Бургаски медни
мини“, „Кремиковци“, МОК „Елисейна“ и др.
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Декември 1969г. Витоша, почивната база на „Редки метали“ хижа Иглика
Част от колектива на „ДИАЛ“: Цеко Василев, Връбка Петрова,
д-р Теньо Катарошев, Кирил Тонев, Звезделин Първанов, д-р Никола Чернев

Декември 1969г. Витоша, почивната база на „Редки метали“ хижа Иглика
Колективите на „ДИАЛ“ и „ЦНИЛ“
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1970 г.
Ръководител на „Дозиметрична лаборатория“ става д-р Н. Чернев
С поемането на ръководството на дозиметрична лаборатория от д-р Н. Чернев отново се преразглеждат ролята и значението на
ефикасния дозиметричен контрол, разработва
се двустепенната система на наблюдения и регистрация (ежедневни измервания по обекти и
периодични проверки от дозиметричната лаборатория), обхванати са всички работни места, открити са доминиращите второстепенни радиационни фактори на работната среда,
набелязани са краткосрочни и с далечна перспектива технико-технологични мерки за подобряване на радиационната обстановка и следващите години потвърждават правилния подход
към проблема – значително се подобряват условията на труд преди всичко в подземните
рудници и въпреки двукратното намаляване на
пределно-допустимите концентрации на радона и величината „скрита“ енергия средногодишните им стойности имат тройна тенденция
към снижение.

1973 г.
С Постановление № 271 на МС за провеждане на прахов контрол в силикозоопасните обекти и писмо на МНЗ № III6331/17.12.1973г.се възлата на „Дозиметрична лаборатория“ при СО
„Редки метали“ определянето на свободния силициев двуокис и налагащото се допълнително
възнаграждение за работа в силикозоопасна
среда.

1976 г.
Ръководител на „Дозиметрична лаборатория“ става инж. М. Димитров. Иван Горинов постъпва на работа като техник-дозиметрист.

Със Заповед № I-61/11.10.1976г. към „Дозиметрична служба“ се създава прахово-газово
звено.

1978 г.
През 1978 г. към „Дозиметрична лаборатория“ се открива инженерно-аерологична група
от специалисти, които решават проблемите
на централната и частична вентилация, както и мерките с ограничаване радиоактивното
замърсяване на рудничната и цехово въздушна
среда и снижаване на запрашеността и вредните газове.
От 1978 година на Дозиметрична лаборатория са възложени задачи по контрол и на околната среда, основно около поделенията на ДСО
„Редки метали“. Въпреки, че и преди това лабораторията редовно е опробвала и изследвала
проби от въздуха и особено от отпадните
води и е имала събрана обширна информация,
се е наложило за кратко време да се преустрои
цялостната и дейност в тази насока. Набелязани са пунктове за дълговременни наблюдения,
уточнени са количеството на проби и честотата на опробване, набелязани са опорните
показатели за проследяване. Изготвени са планскици с точките на опробване за всеки обект
и изчертани графики с данните за визуален
контрол. Радиометричното и радиохимичното
звено пренасочват методите и ги модифицират с цел повишаване на чувствителността и
точността им. Заявена е и внедрена сътветна измерителна апаратура.

1979 г.
„Дозиметрична лаборатория“ със заповед
на Генералния Директор на „Редки метали“ е
преименувана на „ДИАЛ“ (Дозиметрична и инженерно-аерологична лаборатория).
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„ДИАЛ“ разширява своята контролна дейност и с научно-изследователски и инженерновнедрителски задачи. Създадената аерологична група и прахово-газово звено, анализират
състоянието на проветряване и решават вентилационните системи на подземните рудници
с помоща на ЕИМ. За по-малко от 5 години тази

на работната среда в подземните и надземни
поделения.
В състава на „ДИАЛ“ се вливат работниците по вентилационни и прахови измервания от
РУ „9-ти Септември“, ХМЗ „Металург“ и ГПП и
по този начин числеността й нараства до 23

група от висококвалифицирани специалисти за-

души от които 8 човека с висше образование,

вършва няколко разработки на изключително

14 със средно техническо и само 1 с основно. От

високо ниво, внедряването на които довежда

тях 2 са преминали във физическия факултет

до чувствително подобрение. Групата е с ръ-

на СУ следдипломна квалификация по лъчезащи-

ководител инж. Христо Димитров и в нея вли-

та в подземни изработки, 2 са се дипломирали

зат инж. Георги Христов и инж. Тано Халачев.

с много добър успех по линията на следдиплом-

Особено успешно е внедряването на разработката за РУ „Възход“, което довежда ниво-

ната специализация и 1 завършва дипломната
си работа, има 2 научни сътрудници и е обявен

то на „скритата“ енергия от средногодишно

конкурс за още един. От „ДИАЛ“ през различно

10-кратно превишение на ПДН до и дори под

време са излезли 1 ст.н.с., 1 ст. преподавател,

допустимата норма. Успешно е внедрена и

3 н.с., които работят в други институти. Ква-

разработката за РУ “9-ти Септември“, за ГПО

лификацията на средно техническия персонал и

„Смоляновци“ и за р-к „Бялата вода“ в началото

работещите също е много висок. Провеждат

след пускане на централния вентилатор. Със

се курсове за повишаване на квалификацията

създаването на аерологичната група се затва-

на всеки две години, като за лектори се привли-

ря кръга между контрола на работната среда

чат изтъкнати специалисти в своята област

и даваните предписания. И така, с помощта на

от ЦХ, СУ, ВМГИ.

намиращата се в ЕИМ информация може да се
предложи най-доброто техническо решаване
на въпроса за което веднага може да се даде
готов проект.

„ДИАЛ“ поема цялостното опробване и контролиране на територията на гр.Бухово.
Със Заповед на Генералния Директор на „Ред-

Със Заповед № I-22/14.11.1979г. „ДИАЛ“ за-

ки метали“ на „ДИАЛ“ беше възложен и контрол

почва и аерологични и микроклиматични из-

по отношение на нерадиационните фактори за

следвания в работната среда, с което факти-

прилагането на системата за паспортизация

чески придобива вид на инженерингово звено

на труда (СПУТ): шум, вибрации, осветеност,

за комплексно изследване на всички параметри

електромагнитни полета, микроклимат и пр.
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1983 г. 25 години „ДИАЛ“
„ДИАЛ“ се настанява в нов лабораторен
комплекс. Лабораторните помещения са снаб-

дени с всичко необходимо и разполагат с поголяма част от необходимата апаратура и
транспорт.

Генералният директор на „Редки метали“ Славчо Найденов и
Директорът на ИО „Редмет“ Методи Петков

Генералният директор на „Редки метали“ Славчо Найденов поздравява
колегите от ЦНИЛ по случай 25-годишният им юбилей

28

„ДИАЛ“ под ръководството на ръководителя на дозиметрична група – инж. Иван Тосев
изключително успешно се представя в сравненията на специалистите от соц.страните по
линията на СИВ по тема „Радиационна безопасност – сравнение на методите за измерване
Еa“ в Полша през юни 1983 год.
В своето развитие лабораторията е дала
всичко, което е по силите й за подобряване на
ефективността на контрола и запазване здравето на работещите в професионален контакт с открити естествени радиоактивни
вещества. От 2-3 хиляди измервания на година
(1958-1961) сега се извършват около 17-18 хиляди измервания, изследвания и анализи по над 30
показателя, като част от анализите се правят с чисто производствена цел. Преди всяко
започване на работа на нов обект лабораторията прави предварителни фонови опробвания и
анализи на водите и почвите на района съвместно с лабораториите на ХЕИ и РИОПС в съответните окръзи. Сравняването на резултатите от успоредните проби е показвало еднакви
и близки стойности, което показва високото
професионално ниво на работещите в „ДИАЛ“.
В състава на ИО „Редмет“ „ДИАЛ“ има своя
заслуга за изпълнение на тематичния план на
ДСО „Редки метали“. Със собствени сили са разработени няколко теми и задачи по опазването на околната среда и решаване технически
проблеми на лъчезащитата. Високо са оценени
разработките по ограничаване на радоноотделянето с нанасяне на изолиращи покрития
и задачата за изследване радиоактивните
замърсявания на повърхностно течащи и подземни води. Една значителна част от обема
работа по оценка радиационното замърсяване
на обработените площи в същите рудници е
извършена от „ДИАЛ“ във връзка с договора с
ИППД „Пушкаров“ за разработване методика
за рекултивация.

„ДИАЛ“ ежегодно извършва и значителен
обем измервания в подземни и надземни обекти извън системата на ДСО „Редки метали“
- СМОК „БММ“ се контролира от 1967 година
а шахтата на р-к „Кремиковци“ от 1978 година. Проверявани са еднократно рудници в системата на Горубсо, минни изработки на МОК
„Г. Димитров“ – гр. Елисейна, тунели за пътно
строителство и деривационни тунели за енергиини цели и т.н.
Освен измерванията в радиационно отношение лабораторията е провеждала и контрол
на работната и околната среда и по отношение на шум, вибрации, осветеност, токсични
газове, физични фактори и пр. с което на практика е изпълнявала функциите на един ведомствен хигиенно-епидемнологичен институт.

1985г.
Със Заповед на МНЗ № РД-09-1513/
27.12.1985г. се възлага на „ДИАЛ“ контрол на радиационните фактори на работната среда на
надведомствено ниво.
Извършва се контрол на параметрите на
работната среда в:
1. Подземни рудници;
а) Измервания на „скрита“ енергия на дъщерните продукти на радона по работните места, входящите струи към тях,
в характерни точки от вентилационната мрежа на рудника и нивата на всички
останали радиационни фактори необходими при оценката на работната среда
и потенциалния риск от увреждания на
здравето на работещите.
б) Измервания на нерадиационни параметри - микроклимат, вредни газове, прах,
маслени аерозоли, шум, вибрации и др.
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в) Измервания на количеството въздух на
работните места и в характерни точки от вентилационната мрежа.
г) Измервания на параметрите на системите за частично проветряване и вентилаторите за централно проветряване.
д) Преглед и оценка на ефективността за
вентилационните съоръжения – прековки, водни завеси, вентилационни врати и
регулатори, минни изработки с вентилационно предназначение и др.
е) Анализ на съществуващият начин на проветряване направен въз основа на извършените измервания.
ж) Инженерни решения за подобряване на
проветряването и лъчезащитата.
2. Заводи за хидрометалургична преработка
на рудата.
а) Измерване нивата на радиационните и
нерадиационните фактори.
б) Екологичен контрол на природната среда около завода и хвостохранилищата.
в) Преглед и оценка на ефективността на
вентилационните системи и пречиствателните съоръжения.
3. Обекти с подземно и комбинирано
извличане на метал.
а) Измерване и оценка на радиационните
фактори
б) Дозиметричен и химичен анализ на почвени и водни проби.
в) Преглед и оценка на състоянието на
технологията от гледна точка на радиационната и химическа безопасност.
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4. Поделения със спомагателна дейност
Контролира се степента на радиоактивното замърсяване както и някои нерадиационни
фактори. Контролът е непериодичен – един
или два пъти в годината.
5. Контрол за опазване и възпроизводство
на околната среда
а) Измервания на нивата на радиационните
фактори за оценка замърсяването на
биосферата в районите на промишлените площадки и санитаро-защитните
зони около тях.
б) Измерване на място нивата на радиационните параметри на околна среда, характеризиращи химичното, биологично
и механично замърсяване;
в) Взимане на водни, почвени, въздушни и
други проби, за лабораторно изследване
нивата контролираните показатели.
г) Изготвяне на протоколи за резултатите от измерванията на място и от изследването на пробите с предписания
за подобряване на обстановката.
д) Даване на експертни заключения и оценка на резултатите от проверки и за
екологичните мероприятия, заложени в
проекти имащи отношение към природната среда.
При извършване на контролната дейност
по условията на труда и опазването на околната среда в поделенията на СО „Редки метали“,
Ръководителят на „ДИАЛ“ и ръководителите
на групи „Дозиметрична“ и „Аерологична“ имат
следните права:
1. Да дават разпореждания на съответните отговорни лица за изпълнението на

мероприятия, свързани с околната и работна среда.
2. Да спират работни места или дейности
при установяване на значителни превишения на допустимите норми или недопустими замърсявания на работната
среда. Те могат да бъдат спирани временно или за неограничен срок.
3. Да търсят отговорност от лицата,
извършили груби нарушения, като изискват административни наказания от
преките им ръководители.
4. Да издават наказателни постановления
в размер до 50 лв. при установяване на
груби нарушения или при неизпълнение на
дадени предписания.
5. Да спират изпълнението на проекти,
в които не са спазени изискванията за
опазване на природната среда или за създаване на нормални условия на работа.
6. Да взимат участие при определяне привилегията на работещите за работа в
йонизираща среда и при категоризиране
на труда им при пенсиониране.
7. Разпореждания дадени от ДИАЛ могат
да бъдат отменени само от Председателя и неговите заместници.

1986г.
В лабораторията постъпват на работа
физик Добромир Пресянов и химик Манол Михайлов.

1987г.
„ДИАЛ“ преминава към новосъздаденото НИХИП при ЦНИЛ при ИО „Редмет“ при СО „Редки
метали“. Постъпват на работа химик Албена
Симеонова и лаборант Евгения Димитрова.

1990г.
НИХИП при „Редки метали“ се разформирова и със заповед РД 09-71/09.07.1990 г. Фирма „Редки метали“ образува в своя състав от
01.07.1990г. поделение „Дозиметрична инженерно-арологична лаборатория“.
С разпореждане № 22/23.09.1991г. на МС
и приложение № 11 на основание Закона за образуване на еднолични търговски дружества
с държавно имущество ДФ „Редки метали“ е
ликвидирана и се образуват от 01.10.1991г. 17
търговски дружества и едно от тях е „ДИАЛ“.
С протокол № 7 (извлечение) се избира за директор на „ДИАЛ“ - инж. Иван Любенов Тосев.
По - късно с Решение на Софийски градски
съд - партиден Nо 160 т.4 р.II стр.144 по фирмено дело Nо 23701 от 06.11.1991 година се регистрира еднолично дружество с ограничена
отговорност „ДИАЛ“ с управител инж. Иван
Тосев.

1992г.
През годината излиза Постановление №
163/20.08.1992 г. на Министерски съвет се прекратява дейността по добив на уран в България. Това поставя нов етап в развитието на
лабораторията. Прекъснати са връзките между поделенията на „Редки метали“ ликвидира се
освен уранодобива и всичко градено до този момент. Съкращават се хората, работили дълги
години в системата. Унищожава се материалната база - заводи, рудници, почивни станции и
др. За ДИАЛ това е нов етап в развитието й.
С Решение № 2 на СГС от 10.09.1992г. Управител на „ДИАЛ“ EООД става инж. Младен Младенов
МС 123 от 10.10.1992 г. прекратява дейността на „ДИАЛ“ ООД, считано от 15.12.1992
г. и открива производство по ликвидация.
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През годината „ДИАЛ“ продължи да извършва мониторинг на всички обекти от уранодобива. Също така извърши и радиологични оценки и прогнози за състоянието на табаните на
участъците на „Геостройкомплект“ ЕООД, гр.
Сливен и на „Георесурс“- ЕООД, гр. Симитли.

1993г.
През годината колектива на „ДИАЛ“ в
състав инж. Младен Младенов, инж. Албена Симеонова, инж. Йордан Игнатов, инж. Борислав
Глушков, Йорданка Доспатска, Васил Цветанов,
Сашка Минтова, Евгения Димитрова, Димитър
Парпулов, Иван Иванов, извърши радиологични
оценки и прогнози за състоянието на табаните на участъците: „Сенокос“ и „Градешница“ към
„Георесурс“ - ЕООД, участък „Балкан“, участък
„Габра“ към ЕТД „Злата“ ООД, участък „Искра“
към „Подземно строителство“ ЕООД.

1994г.
Специалистите инж. Младен Младенов,
инж. Албена Симеонова, инж. Йордан Игнатов,
инж. Борислав Глушков, извършиха радиологични оценки и прогнози за влиянието на уранодобива върху околната среда на участъците:
рудник „Бялата вода“, у-к „Трилистник“, участък
„Сърница“, шахта „Смоляновци“, участък „Ямка“,
участък „Чешмата“, участък „Марица, „Навъсен“, „Мъдрец“ и „Царимир“. Също така и 27
отчети по задачи „Извършване на проучвателни работи в замърсени с радионуклиди земеделски земи“ съгласно ПМС Nо 50/10.03.1993г. на
територията на землищата на: с. Церетелево, с. Царимир и с. Калояново, общ. Съединение,
обл. Пловдивска, на територията на землищата на с. Рогош, общ. Марица, обл. Пловдивска,
на територията на землищата на гр. Симеоновград, общ. Симеоновград, обл. Хасковска, на
с. Елешница, общ. Белица, обл. Софийска, на с.
Момино, общ. гр. Стряма, обл. Пловдивска, на
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гр. Раковски, кв. Ген.Николаев и кв. Секирово,
общ. гр. Раковски, обл. Пловдивска, на с. Тенево,
общ. гр. Ямбол, обл. Бургаска, на с. Мъдрец, общ.
гр. Гълъбово, обл. Хасковска, на с. Окоп, общ. Тунджа - гр. Ямбол, обл. Бургаска, на гр. Първомай,
кв. “Дебър“, общ. Първомай, обл. Пловдивска, на
гр. Хасково, с. Гарваново, с. Минерални бани,
общ. Хасково, обл. Хасково, на с. Владимирово,
общ. Тополовград, обл. Пловдивска, с. Навъсен,
общ. Симеоновград, обл. Хасково, с. Малък Манастир, общ. Елхово, обл. Хасково, с. Белозем,
общ. гр. Раковски, обл. Пловдивска, с. Орлов дол,
с. Хлябово, гр. Тополовград, общ. Тополовград,
обл. Хасково, с. Троян, общ. Симеоновград, обл.
Хасково, с. Доброселец, общ. Тополовград, обл.
Хасковска. Предпроектни проучвания за екологически чиста ликвидация на претоварна база
„Асеновград“ и на ГПП „Родопи“ у-к „Липец - Баблон“. Едно задание за проектиране на техническа ликвидация на щолни NN 29, 32, 7 и 51 и на пропадането в района на щолня - 31. „Екологична
оценка по радиационни показатели на наличния
сграден фонд, технологичните площадки и пътищата около него във връзка с използването
им за друга дейност, несвързана с уранодобива“, фаза: ПП

1995г.
През годината бяха извършени: три радиологични оценки и прогнози за влиянието на
уранодобива върху околната среда след прекратяване производствената дейност на участъците: „Троян“, „Момино - Раковски“ и „Дебър“ и
3 хидроекологични и радиологични оценки на
участъците „Готен“, „Чамилов камък“ и „Борче“
към „Подземно строителство“ ЕООД и четири
радиологични оценки на замърсените сорбционни площадки на участъците: „Момино“; „Царимир“; „Раковски“ и „Белозем“ към МДП „Царимир“
към „Тракия – РМ“ ЕООД и една радиологична
оценка на промишлената площадка на уранопре-

работвателен завод - „Звезда“ – ЕООД.
Специалистите инж. Младен Младенов,
инж. Теменужка Недялкова, инж. Йордан Игнатов и инж. Борислав Глушков изготвиха програ-

рична и инженерно-аерологична лаборатория с
Управител Младен Младенов получава от Комитета по стандартизация и метрология (КСМ)
акредитация по БДС EN 45001 и БДС EN 45002 да

ма за радиационен мониторинг в обектите,

извършва изпитване на повърхностни и питей-

засегнати от уранодобива и преработката на

ни води; радиоактивни замърсявания в почви,

уран, радиологична оценка на ЦОП и четири от-

растителни и животински продукти; атмос-

чета по задачи „Извършване на проучвателни

ферен въздух - определяне на концентрацията

работи в замърсени с радионуклиди земеделски

на дъщерните продукти на радон; вземане на

земи“ съгласно ПМС Nо 50/10.03.1993г. на тери-

средни проби от горепосочената продукция,

торията на землищата на с. Смоляновци, общ.

съгласно действащите БДС. „ДИАЛ“ е първата

Монтана, обл. Монтана; с. Барутин, общ. До-

акредитирана лаборатория в България, за ради-

спат, обл. Пловдивска; с. Очуша, общ. Костенец,

ационни измервания и изпитвания.

обл. София и с. Долна Градешница, с. Черниче, гр.
Симитли, общ. гр. Симитли, обл. Софийска.

1996 г.
Със Заповед РД 17-42/19.02.1996г. на Минис-

По това време „ДИАЛ“ извършва изпитвания по следните показатели:
Води – Дебит, Температура, рН, Окислително-редукционен

потенциал,

Електропро-

терството на промишлеността и приложение

водимост, Разтворен кислород, Карбонати и

№ 22 „ДИАЛ“ ЕООД се преобразува в „ДИАЛ“ ЕАД

Хидрогенкарбонати, Свободна сярна киселина,

със съвет на директори:
1. инж. Младен Илков Младенов
2. инж. Любен Борисов Йончев
3. инж. Методи Крумов Димитров
С протокол от 24.03.1996г. е избран за Изпълнителен директор инж. Младен Илков Мла-

Общ сух остатък, Сулфати, Амоняк, Нитрати,
Нитрити, Желязо (общо), Манган (общ), Естествен уран, Радий-226 и Обща бета-активност.
Почви - рН, Естествен уран, Четирикомпонентен анализ на Радий-226, Уран-238, Торий-232
и Калий-40, Специфична алфа- и бета-активност.

денов.
Растителни проби - Естествен уран, РаНяколко години след това тази заповед бе
отменена.
Критична година за фирмата. Поради икономическата криза съставът е намален до 6
човека. Трудно се осигурява работа и съответно приходи.
На 16.12.1996г. Изпитвателна Дозимет-

дий-226 и Обща бета-активност.
Хранителни продукти - Естествен уран,
Радий-226 и Обща бета-активност.
Въздух – концентрации и „скрита“ енергия
на дъщерните продукти на радона.
Вземане на средни проби.
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Общият брой на персонала по това време
е 10 човека от които 4 с висше образование и
6 със средно.
„ДИАЛ“ получи Разрешения от АЯР (КИАЕМЦ)
за:
1. Извършване на радиационен и дозиметримен контрол в обекти, изполващи източници
на йонизиращи лъчения № ХА 046;

Васил Цветанов
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2. Транспорт на закрити източници на йонизиращи лъчения № ХТ 007;
3. Работа и съхраняване на закрити източници на йонизиращи лъчения. Р/15001.
През годината са извършени шест проекта
за изграждане на мрежа за комплексен мониторинг на околната среда в районите на участъците: „Чешмата“; „Бялата вода“; „Владимирово“;
„Навъсен“; „Дебър“ и „Калъч Борун“.

взема водна проба от сондаж

1997г.

1998г.

Изработени са пет проекта за изграждане
на мрежа за комплексен мониторинг на околната среда в районите на участъците „Здравец“,
„Кара Тепе“, „Сборище“, „Сърница“ и р-к „Сливен“
и един работен проект за рекултивация на рудник „Сливен“.

Лабораторията получава нова и модерна
апаратура и по този начин разширява обхвата
на извършваните изпитвания. С новият гамаспектрометър се извършват измервания на
специфичната активност на повече от 100 радионуклида във всякакви проби а с AlphaGUARD
се измерва концентрацията на радон във въздуха и ексхалацията му от почви, строителни
материали и отпадъци.

физ. Генислава Рогозанска анализира резултатите от гама-спектрометричните измервания

физ. Генислава Рогозанска анализира резултатите от гама-спектрометричните измервания
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Антон Георгиев и Стефан Николов наливат азот

дозиметрист Антон Георгиев отчита показанията на AlphaGUARD
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„ДИАЛ“ участва и в Проекти по Програма
ФАР, в частност:
Проект 96-0359.00 „Изготвяне на концепция за възстановяване на районите, засегнати от уранодобива в страните от Централна
и Източна Европа“ на Consortium IWACO, UEV,
C&E като предоставя основната информация
за състоянието на компонентите на околната среда (въздух, води, почви) в районите от
уранодобива, събирана за дълъг период мониторингова дейност и извърши измервания
и лабораторни изследвания за установяване
състоянието в момента.

През годината е започнат нов вид дейност
- контрол на скрап за наличие на радиоактивност, който е предназначен за износ.

По проект РН 4.02/94 „Подготовка за оздравяване на околната среда в районите, засегнати от урановата промишленост и обезпечаване с методи за оценка на радиационния риск“
„ДИАЛ“ работи по съгласуване на техниката и
методите на измерване с тези на Европейската общност, в частност – с Германия.
„ДИАЛ“ бе водещ изпълнител на проект BG
9508-02-02 R01 „Детайлно изследване на „Разлив
Яна“ в Буховското рудно поле и изготвяне на
концепция за възстановяване на техногенно
нарушени площи“, в който прецизно е изяснен
изотопния състав и съответните концентрации на радионуклидите, обуславящи радиоактивното замърсяване на „Разлив Яна“ и са определени повърхностните размери и обемът на
замърсените земи. В зависимост от характера и степента на замърсяване, и от площта
и обема на засегнатите терени е изготвена
концепция за тяхната рекултивация и/или рехабилитация.
В рамките на проект BG 9310-03-02 „Програма за закриване на предприятие за уранодобив
и преработка на уран в Елешница“ бяха извършени лабораторни изследвания и сравнителен
анализ на различни методи за пречистване на
отпадните води от хвостохранилището.

Васил Цветанов
Подготовка за пробовземане

1999г.
На 25.08.1999г. е сключен приватизационен
договор за продажба на „ДИАЛ“ ООД между Министерството на промишлеността и РМД
През годината е извършено: Обследване на
у-к „Чала“ и прилежащия му район за съдържание
на радиоактивност във въздуха, водите, почвите, растителността и отпадните води на у-к
„Саже“ към „Горубсо Кърджали“ ЕАД“; „Екологична
оценка по радиационни показатели на наличния
сграден фонд във връзка с използването им за
друга дейност несвързана с уранодобива“, „Гео-
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ресурс“, 1999 г. И редица опити за установяване на пречистващото действие на продукта
„Глаумек“ на база минерала Глауконит.
Фирмата изготви Инструкция за прилагане
на Наредба № 1/15.11.1999г. на АЯР (КИАЕМЦ),
МОСВ и МЗ за норми за целите на радиационна защита и безопасност при ликвидиране на
последствията от урановата промишленост в
Република България.
Съвместно с HPC HARESS PICKEL CONSULT
Германия и AQUATEST – Чехия, участвахме по
проект B5-98-036 „Управление и пречистване на
подпочвени и повърхностно течащи води, замърсени с радионуклиди в резултат на уранодобива и уранопреработката в Буховския район“,
който е част от „Международна програма за
околната среда – концепции за саниране на уранови минни обекти в страните от Средна и
Източна Европа“. В общата фаза на проекта е

разработена методика за създаване на цялостна система за управление на водите в съответствие с международната практика – разработване на общоприложим софтуерен пакет за
управление на водите, включващ организиране
и разработване на общоприложима база данни
и разработване на софтуерен инструментариум за моделиране управлението на водите.
Във фазата за конкретния район разработеният системен подход беше приложен за ситуацията в Буховския район, като бяха изпълнени
следните задачи: събиране на наличните данни,
уточняване и събиране на липсващите данни,
оценка на данните, оценка на риска, моделиране на вариантите за саниране и управление на
водите, определяне на най-подходящото решение и възможни бъдещи приложения на софтуерния пакет за решаване на други екологични
проблеми.

Васил Цветанов от „ДИАЛ“, Иван Свобода и Мирослав Черни от AQUATEST– Чехия
по проект B5-98-036 „Управление и пречистване на подпочвени и повърхностно течащи води,
замърсени с радионуклиди в резултат на уранодобива и уранопреработката
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Регионална мрежа за базов радиационен мониторинг в Южна България
(монтиране на контейнери за непрекъснат мониторинг на р.Струма и р.Места)

2000г.
През месец юли 2000г. Изпитвателната лаборатория се обособява като самостоятелно
звено в структурата на „ДИАЛ“ и инж. Теменужка Недялкова става Ръководител лаборатория.
Със Заповед № 329/19.12.2000г.изпитвателната лаборатория към „ДИАЛ“ ЕООД получи преакредитация от ИА „БСА“ по БДС EN 45001:1993
да извършва изпитване на: ВОДИ: повърхностно течащи води и вода за пиене; РАСТИТЕЛНИ
ПРОБИ; ПОЧВЕНИ ПРОБИ; ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД; АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ;
ПОВЪРХНОСТНИ ИЗМЕРВАНИЯ.
При изпълнението на PEC Project № 85.0202.20
OSS № BG 9805-01-01-01-02/01 „Проучване на за-

мърсеността на водите и почвите в района
на Агрополихим“ АД по частта „Радиологични
проблеми“, бяха извършени редица измервания
и анализи за установяване на радиоактивното
замърсяване на част от площадката на Агрополихим“ АД.
През 2000-2001г. лабораторията извърши
радиационния и дозиметричен контрол по време на изпълнение на работите по техническата ликвидация на урано-преработващата дейност в ПХП „Металург“.
През месец декември 2000г., след основен
ремонт и преоборудване се преместихме в
нова сграда на площада в гр.Бухово.
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сградата на „ДИАЛ“ 2000г. преди ремонт

сградата на „ДИАЛ“ 2008г.
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2001г.

2002г.

Във връзка с ликвидацията продължихме
да извършваме радиационния и дозиметричен
контрол по време на изпълнение на работите
по техническата ликвидация на уранопреработващата дейност на ПХП „Металург“ II етап,
възложени на следните фирми: ЕТ „Евстати-Евстати Димитров“; консорциум „Балкан“; „Химремонтстрой“ АД; „Минстрой“ и „Болекс“ АД.

Издадено ни бе Разрешение: А46, издадено
от АЯР (КИАЕМЦ) на 18.03.2002г. за извършване
на радиометрични и дозиметрични измервания
и анализи за проверка на радиоактивно съдържание на метали и други вещества за целите
на промишлеността.

техник Иван Йорданов връщайки се от командировка
носи проби за лабораторни анализи

Продължавайки политиката на обновяване
и разширяване на дейността ни през 2002г. закупихме Атомноабсорбционен спектрофото-

метър като по този начин разширихме обхвата на изпитваните показатели.
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инж. А. Котузова определя съдържанието на елементите с помощта на ААС
През годината участвахме в работите
по два проекта по Програма ФАР, като извърши надзор при дейностите по затваряне на

урановите мини в „Елешница“ и „Доспат“ – BG
9904.03.01.01 и BG 9904.03.01.03 базов радиационен мониторинг в Южна България“.

физ. С. Филипова, М. Войчева,
инж. М. Димитров
при изпълнение на базов радиационен мониторинг в Южна България“.
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2003г.
Закупен бе нов апарат UV-VIS Спектрофотометър, работещ в ултравиолетовата и

видимата област, който замести използвания
до момента Спекол 11.

инж. Албена Котузова – химик определя съдържанието на естествен уран с помощта на UV-VIS
Спектрофотометър Cary-50
ЛИЦЕНЗИЯ от АЯР: серия И 8102, Регистрационен № 00566, издадена на 10.12.2003 г. за използване на източници на йонизиращи лъчения
за осъществяване на контролни функции;

Лицензия от АЯР серия: Т-53, Рег. № 00567,
издадена на 10.12.2003 г., за превоз на радиоактивни вещества

Васил Цветанов - дозиметрист измерва фона след превоз на радиоактивни вещества
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2004г.
През 2004г. Изпитвателната лаборатория
се пренаименува в „ЕкоЛаб“ и получи акредитация от ИА „БСА“ по БДС EN ISO/IEC 17025, да
извършва изпитвания на: ВОДИ - повърхностно
течащи, подземни, крайбрежни морски, минерални, питейни, води природни за строителни
цели, руднични, производствени и отпадъчни.;
почви; дънни утайки; строителни материали и отпадъци от бетон, чакъл, съоръжения,
части от съоръжения, материали от метал,
технологичен отпадък - хвост, шлам, йонообменни смоли; храни от растителен произход,
мляко и млечни продукти; атмосферен въздух и вземане на проби от води, почви и атмосферен въздух.
И през тази година продължихме да извършваме мониторинга на всички обекти от уранодобива и уранопреработката в България.

Статията „Изпълнители или подизпълнители ще бъдем в Европейския съюз“, публикувана в
„Минно дело и геология“, бр.4 от 2004г. е посветена на колектива ни.

2005г.
И през тази година продължи да се извършва мониторинга на закритите обекти от уранодобива и уранопреработката в България.
Нуждата от внедряването на по-бързи методи за анализ наложи закупуването на Спектрометър с индуктивно свързана плазма ICPOES VISTA-MPX AXIAL, който едновременно
може да определи съдържанието на повече от
30 елемента. С помощта на колориметър Picco
може да се определи концентрацията на хлор
(общ, свободен и остатъчен), озон и рН.

инж. Теменужка Недялкова определя съдържанието на тежки метали
във водни проби с помощта на ICP-OES VISTA-MPX AXIAL
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През 2005г. Дружеството работи по Проект по програма ФАР № AID/113350/D/S/BG.

„Регионален мониторинг в южна България“.

инж. Младен Младенов „ДИАЛ“, Иван Димитров и колегите от БАН обсъждат
проблема с деконтаминацията на опасни отпадъци
През годината участвахме съвместно с
„БТ - Инженеринг“ в изпълнението на Проект
No: EUROPEAID/ 113349/D/SV/BG BG: 0106 – 04
„Програма за ликвидиране на последиците от

бившите уранодобивни райони в Южна България“ като извърши допълнителни полеви и лабораторни изследвания.

инж. Теменужка Недялкова и инж. Наталия Янева докладват резултатите от
изпълнението на проект: „Програма за ликвидиране на последиците
от бившите уранодобивни райони в Южна България“

47

И през тази годината продължава дейността по контрола на скрап за наличие на радиоактивност.

Сашка Минтова изготвя документи за износ на скрап

Наред с основната ни дейност през годината взехме участие в световните работнически спортни игри в Албена по плажен волейбол и
спечелихме II място.

ределяне на общ азот и азот по Келдал BUCHI

2006г.

В-414 за поглъщане и неутрализация на кисели-

И през тази година продължихме дейността си по мониторинга на всички закрити обекти от уранодобива и уранопреработката в
България.
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Въведохме в експлоатация система за опFLAWIL състояща се от: модул за изгаряне на
проби K-424 с връзка за контролер и скрубер
те газове от минерализацията; апарат за бърза дестилация с пара K-355 и универсален автоматичен титратор 702 SM Titrino.

лаборант-аналитик Йорданка Коцева настройва параметрите на
парогенератора за дестилация на органичен азот

Като подизпълнители на UIT Германия работихме по Проект по програма ФАР ЕВРОПА
Phare Europe Aid/11350/D/S/BG за доставка на
оборудване за управление на качеството на водите на река Арда.

„Допълнително проучване качеството на води-

Съгласно договор, сключен между МОСВ
на България и Японската агенция за международно сътрудничество JICA (Japan International
Cooperation Agency) работихме по проект за

Арда от източнобеломорския басейнов регион

те в реките от източнобеломорски и западнобеломорски басейнови региони“. Във връзка с
този проект ние извършихме химични анализи
на водни проби от реките: Марица, Тунджа и
и Струма, Места и Доспат от западнобеломорския басейнов регион.
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инж. Мл. Младенов - „ДИАЛ“, н.с. М. Василев – Институт по зоология към БАН, инж. Т. Недялкова
и Ст. Николов – „ДИАЛ“ 2006г. при изпълнение на проекта с JICA

инж. А. Котузова при изпълнение на проекта с JICA
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Стефан Николов и инж. Т. Недялкова при изпълнение на проекта с JICA

Стефан Николов при изпълнение на проекта с JICA
През 2006г. „ДИАЛ“ ООД работи по Проект
по програма ФАР PROJECT BG 2003/005-630.05
„SUPPLY OF EQUIPMENT FOR WATER QUALITY
MONITORING OF ARDA RIVER, REPUBLIC OF
BULGARIA“
Разширявайки дейността си започнахме

работа по изготвяне на стъклопакети и алуминиева дограма.
През последните години лабораторията
извършва анализи по радиационни показатели на проби питейна вода на: „В и К“ ЕООД гр.
Плевен, „В и К“ ЕООД, гр. Перник, „В и К“ ЕООД
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гр. Котел, „В и К“ ЕООД гр. Благоевград, „В и К“
ЕООД гр.Кюстендил, „В и К“ ЕООД гр. Ловеч,. „В
и К“ ЕООД гр. Габрово, „В и К“ ЕООД гр. Дупница,
„В и К“ „Стенето“ ЕООД гр. Троян.

ледните десетилетия са налице аргументи, че
облъчването с радон и разпадните му продукти е вторият по важност фактор причиняващ
белодробен рак, след тютюнопушенето.

Продължихме да извършваме опробване и
контрол на замърсените с уран води и йонообменни смоли с цел проследяване на нормалното
протичане на работните процеси в инсталациите за сорбционна очистка на замърсени с
уран руднични води (ИСОЗУРВ) на у-к „Чора“, у-к
„Искра“ и „Бялата вода“; радиационния и дозиметричен контрол на ИСОЗУРВ у-к „Чора“, ИСОЗУРВ у-к „Искра“ и хвостохранилището на ПХП
„Металург“.

Радонът е широко разпространен в природата радиоактивен благороден газ, които
се получава при разпадането на радий-226 (от
радиоактивното семейство на уран-238). Радонът постъпва в атмосферата предимно
от почвата, а в малки количества от океани
и морета, подпочвените води и т.н. Концентрациите на радона в приземния въздух зависят
главно от скоростта на есхалиране и от атмосферното разреждане, т.е. от метеорологичните условия.

По заявка на АЯР съставихме ръководство
за контрол на метален скрап и за реагиране
при откриване на радиоактивни източници и
материали в скрап.

2008г.
Под ръководството на доц. д-р Добромир
Пресиянов от Физическия Факултет на Софийския Университет (работил в „ДИАЛ“ като физик в периода 1986-1991г.) изградихме първата
противорадонова шахта в България.

Снижаване
концентрацията на радона
с противорадонова шахта
Все по-често започва да се говори за „проблем, свързан с облъчването от радон в жилища и обществени сгради“. Облъчването е основно на дихателната система в резултат на
инхалиране на този газ и краткоживеещите
му разпадни продукти (полоний-218, олово-214,
бисмут-214 + полоний-214), които се съдържат
във въздуха. Аерозолите се задържат в дихателната система и престояват там значително време. Следователно, всеки задържан
алфа-радиоактивен аерозол облъчва вътрешно
организма (главно бронхиалния епител). В пос-

52

Източниците на радон в помещения са:
грундът, на който е построена сградата,
строителните материали, водопроводната
мрежа и външният атмосферен въздух.
Радонът може да постъпва в помещението от земната повърхност, върху която стои
сградата, както чрез дифузия, така и през цепнатините в конструкцията под въздействие
на разликата на наляганията почва-сграда. Относително малка част от освободеният в почвата радон успява да премине през 20 см. бетонна основа, но ако в бетона има пукнатини,
то дифузният пренос значително се увеличава.
Постъпването на радона зависи от интензивността на обмена на въздуха вътре в помещенията и в почвата, което пък се определя от
строителната планировка и конструкцията
на сградата, а също и от метеорологичните
условия. Така например, с увеличаване на скоростта на вятъра се наблюдава намаляване
на концентрацията на радон в помещенията,
особено в сгради, в които има вентилационни
отдушници.

Как радонът прониква във Вашия дом

На фигурата е показано схематично проникването на радона в една сграда. Проникването
на радон от почвата зависи много от начина
на изграждане на фундаментите и подовете на
приземните етажи. В сгради, построени върху
земя без настилка, концентрацията на радон е
по-голяма, дори когато почвата е с нормални
концентрации на естествени радионуклиди.
До сега в Българското законодателство
се нормираше показателя обемна активност
на радон във въздуха само в „Наредба № 1 от
15.11.1999г. за норми за целите на радиационна
защита и безопасност при ликвидиране на последствията от урановата промишленост в Република България“, като нормата за жилища (без
ограничение) е до 200 Bq/m3. След издаването
на Наредба за основните норми за радиационна
защита 2004 (ОНРЗ-2004), показателя обемна
активност на радон във въздуха се нормира за
ново строящи и за вече построени сгради (чл.
41, ал. 1 и чл. 41 ал. 2). При проектиране и строителство на нови сгради (жилища, обществени,
производствени и други) се препоръчва средно-

годишната равновеста еквивалетна концентрация (СГРЕК) на радон във въздух на помещенията да не е по-голяма от 100 Bq/m3 , а при вече
построени сгради се препоръчва да не е по-голяма от 250 Bq/m3. При по-високи стойности
на концентрацията на радон да се предвидят
защитни мерки, като подобряване на вентилацията, намаляване на постъпването на радон
в помещенията.
Някои от мерките са съвсем прости, като
често проветряване, но не води до трайни резултати. Запълването на дупки и пукнатини по
подовата настилка и нанасянето на изолиращ
слой също е свързано с известно снижаване на
концентрациите на радона. Най-добри и трайни резултати се постигат обаче чрез инсталирането на т.нар. „противорадонова шахта“
под основите на сградата.
За да се намали концентрацията му за първи път в България се направи противорадонова шахта, която позволява изсмукването на
радиоактивния газ радон от почвения слой под
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сградата, така че концентрацията да се намали многократно.
Първият опит беше направен във сградата
на фирма „ДИАЛ“ ООД, гр. Бухово. Изкопаната
шахта е с малки размери (42см./42см./80см.).
На по-късен етап беше монтирана PVC
тръба, която да свързва шахтата с малкия
вентилатор.
Тази вентилациона система изсмуква ра-

диоактивния газ радон, които ексхалира от почвения слой и го изтласква навън посредством
втори по-мощен вентилатор. По този начин се
намалява концентрацията в помещението и в
съседните помещения също.
Радонът в жилищата и обществените сгради изисква специално внимание, защото както
индивидуалните, така и колективните дози от
радона са по-високи от дозите от всички останали природни източници. Това може да се види
от следващата таблица.

Облъчване от всички природни източници на йонизиращи лъчения
UNSCEAR-2000, Volume 1: Sources, UN New York, 2000
Източник на облъчване
			
Космическо лъчение
Фотонна комп. и директна йонизация
Неутронна компонента
Космогенни родионуклиди
		
Общо облъчване от двете

Годишна ефективна доза (mSv)
средно
типичен диапазон
0,28
0,10
0,01
0,39

0,3÷1,0

Външно облъчване от земна радиация
На открито
На закрито		
Общо външно обл. от земна радиация

0,07
0,41
0,48

0,3÷0,6

Облъчване чрез инхалиране
Уранова и ториева серия
Радон-222		
Торон-220		
Общо облъчване от инхалиране

0,006
1,15
0,10
1,26

0,2÷10

Облъчване от постъпление
Калий-40		
Уранова и ториева серия
Общо облъчване от постъпление

0,17
0,12
0,29

0,2÷0,8

	общо облъчване от всички източници

2,4

1÷10
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Източници на облъчване, влияещи върху човека
Доклад № 93 на NCRP

Радон - 55%
Ест. източници (без радон) - 26%
Медицински Х-лъчи - 11%
Нуклеарна медицина - 4%
Потребителски продукти - 3%
Други - (< 1%)

От диаграмата по-горе се вижда че 50 %
облъчването на човек се дължи на радона и неговите дъщерни продукти.
Измервания на концентраците на радон и
дъщерните му продукти в сгради и на открито, с цел определяне на облъчването на населението, са извършвани в продължение на много
години, но в определени райони. Целесъобразно
е да се започне едно разширено изследване на
радона в жилищни сгради във всички градове и
райони на страната.
Проблемите, свързани с радона в България,
тепърва чакат своето изясняване и програма за действие. Противорадоновата шахта
доказа след многократни измервания своята
ефективност (първоначално стойностите в
даденото помещение бяха 1245 Bq/m3, а в момента са 50 Bq/m3). Концентрацията на радон
в останалите помещенията се намали дву- и
три-кратно.
Смисълът на всички мерки срещу радона е
да не се допусне неговото инхалиране от жи-

веещите в жилищните или работещите в обществени сгради и затворени складови помещения.

„ДИАЛ“ ООД е член на БЪЛГАРСКА МИННОГЕОЛОЖКА КАМАРА и има всички права и отговорности съгласно Устава на сдружението.

Патентното ведомство на Република България на основание чл. 37, ал. 5 от Закона за
марките и географските означения (ЗМГО), издаде Решение за регистрация на марката на
„ДИАЛ“ ООД.

При участието си в световните работнически спортни игри в Албена по плажен волейбол и спечели I място.
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СПИСЪК НА АПАРАТУРАТА, С
КОЯТО РАЗПОЛАГА „ДИАЛ“ ООД
I. Апаратура за полеви измервания
1. Радиометър CONTAMAT FHT 111M. Служи за измерване на a-, b- и g- повърхностни
замърсявания в обхват: (2÷2.104) s-1. Производител: ESM Eberline Instruments Strahlen- und
Umweltmess technik GmbH, Germany.
2. Радиометър-дозиметър FH 40-G-L-10. Служи за измерване на мощността на дозата (МД)
g-лъчение в обхват: от 10 nSv/h до 25 mSv/h,
от 30 keV до 3 MeV. Производител: ESM Eberline
Instruments, Germany.
3. Многопараметричен монитор за радон
AlphaGUARD PQ 2000. Служи за измерване концентрацията на радон в обхват: (0,05÷50000)
pCi/l (2÷2000000) Bq/m3. Производител: Genitron
Instruments GmbH, Frankfurt am Main, Germany.
4. Аерозолен радиометър РВ–4. Служи за измерване на концентрацията на алфа- и бетаактивни аерозоли и бета-активни газове в обхват: (4÷4.107) Bq/m3. Производител Русия.
5. Радиометър за естествени радиоактивни аерозоли ИЗВ–3. Служи за измерване
на концентрацията на радон и дъщерните му
продукти, „скрита“ енергия в обхват: (1,6.106 ÷16.10-3) J/m3 и (1.107÷1.1010) MeV/m3. Производител Русия.
6. Радиометър-дозиметър МКС–01 Р. Служи за измерване на плътността на потока a- и b-частици в обхват: (1÷3.104) cm-2
min-1 (4÷4.107) cm-2min-1 МД g-лъчение в обхват:
(10-2÷3.103) mSv/h и рентгеново лъчение в обхват: (0,1÷1.105) mSv/h. Производител: Русия.
7. Радиометър СРП–68–01. Служи за измерване на МД g-лъчение в обхват: (0 ÷3.103)
mR/h и потока g-лъчение в обхват: (0 ÷1.104) s-1
Производител: Русия.
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8. Радиометър РУП-1. Служи за измерване на
плътността на потока a- и b-частици в обхват: (2÷2.104) cm-2min-1 (5÷5.104) cm-2min-1 Производител: Русия.
9. Пробовземно устройство HYGITEST PAG–
1AM за прахови проби. Аспираторът е предназначен за вземане на две прахови проби с регулируем дебит от въздуха в околната и работна
среда върху филтри „ФПП-15“. Дебит плавно регулируем: от 10 до 20 l/min (60 ÷ 120 l/min). Производител България.
10. Пробовземен апарат за газове HYGITEST
PAG–1. Предназначен за вземане на проби от
въздуха на обкръжаващата или работна среда
чрез течни поглътители. Плавно регулиран дебит: от 0,2 до 1,2 l/min. Продължителност на
пробовземане: не по-малко от 8 h. Производител България.
11. Комбиниран уред - Multiline P4 за измерване на:

•

температура в обхват: от –5 до +100
°С, разделителна способност 0,1 и неопределеност (несигурност) ±0,1 °С;

•

активната реакция /рН/ в обхват: от
(-2) до (+16), разделителна способност 0,01 и неопределеност (несигурност) 0,01;

•

окислително редукционен потенциал /
Eh/ в обхват: от (-1250) до (+1250) mV разделителна способност 1mV и неопределеност (несигурност) 1mV;

•

електропроводимост в обхват: от 0 до
2000 μS/cm, разделителна способност 1 μS/cm
и неопределеност (несигурност) 1 μS/cm, обхват: от 0 до 500 mS/cm разделителна способност 1 mS/cm и неопределеност (несигурност)
1 mS/cm;

•

разтворен кислород в обхват: от 0 до
20 mg/l, разделителна способност 0,01 mg/l и

неопределеност (несигурност) ±0,5%; в обхват
от 0 до 90 mg/l, разделителна способност 0,1
mg/l и неопределеност (несигурност) ±0,5%;

•

наситеност с кислород в обхват от 0
до 200 % разделителна способност 0,1% и неопределеност (несигурност) 0,5%; в обхват от 0
до 600%, разделителна способност 1% и неопределеност (несигурност)0,5%.
Производител: WTW Wissenschaftlich –
Technische Werkstatten GmbH, Germany.
12. Комбиниран уред – Testo 252 за измерване на:

•

температура в обхват: от –20 до +100
°С, разделителна способност 0,1 и неопределеност (несигурност) ±0,1 °С;

•

активната реакция /рН/ в обхват: от 0
до 14, разделителна способност 0,01 и неопределеност (несигурност) 0,01;

•

окислително редукционен потенциал /
Eh/ в обхват: от (-2000) до (+2000) mV разделителна способност 1mV и неопределеност (несигурност) 1mV;

•

електропроводимост в обхват: от 0 до
2000 μS/cm, разделителна способност 1 μS/cm
и неопределеност (несигурност) 1 μS/cm, обхват: от 0 до 2000 mS/cm разделителна способност 1 mS/cm и неопределеност (несигурност)
1 mS/cm.
Производител: Testo GmbH & Co, Germany.

II. Апаратура за лабораторни анализи
1.
Гама-спектрометрична
система
CANBERRA с InSpector, Reverse Electrode N-Type
Germanium detector GR 2520. Служи за определяне на радионуклидния състав и специфичната активност на радионуклидите. Енергиен

обхват (20 keV ÷ 10 MeV). Ефективност 26,2%
и разрешение (разделителна способност) 1,81
keV (60Co 1332 keV). Производител: CANBERRA
PACKARD, Belgium.
2. Едноканален анализатор NP-420P със
сцинтилационни камери NY 402 и сцинтилационен детектор ND 422. Служи за еманационно
определяне съдържанието на 226Ra. Обхват: (1
÷ 999999) imp, неопределеност: до 10 %. Производител: PECS, Hungary.
3. Нискофонов a-, b-анализатор NA-6201.
Служи за определяне на обща алфа- и бета-активност на сух остатък. Обхват: (1 ÷ 999999)
imp, неопределеност: до 10 %. Производител:
TESLA, Чехия.
4. Нискофонов a-, b-анализатор FHT 770 S.
Служи за определяне на обща алфа- и бета-активност на сух остатък. Обхват: (1 ÷ 999999)
imp, неопределеност: до 10 %. Производител:
ESM Eberline Instruments Strahlen- und Umweltmess
technik GmbH, Germany.
5. UV-VIS Спектрофотометър Cary 50. Служи
за определяне съдържанието на: амоняк, нитрати, нитрити, флуориди, фосфати, хром (общ,
шествалентен и тривалентен), арсен, уран и
др. Дължина на вълната: обхват (190 ÷ 1100) nm,
точност: ±0,07 nm. Абсорбция: обхват ± 3.3000
А, точност: 0.0007 А. възпроизводимост: 0.0005
А Производител: VARIAN, Australia.
6. Атомно-абсорбционен спектрофотометър AAS PERKIN-ELMER 3030. Служи за определяне концентрацията на около 30 елемента
(калий, натрий, калций, магнезий, манган, желязо,
мед, цинк, кадмий, олово и др.) Дължина на вълната: обхват (190 ÷ 853) nm, точност: ± 0,2 nm.
Абсорбция: обхват ± 3.000 А, точност: ± 0.003
А. Производител: PERKIN-ELMER, Germany.
7. Колориметър Picco. Служи за определяне
концентрацията на хлор (общ, свободен и ос-
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татъчен), озон и рН. Концентрационен обхват:
от 0,02 до 6,00 mg/l, неопределеност 5%. Производител: Merck KGaA Darmstadt, Germany.
8. Спектрометър с индуктивно свързана
плазма ICP-OES VISTA-MPX AXIAL SIMULTANEOUS
INDUCTIVELY COUPLED PLASMA SPECTROMETER.
Служи за определяне концентрацията на всички
елементи от Менделеевата таблица. Дължина
на вълната: обхват (175 ÷ 785) nm, точност:
±0,002 nm. Производител: VARIAN Australia Pty
Ltd, Australia.
9. Система за определяне на общ азот в
почвени проби и азот по Келдал във води BUCHI
FLAWIL, състояща се от: модул за изгаряне на
проби K-424; скрубер В -414 за поглъщане и неутрализация на киселите газове от минерализацията; апарат за бърза дестилация с пара K-355
и универсален автоматичен титратор 702 SM
Titrino.

2. Радиологична оценка и прогноза за
състоянието на табаните и технологичните
площадки на участък „Здравец“ към ЕТД „Геостройкомплект“ - ООД.
3. Радиологична оценка и прогноза за
състоянието на табаните на участък „Кара
Тепе“ към ЕТД „Геостройкомплект“ - ООД.
4. Радиологична оценка и прогноза за
състоянието на табаните и технологичната
площадка на участък „Струма - 1“.
5. Радиологична оценка и прогноза за
състоянието на табаните на щолните и експлоатационните полета на участък „Игралище“ към „Георесурс“- ЕООД, гр. Симитли.
6. Радиологична оценка и прогноза за
състоянието на табаните на щолна - 1 и щолна - 2 на у-к „Брежани“ към „Георесурс“- ЕООД, гр.
Симитли.

10. Аналитична везна sartorius, Type 1801
(затворена), Обхват: (0÷110)g; Точност: 0,1mg.
Производител:Germany.

7. Радиологична оценка и прогноза за
състоянието на участък „Сенокос“ към „Георесурс“ - ЕООД.

11. Аналитична везна sartorius Type 1507 (открита) Обхват: (0÷5500)g; Точност: 0,01g. Производител:Germany.

8. Радиологична оценка и прогноза за
състоянието на участък „Градешница“ към
„Георесурс“ - ЕООД, гр. Симитли.

СПИСЪК НА НАУЧНО-ПРИЛОЖНИТЕ РАЗРАБОТКИ /ПРОЕКТИ/
ИЗВЪРШЕНИ ОТ „ДИАЛ“ ООД И
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ
ПРОЕКТИ

9. Радиологична оценка и прогноза за
състоянието на участък „Балкан“.
10. Радиологична оценка и прогноза за
участък „Габра“ - ЕТД „Злата“ - ООД.
11. Радиологична оценка на участък „Искра“
към ЕООД „Подземно строителство“.

I. РАДИОЛОГИЧНИ ОЦЕНКИ
И ПРОГНОЗИ

12. Радиологична оценка и прогноза за влиянието на уранодобива върху околната среда на
рудник „Бялата вода“.

1. Радиологична оценка и прогноза за
състоянието на табаните на участък „Калъч
Борун“ към ЕТД „Геостройкомплект“ - ООД

13. Радиологична оценка и прогноза за влиянието на уранодобива върху околната среда на
у-к „Трилистник“.
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14. Радиологична оценка и прогноза за
участък „Сърница“.
15. Радиоекологична експертиза и прогноза
за шахта „Смоляновци“.
16. Радиологична оценка и прогноза за
участък „Ямка“.
17. Радиологична оценка и прогноза за влиянието на уранодобива върху околната среда
след прекратяване производствената дейност на участък „Чешмата“ (блок I-4; I-9; I-10; I-14;
I-15; I-16).
18. Радиологична оценка и прогноза за влиянието на уранодобива върху околната среда
след прекратяване производствената дейност на участък „Марица.
19. Радиологична оценка и прогноза за влиянието на уранодобива върху околната среда
след прекратяване производствената дейност на участък „Момино - Раковски“.
20. Радиологична оценка и прогноза за влиянието на уранодобива върху околната среда
след прекратяване производствената дейност на участък „Троян“.
21. Радиологична оценка и прогноза за влиянието на уранодобива върху околната среда
след прекратяване производствената дейност на участък „Дебър“.
22. Радиологична оценка и прогноза за влиянието на уранодобива върху околната среда
след прекратяване производствената дейност на участък „Навъсен“ .
23. Радиологична оценка и прогноза за влиянието на уранодобива върху околната среда
след прекратяване производствената дейност на участък „Мъдрец“ .

24. Радиологична оценка и прогноза за влиянието на уранодобива върху околната среда
след прекратяване производствената дейност на участък „Царимир“ .
25. Хидроекологична и радиологична оценка
на участъците „Готен“, „Чамилов камък“ и „Борче“ към ЕООД „Подземно строителство“.
26. Радиологична оценка на замърсените
сорбционни площадки на у-к „Момино“ – МДП
„Белозем“ – „Тракия – РМ“ – ЕООД.
27. Радиологична оценка на замърсените
сорбционни площадки на у-к „Царимир“ – МДП
„Царимир“ – „Тракия – РМ“ – ЕООД.
28. Радиологична оценка на замърсените
сорбционни площадки на у-к „Раковски“ – МДП
„Белозем“ – „Тракия – РМ“ – ЕООД.
29. Радиологична оценка на замърсените
сорбционни площадки на у-к „Белозем“ – МДП
„Белозем“ – „Тракия – РМ“ – ЕООД.
30. Изготвяне на програма за радиационен
мониторинг в обектите, засегнати от уранодобива и преработката на уран.
31. Радиологична оценка на промишлената
площадка на уранопреработвателен завод „Звезда“ – ЕООД.
32. Радиологична оценка на ЦОП.

II. ОТЧЕТИ ПО ЗАДАЧА
1. Отчет по задача „Извършване на
проучвателни работи в замърсени с радионуклиди земеделски земи“ съгласно ПМС Nо
50/10.03.1993г. на територията на землищата
на с. Церетелево, общ. Съединение, обл. Пловдивска.
2. Отчет

по

задача

„Извършване

на
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проучвателни работи в замърсени с радионуклиди земеделски земи“ съгласно ПМС Nо
50/10.03.1993г. на територията на землищата
на с. Царимир и с. Калояново, общ. Съединение,
обл. Пловдивска.

9. Отчет по задача „Извършване на
проучвателни работи в замърсени с радионуклиди земеделски земи“ съгласно ПМС Nо
50/10.03.1993г. на територията на землищата
на с. Мъдрец, общ. гр. Гълъбово, обл. Хасковска.

3. Отчет по задача „Извършване на
проучвателни работи в замърсени с радионуклиди земеделски земи“ съгласно ПМС Nо
50/10.03.1993г. на територията на землищата
на с. Рогош, общ. Марица, обл. Пловдивска.

10. Отчет по задача „Извършване на проучвателни работи в замърсени с радионуклиди земеделски земи“ съгласно ПМС Nо 50/10.03.1993г. на
територията на землищата на с. Окоп, общ.
Тунджа -гр. Ямбол, обл. Бургаска.

4. Отчет по задача „Извършване на
проучвателни работи в замърсени с радионуклиди земеделски земи“ съгласно ПМС Nо
50/10.03.1993г. на територията на землищата
на гр.Симеоновград, общ. Симеоновград , обл.
Хасковска.

11. Отчет по задача „Извършване на
проучвателни работи в замърсени с радионуклиди земеделски земи“ съгласно ПМС Nо
50/10.03.1993г. на територията на землищата
на гр. Първомай, кв. “Дебър“, общ. Първомай, обл.
Пловдивска.

5. Отчет по задача „Извършване на
проучвателни работи в замърсени с радионуклиди земеделски земи“ съгласно ПМС Nо
50/10.03.1993г. на територията на землищата
на с.Елешница, общ. Белица, обл. Софийска.
6. Отчет по задача „Извършване на проучвателни работи в замърсени с радионуклиди земеделски земи“ съгласно ПМС Nо 50/10.03.1993г. на
територията на землищата на с. Момино, общ.
гр. Стряма, обл. Пловдивска.
7. Отчет по задача „Извършване на
проучвателни работи в замърсени с радионуклиди земеделски земи“ съгласно ПМС Nо
50/10.03.1993г. на територията на землищата
на гр. Раковски, кв. Ген. Николаев и кв. Секирово,
общ. гр. Раковски, обл. Пловдивска.
8. Отчет по задача „Извършване на
проучвателни работи в замърсени с радионуклиди земеделски земи“ съгласно ПМС Nо
50/10.03.1993г. на територията на землищата
на с. Тенево, общ. гр. Ямбол, обл. Бургаска.
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12. Отчет по задача „Извършване на
проучвателни работи в замърсени с радионуклиди земеделски земи“ съгласно ПМС Nо
50/10.03.1993г. на територията на землищата
на гр. Хасково, с. Гарваново, с. Минерални бани,
общ. Хасково, обл. Хасково.
13. Отчет по задача „Извършване на
проучвателни работи в замърсени с радионуклиди земеделски земи“ съгласно ПМС Nо
50/10.03.1993г. на територията на землищата
на с. Владимирово, общ. Тополовград, обл. Пловдивска.
14. Отчет по задача „Извършване на проучвателни работи в замърсени с радионуклиди земеделски земи“ съгласно ПМС Nо 50/10.03.1993г.
на територията на землищата на с. Навъсен,
общ. Симеоновград, обл. Хасково.
15. Отчет по задача „Извършване на проучвателни работи в замърсени с радионуклиди земеделски земи“ съгласно ПМС Nо 50/10.03.1993г. на
територията на землищата на с. Малък Манастир, общ. Елхово, обл. Хасково.

16. Отчет по задача „Извършване на проучвателни работи в замърсени с радионуклиди земеделски земи“ съгласно ПМС Nо 50/10.03.1993г. на
територията на землищата на с. Белозем, общ.
гр. Раковски, обл. Пловдивска.
17. Отчет по задача „Извършване на
проучвателни работи в замърсени с радионуклиди земеделски земи“ съгласно ПМС Nо
50/10.03.1993г. на територията на землищата
на с. Орлов дол, с. Хлябово, гр. Тополовград, общ.
Тополовград, обл. Хасково.
18. Отчет по задача „Извършване на
проучвателни работи в замърсени с радионуклиди земеделски земи“ съгласно ПМС Nо
50/10.03.1993г. на територията на землищата
на с. Троян, общ. Симеоновград, обл. Хасково.
19. Отчет по задача „Извършване на проучвателни работи в замърсени с радионуклиди земеделски земи“ съгласно ПМС Nо 50/10.03.1993г. на
територията на землищата на с. Доброселец,
общ. Тополовград, обл. Хасковска.
20. Отчет по задача „Извършване на
проучвателни работи в замърсени с радионуклиди земеделски земи“ съгласно ПМС Nо
50/10.03.1993г. на територията на землищата
на с. Смоляновци, общ. Монтана, обл. Монтана.
21. Отчет по задача „Извършване на
проучвателни работи в замърсени с радионуклиди земеделски земи“ съгласно ПМС Nо
50/10.03.1993г. на територията на землищата
на с. Барутин, общ. Доспат, обл. Пловдивска.
22. Отчет по задача „Извършване на
проучвателни работи в замърсени с радионуклиди земеделски земи“ съгласно ПМС Nо
50/10.03.1993г. на територията на землищата
на с. Очуша, общ. Костенец, обл. София.

23. Отчет по задача „Извършване на
проучвателни работи в замърсени с радионуклиди земеделски земи“ съгласно ПМС Nо
50/10.03.1993г. на територията на землищата
на с. Долна Градешница, с. Черниче, гр. Симитли, общ. гр. Симитли, обл. Софийска.

III. ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА
МРЕЖА ЗА КОМПЛЕКСЕН
МОНИТОРИНГ
1. Проект за изграждане на мрежа за комплексен мониторинг на околната среда в района
на у-к „Чешмата“.
2. Проект за изграждане на мрежа за комплексен мониторинг на околната среда в района
на у-к „Бялата вода“.
3. Проект за изграждане на мрежа за комплексен мониторинг на околната среда в района
на у-к „Владимирово“.
4. Проект за изграждане на мрежа за комплексен мониторинг на околната среда в района
на у-к „Навъсен“.
5. Проект за изграждане на мрежа за комплексен мониторинг на околната среда в района
на у-к „Дебър“.
6. Проект за изграждане на мрежа за комплексен мониторинг на околната среда в района
на у-к „Калъч Борун“.
7. Проект за изграждане на мрежа за комплексен мониторинг на околната среда в района
на у-к „Здравец“.
8. Проект за изграждане на мрежа за комплексен мониторинг на околната среда в района
на у-к „Кара Тепе“.
9. Проект за изграждане на мрежа за комплексен мониторинг на околната среда в района
на у-к „Сборище“.
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10. Проект за изграждане на мрежа за комплексен мониторинг на околната среда в района на р-к „Сливен“.
11. Проект за изграждане на мрежа за комплексен мониторинг на околната среда в района на у-к „Сърница“.

IV. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ
1. Предпроектни проучвания за екологически чиста ликвидация на претоварна база
„Асеновград“.
2. Предпроектни проучвания за екологически чиста ликвидация на ГПП „Родопи“ у-к „Липец
- Баблон“.
3. Задание за проектиране на техническа
ликвидация на щолни NN 29, 32, 7 и 51 и на пропадането в района на щолня - 31.

V. ЕКОЛОГИЧНИ ОЦЕНКИ
1. „Екологична оценка по радиационни показатели на наличния сграден фонд, площадките
около него във връзка с използването им за друга
дейност, несвързана с уранодобива“, фаза: ПП
2. „Екологична оценка по радиационни показатели на наличния сграден фонд, технологичните площадки и пътищата във връзка с
използването им за друга дейност несвързана
с уранодобива“, фаза: ПП
3. „Екологична оценка по радиационни показатели на наличния сграден фонд във връзка с
използването им за друга дейност несвързана
с уранодобива“, „Георесурс“, 1999 г.

VI. ПРОЕКТ ЗА РЕКУЛТИВАЦИЯ
1. Работен проект за рекултивация на рудник „Сливен“.
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VII. „Обследване на у-к „Чала“
и прилежащия му район за съдържание на
радиоактивност във въздуха, водите, почвите, растителността и отпадните води на у-к
„Саже“ към „Горубсо Кърджали“ – ЕАД“, 1999г.

VIII. ОТЧЕТ
– Опити, извършени в ДИАЛ - ООД за установяване на пречистващото действие на продукта „Глаумек“ на база минерала Глауконит.

IХ. ИНСТРУКЦИЯ за прилагане на
Наредба № 1/15.11.1999г. на КИАЕМЦ,
МОСВ и МЗ
за норми за целите на радиационна защита
и безопасност при ликвидиране на последствията от урановата промишленост в Република
България.

X. ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМА ФАР
2. Проект по програма ФАР № 96-0359.00
„Изготвяне на концепция за възстановяване на районите засегнати от уранодобива в
страните от Централна и Източна Европа“,
Consortium IWACO, UEV, C&E.
3. Проект по програма ФАР № BG 9310-0302 „Програма за закриване на предприятие за
уранодобив и преработка на уран в Елешница“.
4. Проект по програма ФАР №.РН 4.02/94
„Подготовка за оздравяване на околната среда
в районите, засегнати от урановата промишленост и обезпечаване с методи за оценка на
радиационния риск“
5. Проект по програма ФАР № BG 9508-0202 R01 „Детайлно изследване на „Разлив Яна“ в
Буховското рудно поле и изготвяне на концепция за възстановяване на техногенно нарушени площи“.
6. Проект по програма ФАР № B5-98-036

„Управление и пречистване на подпочвени и
повърхностно течащи води, замърсени с радионуклиди в резултат на уранодобива и уранопреработката в Буховския район.
7. Проект по програма ФАР PEC Project №
85.0202.20 OSS № BG 9805-01-01-01-02/01 „Проучване на замърсеността на водите и почвите в района на Агрополихим“ АД.

XI. Изготвяне на програма
за радиационен мониторинг в обектите,
засегнати от уранодобива.

ХII. Радиационен и
дозиметричен контрол
по време на изпълнение на работите по
техническата ликвидация на уранопреработва-

8. Проект по програма ФАР № BG
9904.03.01.01. „Надзор за работите за затваряне на урановите мини в Елешница и Доспат“.
9. Проект по програма ФАР № BG
9904.03.01.03. „Регионална мрежа за базов радиационен мониторинг в Южна България“.
10. Проект по програма ФАР № AID/113350/
D/S/BG. „Регионален мониторинг в Южна България.
11. Проект No: EUROPEAID/113349/D/SV/BG
BG: 0106 – 04 „Програма за ликвидиране на последиците от бившите уранодобивни райони в
Южна България“
12. Проект по програма ФАР BG 2003/005630.05 „SUPPLY OF EQUIPMENT FOR WATER
QUALITY MONITORING OF ARDA RIVER, REPUBLIC
OF BULGARIA“
13. Проект по програма ФАР ЕВРОПА Phare
Europe Aid/11350/D/S/BG за доставка на оборудване за управление на качеството на водите на река Арда
14. „Допълнително проучване качеството
на водите в реките от източнобеломорски и
западнобеломорски басейнови региони“ по договор, сключен между МОСВ на България и Японската агенция за международно сътрудничество JICA (Japan International Cooperation Agency)

щата дейност в ПХП „Металург“.

•

Радиационен и дозиметричен контрол

по време на изпълнение на I етап на техническата ликвидация.

•

Радиационен и дозиметричен контрол

по време на изпълнение на работите по техническата ликвидация в ПХП „Металург“ II етап
– обект № 1.

•

Радиационен и дозиметричен контрол

по време на изпълнение на работите по техническата ликвидация в ПХП „Металург“ II етап
– обект № 2.

•

Радиационен и дозиметричен контрол

по време на изпълнение на работите по техническата ликвидация в ПХП „Металург“ II етап
– обект № 3.

•

Радиационен и дозиметричен контрол

по време на изпълнение на работите по техническата ликвидация в ПХП „Металург“ II етап
– обект № 5.

•

Радиационен и дозиметричен контрол

по време на изпълнение на работите по техническата ликвидация в ПХП „Металург“ II етап
– обект № 7.
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Списък на колектива на „ДИАЛ“ ООД към 2008г.
№ по

Име, презиме, фамилия

Длъжност по щат

Образование

ред 				

Стаж 		
в „ДИАЛ“

1.

Младен Илков Младенов

Управител

Висше

28 г.

2.

Цветанка Петрова Саздова

Главен счетоводител

Ср. спец.

18 г.

3.

Теменужка Велинова Недялкова

Ръководител лаборатория

Висше

14 г.

4.

Илко Младенов Младенов

Ръководител проекти

Висше

1 г.

5.

Албена Божидарова Котузова

Химик

Висше

6 г.

6.

Генислава Христова Рогозанска

Физик

Висше

6 г.

7.

Илияна Кубетска

Физик

Висше

1 г.

8.

Сашка Асенова Минтова

Лаборант-аналитик

Средно

16 г.

9.

Йорданка Николова Доспатска

Лаборант-аналитик

Средно

18 г.

10.

Валентина Михайлова Йорданова

Лаборант-аналитик

Средно

18 г.

11.

Евгения Богданова Богданова

Лаборант-аналитик

Ср. спец.

4 г.

12.

Траянка Богданова Георгиева

Лаборант-аналитик

Средно

3 г.

13.

Антон Никифоров Георгиев

Пробовземач

Средно

2 г.

14.

Стефан Асенов Николов

Пробовземач

Средно

2 г.

15.

Иван Дамянов Йорданов

Дозиметрист

Средно

6 г.

16.

Юри Илков Младенов

Производител на дограма

Средно

2 г.

17.

Красимир Иванов Пейчинов

Стъклар

Средно

3 г.

18.

Калоян Динев Стоянов

Стъклар

Средно

1 г.
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инж. Младен Младенов – Управител на „ДИАЛ“ ООД

инж. Мл. Младенов завършва през 1976г. МГУ
гр. София, специалност разработка на полезните изкопаеми.
От 1976г. до 1980г. работи в СО „Инертни
материали“, гр. София.
От 1981г. работи в „ДИАЛ“ като специалист вентилационни системи и ръководител
аерологична група.
От 1992г. е Управител на „ДИАЛ“.
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Има над 10 следдипломни квалификации и
специализации у нас и в чужбина, основно в областта на радиационната защита и оценка на
риска за населението, ликвидация на уранодобива и опазване на околната среда.
Има повече от 10 публикации в тази област
и е участвала в разработването на повече от
20 радиоекологични изследвания и проекти, хидроекологични и радиологични оценки и прогнози
за състоянието на околната среда.

Цветанка Саздова – Главен счетоводител на „ДИАЛ“ ООД
Изпитвателна лаборатория „ЕкоЛаб“ към
„ДИАЛ„ ООД е звено в рамките на Дружеството, обособено като независима функционална

единица. Ръководител на лабораторията е инж.
Теменужка Недялкова.

инж. Теменужка Недялкова – Ръководител ИЛ „ЕкоЛаб“ към „ДИАЛ“ ООД
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Теменужка Недялкова завършва висше образование през 1990г. в Санкт-Петербургски
Държавен Минен институт Г. В. Плеханов (Технически университет), металургически факултет, специалност: обогатяване на полезните
изкопаеми, квалификация: инженер обогатител.

йони на тежки метали. Съавтор е на няколко
статии в тази област.

Членува в Научно-технически съюзи: Съюз
на специалистите по качеството в България,
Съюз на метролозите в България и Клуб 9000.

Има над 10 следдипломни квалификации
и специализации у нас и в чужбина свързани с
осигуряване на качеството при извършване на
мониторинг на околната среда, радиационната защита и оценка на риска за населението.
Има повече от 10 публикации в тази област и е
участвала в разработването на повече от 20
радиоекологични изследвания и проекти, хидроекологични и радиологични оценки и прогнози за
състоянието на околната среда.

От септември 1981г. до юли 1985г. работи
в СО „Редки метали“ в ЦНИЛ-ГРХИА като лаборант-аналитик.
От ноември 1990г. до декември 1994г. работи в БАН–ЦЛО като химик. Извършва научни изследвания за пречистване на отпадни води от

От декември 1994г. до юли 2000г. работи в
„ДИАЛ“ ООД като ръководител група – радиохимична и отговорник по качеството а от юли
2000г. е Ръководител на ИЛ „ЕкоЛаб“.

инж. Албена Котузова – отговорник по качеството
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физ. Генислава Рогозанска – отговорник по метрологичното осигуряване
ИЛ „ЕкоЛаб“ е акредитирана от ИА „БСА“

ритен N (NO2-) и Нитрити (NO2-), Азот-Келдал

по БДС EN ISO/IEC 17025, да извършва пробов-

(NKjeldahl), Органичен азот, Общ азот, Цианиди

земане и изпитване на водни проби по следни-

(CN-), Сух остатък, Разтворени и неразтво-

те показатели: Естествен уран (U), Радий-226

рени вещества, Хлориди (Cl-), Общ остатъчен

(226Ra), Обща алфа- и бета-активност, Обща

хлор, Карбонати (СО32-) и Хидрогенкарбонати

индикативна доза, Обемна активност на пове-

(НСО3-), Флуориди (F-), Температура, Цвят, Ми-

че от 50 радионуклиди, Сребро (Ag), Алуминий

рис, Разтворен кислород и Наситеност с кисло-

(Al), Арсен (As), Бор (B), Барий (Ba), Берилий (Be),

род, Активна реакция (рН), Окисляемост бихро-

Бисмут (Bi), Калций (Ca), Кадмий (Cd), Кобалт

матна (ХПК), Перманганатна окисляемост,

(Co), Хром (Cr), Мед (Cu), Желязо (Fe), Калий (K),

БПК5, Електропроводимост, Окислително-ре-

Литий (Li), Магнезий (Mg), Манган (Mn), Молиб-

дукционен потенциал, Обща твърдост, Общ

ден (Mo), Натрий (Na), Никел (Ni), Общ фосфор

органичен въглерод, Мътност;

(P) и Фосфати (PO43-), Олово (Pb), Сяра – общо

Почви и утайки по следните показатели:

съдържание (S) и Сулфати (SO4 ), Антимон (Sb),

Мощност на дозата гама-лъчение, Специфична

Селен (Se), Калай (Sn), Стронций (Sr), Титан (Ti),

повърхностна алфа- и бета-активност, Радио-

Ванадий (V), Волфрам (W), Циркон (Zr), Цинк (Zn),

активно повърхностно алфа- и бета-замърсява-

Азот-амониев N (NH4+) и Амоняк (NH3), Азот-

не, Ексхалация на радон, Обемна активност на

нитратен N (NO3-) и Нитрати (NO3-), Азот-нит-

радон в приземния въздух, Специфична актив-

2-
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ност на над 50 радионуклиди, Естествен уран
(Unat), Електропроводимост, Активна реакция
(pH), Кадмий(Cd), Мед (Cu), Хром (Cr), Манган
(Mn), Цинк (Zn), Никел (Ni), Кобалт (Co), Олово
(Pb), Желязо (Fe), Калций (Ca) и Магнезий (Mg),
Kалий (К) - общи и подвижни форми, Обменен
натрий (Na), Арсен (As), Общ фосфор (P), Общ
азот (N), Амониеви йони (NH4+), Нитратни йони

ти (NO2-), Нитрати (NO3-), Сулфати (SO42-),
Атмосферен въздух по следните показатели: Мощност на дозата гама-лъчение, Алфалъчение, Бета- лъчение, Ексхалация на радон,
Обемна активност на радон в приземния въздух, Обемна активност на радионуклиди, Общ
суспендиран прах.

(NO3-), Хлорни йони (Cl-), Сулфатни йони (SO42-),

ИЛ „ЕкоЛаб“ има функционираща Система

Карбонати (CO3), Водоразтворими соли, Зър-

за управление (СУ), съобразена с обхвата на ак-

нометричен състав, Хигроскопична влага, Сух

редитация. Всеки сътрудник на лаборатория-

остатък и съдържание на вода, Органични ве-

та е запознат с длъжностните и функционални

щества или (органичен въглерод и хумус);

характеристики и осъзнава значението и важ-

Строителни материали и отпадъци от бетон, чакъл, съоръжения, части от съоръжения,

ността на своята дейност. Осигурена е защита на информацията.

материали от метал, технологичен отпадък–

Висшето ръководство е създало подхо-

хвост, шлам, йонообменни смоли по следните

дящи процеси за обмен на информацията в

показатели: Мощност на дозата гама-лъчение,

лабораторията, свързана с подобряване на

Специфична повърхностна алфа- и бета-ак-

ефикасността на СУ. Изпълнява се начина за

тивност, Радиоактивно повърхностно алфа- и

идентификация на документите посредством

бета-замърсяване, Ексхалация на радон, Обемна

кодови номера.

активност на радон в приземния въздух, Специфична активност на над 50 радионуклиди, Ес-

В Декларацията на Ръководството са оп-

тествен уран (Unat), Електропроводимост, Ак-

ределени целите на системата за управление

тивна реакция (pH), Кадмий(Cd), Мед (Cu), Хром

по отношение на качеството, ангажираност-

(Cr), Манган (Mn), Цинк (Zn), Никел (Ni), Кобалт

та на ръководството за съответствие със

(Co), Олово (Pb), Желязо (Fe), Молибден (Mo),

стандарта и подобрение на ефикастността

Титан (Ti), Ванадий (V), Калций (Ca) и Магнезий

на управление.

(Mg), Калий (K), Натрий (Na), Арсен (As), Зърнометричен състав, Хигроскопична влага, Сух остатък и съдържание на вода;

ИЛ „ЕкоЛаб“ има Наръчник по качеството
(НК), изготвен в съответствие с БДС ЕN ISO/
IEC 17025:2006, съдържащ основните насоки и

Храни по следните показатели: Специфична

инструменти за непрекъснато подобряване на

активност на над 50 радионуклиди, Естествен

СУ. В НК е отразено изискването за удовлет-

уран (Unat), Активна реакция (pH), Калций (Ca),

воряване на приемливите искания на клиенти-

Магнезий (Mg), Калий (K), Натрий (Na), Нитри-

те и спазване на законите и нормативните
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актове. Приложена е схема на структурата на

ни документи в лабораторията има общ (кон-

документите от СУ на лабораторията с необ-

тролен) списък на документите от СУ, който

ходимото препращане към процедури, работни

е на разположение на целия персонал и който

инструкции, записи по качеството, техничес-

непрекъснато се актуализира с индексиране на

ки записи и други документи. Определени са

актуалната версия. В този списък са посочени

ролята и отговорностите на техническото

контролираните копия и актуалните версии на

ръководство и на отговорника по качество.

документите.

Представен е ангажимента на висшето ръководство на организацията за поддържане
целостта на СУ чрез планиране на организационни, технически и икономически мероприятия,
осигуряващи ефективност на функциониращата СУ в лабораторията.
Лабораторията има план по качеството.
За изпълнението на тези планове има изработени критерии за отчитане на изпълнението.
Изпълнението им се разглежда по време на прегледа от Ръководството. Изпълняват се изискванията за отговорността на ръководителя

Поддържа се система за преглед на запитвания и офертите. Спазват се принципите и
отговорностите при прегледа на заявките за
изпитване, описани в НК и процедурите към
него. В лабораторията няма регистрирани случаи на промяна на договор по време на изпълнение на поръчката.
Лабораторията има разработен формуляр
по качеството (ФК) за устни обсъждания с клиенти по отношение на изпълнение на заявки и
договори.

на лабораторията, отговорника по качество-

Всички доставчици на услуги са картоте-

то, отговорника по метрологичното осигуря-

кирани в съответствие с приетата полити-

ване, определени в длъжностните характерис-

ка, описана в НК и процедурите. Има попълнени

тики и в НК.

списъци на одобрените доставчици на услуги и

Документите по качеството се съхраня-

продукти въз основа на въпросник за оценка на

ват от ръководителя на лабораторията, като

доставчици. Има съответстваща политика и

всеки от персонала има достъп до тях.

процедури, свързани с оценка на доставчици,

Техническата документация, свързана с
изпълняваните от персонала дейности са достъпни за всички – стандарти, инструкции с
др. Техническите записи с конфиденциална информация се съхраняват или архивират от ръководителя на лабораторията и достъпът до
тях се контролира от него.
За предпазване от използване на невалид-

заявяване/закупуване на продукти и услуги, рекламация за несъответстваща доставка, контрол на доставените продукти. За изготвянето на документите свързани с доставката
на стоки и услуги отговаря ръководителя на
лабораторията и отговорника по качеството,
а изборът на доставчици се извършва на база
представените оферти от потенциалните
доставчици. Входящия контрол на доставени-
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те ТС, реактиви, консумативи и ССМ се извър-

страните при необходимост от допълнителни

шва от отговорника по качеството и ръково-

изпитвания при рекламации, но до момента в

дителя на лабораторията. При получаването

ИЛ „ЕкоЛаб“ не са постъпвали рекламации.

задължително се проверява съответствието
на описаните в заявката технически, качествени и количествени показатели с тези на доставените продукти. За годността на съответните реактиви следи ОК. Има въпросници
за оценка на доставчици на услуги.
Ръководителят на лабораторията отговаря за контактите с клиентите преди и по време на изпълнение на поръчката (полеви измервания и лабораторни анализи). Изпълнението на
поръчката, сътрудничеството с клиента и обратната връзка с клиента, се извършва съгласно НК и ОПК, като е осигурена проследимост

В НК са систематизирани основните направления и начините за непрекъснато подобряване ефективността на СУ.
Подобряването на системата за управление в ИЛ „ЕкоЛаб“ се основава на следните
принципи: политиката, целите, ангажиментите, правилата и отговорностите които осигуряват подобряване на СУ са отразени в НК.
Подобряването на СУ в ИЛ „ЕкоЛаб“ е пряко
свързана с качеството на резултатите които
се извършват в лабораторията и задоволяване
на изискванията на клиента.

от регистриране на договора във входящ-изхо-

Отговорни за изпълнение на изискванията

дящия дневник до предаване на протоколите с

на стандарта е ръководителя на лаборатори-

резултатите от изпитванията. Лаборатория-

ята инж. Теменужка Недялкова и отговорника

та по правило работи с договори и заявките за

по качеството инж. Албена Котузова. В Декла-

изпитване. Получаване на обратна информация

рацията за политиката по качество се посоч-

за удовлетвореността на клиента след изпъл-

ва ангажимента на Висшето ръководство за

нение на заявката се осъщестствява в непос-

изпълнение на изискванията на БДС EN ISO/IEC

редствени разговори с клиентите или чрез

17025:2006, отговорността му за непрекъсна-

попълване на формуляр “Анкетна карта“ или при

то подобряване и въвеждане на планирани из-

прегледа на протоколите от изпитване при

менения на СУ.

тяхното получаване от клиента.

ИЛ „ЕкоЛаб“ има разработени процедура

Достъпът на клиентите до помещенията

и формуляр за коригиращи действия, но не са

на лабораторията се извършва съгласно прие-

регистрирани случаи, които да наложат про-

тата политика, описана в наръчника по качес-

веждане на коригиращи действия.

твото и действащия правилник за вътрешния
ред.

С цел гарантиране на максимална достоверност на изпитванията е въведен запис за

В СУ има указание за срока за уреждане на

провеждане на превантивни действия, които

рекламациите и финансовите задължения на

водят до подобряване на дейността по из-

76

питване, избягване на възможни източници за

нова апаратура. Взети са конкретни решения

несъответствия и набелязване на вътрешни

свързани с разширение на изпитваните продук-

предложения.

ти и всички необходими ресурси за изпълнение-

Записите по качеството и техническите

то им.

записи се изпълняват в съответствие с изис-

Прегледът от ръководството отразява

кванията на НК и процедурата. ОК организира

констатации за качеството на работа на ла-

създаването, обсъждането, одобрението, раз-

бораторията и препоръки за подобряване на

пространението и съхранението на записите

системата за управление.

по качество. Техническите записи се създават
предимно в процеса на изпълнение на конкретна заявка и се създават от всички сътрудници
в съответствие с техните отговорности.
ИЛ „ЕкоЛаб“ всяка година провежда вътрешни одити по всички елементи от СУ, съгласно
изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006 от
независим от дейността на лабораторията
одитор (външен).

Лабораторията разполага със записи за
компетентността, образованието и професионалната квалификация на персонала.
Персоналът на „EкоЛаб“ е компетентен,
познава методите за изпитване и правилно борави с наличните ТС.
Обучението на персонала се провежда планово и оценка на ефикасността се извършва
при прегледа от ръководството.

Всяка година се провежда Преглед от ръководството в съответствие с НК и ОПК, кой-

Персоналът е назначен на постоянни тру-

то включва и решения за подобряване на сис-

дови договори и спазва изискванията на длъж-

темата за управление.

ностните характеристики.

Докладът от прегледа съдържа анализ на

Изпитвателната лаборатория има до-

работата, разглеждане на докладите за откло-

статъчен на брой помещения, съответства-

нения, рекламации, коригиращи и превантивни

щи на плана на лабораторията, отговарящи на

действия, одити, преглед на СУ, препоръки за

условията за здравословни и безопасни условия

подобряване на ефикасносттта на въведената

на труд.

СУ, които съдържат препоръки за въвеждане на

В лабораторията се поддържа добър ред,

изискванията на новата версия на стандарта,

в съответствие с правилника за вътрешния

непрекъснато подобряване на професионална-

ред.

та квалификация на изпълнителния и ръководния персонал и подобряване на провежданите
изпитвания. Отчетени са многостранни обучения на персонала, свързани с професионалните
изисквания, както и с въвеждане в действие на

Достъп до лабораторните помещения
имат само служителите на Изпитвателната
лаборатория.
Налице е контролен лист за регистриране
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на температурата, влажността и обемната

не на проби. Пробовземането се извършва по

активност на радона в помещенията. Конт-

план-график и план-програма, и по стандарти-

ролът се извършва с калибрирани ТС;

зирани методи. Данните от пробовземане се

Персоналът е инструктиран за работа с
източници на йонизиращи лъчение и с киселини,
основи и други отрови.
„ЕкоЛаб“ работи по проверени (верифицирани) методи. Всички стандартизирани методи са верифицирани, а вътрешнолабораторните методи (ВЛМ) са валидирани. Резултатите
от валидирането са документирани в протоколи. Неопределеността от изпитванията се
изчислява съгласно ОПК в съответствие с
ЕА4/02 и се регистрира във ФК.
Резултатите от изпитванията се регистрират в лабораторни дневници от персонала, извършил изпитването. Протоколите от
изпитванията се попълват от РЛ, ОК, специалисти от инженерно–техническото ръководство.

регистрират в Протокол за вземане на проби.
Манипулиране с пробите за изпитване се
извършва съгласно ОПК.
Спазват се изискванията за транспортирането, приемането, маркирането, манипулирането, предпазването и съхранението на
пробите.
На лице е дневник за съхранение и унищожаване на твърди образци/проби, който се попълва редовно.
След завършване на изпитването, протоколът от изпитване се предава на клиента
след окончателна проверка на данните и подпис от Ръководителя на лабораторията.
Целта, отговорностите и начина за оси-

Лабораторията има разработена програ-

гуряване качеството на резултатите от из-

ма за калибриране на техническите средства

питване са отразени в НК и процедурите към

(ТС), която се спазва. Отговорността за из-

него.

пълнение на изискванията е на отговорника по
метрологично осигуряване – физик Генислава
Рогозанска. Техническите средства се използват съгласно инструкциите за работа с тях.
Използваните технически средства са просле-

ИЛ има и спазва разработена процедура за
МЛСИ, процедура за водене на контролни карти за средна стойност и процедура регламентираща част от мерките за осигуряване на

дими до национални еталони и/или международ-

качеството при изследвани на проби/образци.

ни еталони, при спазване на политиката за про-

ИЛ „ЕкоЛаб“ редовно участва в МЛСИ орга-

следимост на ИА „БСА“.
Лабораторията е акредитирана и за взема-
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низирани от различни организации по различни
програми.

физ. Генислава Рогозанска и физ. Илияна Кубетска пишат протоколи

лаборант-аналитик Валентина Йорданова определя съдържанието на хидрогенкарбонати
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физ. Генислава Рогозанска работи на нискофонов a- и b-анализатор

лаборант-аналитик Траянка Георгиева
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физик Илияна Кубетска зарежда проба на гама-спектрометър

физик Илияна Кубетска анализира пиковете на гама-спектрометър
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лаборантките Йорданка Коцева и Валентина Йорданова

лаборант-аналитик Валентина Йорданова
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лаборант-аналитик Йорданка Коцева

лаборант-аналитик Йорданка Коцева
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лаборант-аналитик Траянка Георгиева запоява барботьорите

лаборант-аналитик Траянка Георгиева определя Радий-226
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класическа химия – лаборант-аналитик Валентина Йорданова

класическа химия – лаборант-аналитик Валентина Йорданова

85

А. Георгиев и Ст. Николов носят проби
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СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ
КЛИЕНТИ НА ЛАБОРАТОРИЯТА
1. Обектите на „Редки метали“ ЕООД:
- МДП „Дружба“ - с. Елешница с участък
„Изгрев“, рудник „Дружба-1“ и „Дружба-2“;

3. Обектите на „Геостройкомплект“ ЕООД с.
Калековец;
- МСП „Миньор“ с участък „Сборище“, Рудник „Сливен;

- МДП „Възход“ – Смолян с шахти „Седма“ и
„Осма“;

- ГПП „Западна Тракия“ с участъци: „Калъч
Борун“, „Здравец“ и „Кара Тепе“;

- МДП „Септемврийци“ с шахта „Смоляновци“ и „винище“;
- ПХП „Металург“ – завод и хвостохранилище;
- Учебен рудник „Борче“.
2. Обектите на „Тракия-РМ“ ЕООД:
- МДП „Царимир“, с. Царимир с участъци:
„Царимир“ и „Церетелево“;
- МДП „Белозем“, с. Белозем с участъци:

- ГПП „Марица“ с участък „Сърница“;
4. Участъците: „Струма-1“, „Струма-2“, „Градешница“, „Игралище“, „Сенокос“ и щолна „Брежани“
на „Георесурс“ ЕООД Симитли;
5. Рудник „Готен“ и участъците: „Пета шахта“,
„Чора“, „Искра“, „Чемилов камък“ и „Борче“ на
„Подземно строителство“ ЕООД;
6. „Балкан“ ЕООД, с. Церово;
7. Участъците: „Габра“ и „Ямка“ към „Злата“

„Трилистник“, „Момино“, „Раковски“ и „Бе-

ЕООД;

лозем“;

8. „Звезда“ ЕООД - завод и хвостохранилище;

- МДП „Хасково“ гр. Хасково с участъци:
„Марица“, „Чешмата“, „Навъсен“, „Троян“ и
„Дебър“;

9. „Георедмет“ ЕООД – участък „Наречен“;
10. „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД;.
11. „В и К“ ЕООД:

- МДП „Тополовград“, гр. Тополовград с
участъци: „Орлов дол“, „Мъдрец“, „Влади-

- гр. Плевен;

мирово“, „Чукарово“, „Окоп“, „Тенево“;

- гр. Перник;

- Рудник „Селище“;

- гр. Котел;

- Обект „Бялата вода“ – Долна баня;

- гр. Благоевград;
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- гр. Кюстендил;

31. „Ксела Газобетон България“ ЕООД – ИТОНГ;

- гр. Габрово;

32. „Хидрогеопроект“ ООД, гр. Пловдив;

- гр. Ямбол;

33. ЕТ „Хидрогеоекоинформ-Даниела Бакларова“,

- гр. Троян;
12. „БИА-МИЛК“ ООД, гр. Пловдив;
13. „Лемна Екоинвест-България“ АД гр. Бургас;
14. „Горубсо-Кърджали“ – хвостохранилище

гр. Пловдив;
34. ЕТ „Краси-Красимир Недев“, гр. Ямбол;
35. ОЦК – АД, гр. Кърджали;
36. БТ „Инженеринг“ ЕООД, гр. София;

Кърджали;

37. „Кумерио Мед“ АД, гр. Пирдоп;

15. „Горубсо“; гр. Рудозем

38. „Българска геоложка компания“ гр. Ямбол;

16. „ЕЛ БИ Булгарикум“ ЕАД, гр. Видин;

39. „Техноконструкт“ ООД, гр. Бургас;

17. „Геологически институт“ на БАН;

40. „ИНС България“ ЕООД;

18. „Юнион консулт“ ООД;

41. „Вайс Профил“ ООД, гр. София;

19. „ВИПОМ“ АД, гр. Видин;
20. „СТИВ 88“ ЕООД;
21. „МТС-РМ“ АД, база Яна;
22. „Хана Прогрес“ АД, гр. Видин;
23. „Хидрогеомин“ ООД, гр. София;
24. НИС към ХТМУ, гр. София;
25. „Евролекс България“ ООД;
26. „Видахим“ АД, гр.Видин;

42. „Хидрогеотехника“ ООД, гр. Бургас;
43. „Екорулс“ ЕООД, гр. София;
44. „Пиринпласт“ АД, гр. Гоце Делчев
45. „Кабелкомерс“ ООД, гр. Севлиево;
46. „Свилоза“ АД, гр. Свищов;
47. „БОМАР ТРЕЙД“ ООД;
48. „Натура“ ООД, с. Гайтаниново общ. Хаджидимово обл. Благоевградска
49. „Керамична къща Стралджа“ ЕООД, гр.

27. „ТЕРА АРС“ ЕООД;

Стралджа;

28. „Главбулгарстрой“ АД;

50. „Е. Миролио“ АД, гр. Сливен;

29. „Геотехника АБС“ ООД, гр. София;

51. „София Мед“ АД, гара Искър;

30. „Юмикор Мед“ АД, гр. Пирдоп;

52.“БОРИ“ ЕООД, гр. Благоевград;
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53. „Езерец“ ЕООД;

76. „НТО“ ООД, гр. София;

54. „МАТЕА – Севдалин Маринов“ ЕТ;

77. „Майр – Мелнхов – Никопол“ АД, гр. Никопол;

55. „Биомет - 2000“, гр. София;

78. „Гео - Тест“ ЕООД, гр. Перник;

56. МОСВ Басейнова дирекция Варна, общ.

79. „ВКР – 2000“ ЕООД;

Шумен;
57. „Геохидродинамика“ ЕООД, гр. София;
58. „Елпром – Трафо СН“ АД, гр. Кюстендил;
59. „Георесурс“ ЕООД, гр. Симитли;

80. „АКВА ПАРК“ АД, гр. Благоевград;
81. Инициятивен комитет за екопроучвания;
82. „Стенс-1“ ООД;

60. „Екосист“ ООД;

83. „Енвиротех“ ООД, гр. София;

61. „Мебелфаб“ АД, гр. Благоевград;

84. „ВАС - АИ“ ЕТ, гр. Бургас;

62. СП „ПХРАО“ – Нови хан;

85. „АКВА ГРУП“ ЕООД, гр. София;

63. „Булдекс“ ООД, гр. София;

86. „Аква-тера-консулт“ ЕООД;

64. „Екология и геология“ ЕООД;

87. „Географ“ ООД;

65. НИС – ХТМУ гр. София;
66. „Микроак“ ЕООД, гр. Ботевград;
67. „Риофиса“ ООД, гр. София;

88. „Боян Стефанов“ ЕТ;
89. „ФИКС“ ООД, гр. София;
90. „ХПК - България“ ЕООД;

68. „ИВГ – Иван Иванов“ ЕТ,гр. Свиленград;
91. „Неопак“ ЕООД;
69. ПХП „Метилург“, гр.Бухово;
70. „Балканстрой“, А. Манчев;
71. „Тестор“ ЕООД, гр. Доспат;
72. „Хедроресурс“ ЕООД, гр. Благоевград;

92. НИС при ХТМУ гр. София;
93. BDC_Ltd, К. Петков;
94. „Онирот“ ЕТ, гр. Пловдив;

73. „Геотехника АБС“ ООД, гр. София;

95. „Валентина Ганчева - БТ“ ЕТ, гр. София;

74. „УВЕКС“ ЕООД, гр. Сандански;

96. „Андела - Инвест“ АД, гр. Бургас;

75. „Струма Метал“ АД, гр. Симитли;

97. „Силвия Томова“ ЕТ, гр. Дупница;
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инж. Илко Младенов – Ръководител проекти
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„ДИАЛ“ ООД извършва контрол за радиоактивност на скрап. Първият й клиент е „Литекс“ през 1998г. Много бързо след това броят
на фирмите нараства многократно. В момен-

та са около 100. Работи се с фирми не само
от София а и от Велико Търново, Варна, Бургас,
Пловдив, Благоевград, Кулата, Перник и от чужбина.

Антон Георгиев изготвя документи за износ на скрап

дозиметрист Антон Георгиев
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дозиметрист Иван Йорданов

дозиметрист Иван Йорданов
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СПИСЪК НА КЛИЕНТИТЕ, НА
КОИТО „ДИАЛ“ ООД ИЗВЪРШВА ДОЗИМЕТРИЧЕН КОНТРОЛ
НА МЕТАЛЕН СКРАП
1.

AЙФОРОС БЪЛГАРИЯ, ПЕРНИК;

20.

ФЕРОЛЕКС, СТАРА ЗАГОРА

2.

АЛБРОН ООД, ПЛОВДИВ

21.

ГАМАКАБЕЛ АД, СМОЛЯН

3.

АЛНИМЕД ЕООД, СОФИЯ

22.

СТИЛ АД, СОФИЯ

4.

БАЛКАНТО ООД, ПЛОВДИВ

23.

АЙ ПИ ЕМ & Kо ООД, СОФИЯ

5.

МИКРО АК ООД, БОТЕВГРАД

24.

ET ИСТРА 54- ВАНЬО ЯНКУЛОВ, СВОГЕ

6.

БУЛМЕД & Kо ООД, СОФИЯ

25.

БИЗНЕСКОРЕКТ ООД, ПЛЕВЕН

7.

КРОУ ООД, СОФИЯ

26.

ЕЛ КООП ООД, СОФИЯ

8.

ДАНИОН, СОФИЯ

27.

КЕМСТИЛ ООД, СОФИЯ

9.

ДИЕМ – 56 ООД, СОФИЯ

28.

КОСАНЯ ЕООД, МИЗИЯ

10.

ДИНАМО ООД, СЕВЛИЕВО

29.

БЕЛЕЗИРЕВ ЕООД, СОФИЯ

11.

ЕКОМЕТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД, СОФИЯ

30.

B & M ГРУП ООД, СОФИЯ

12.

КАТЕР 2004 ООД, СОФИЯ

31.

ЛИТЕКСПОРТ ООД, СОФИЯ

13.

ЕЛ КОМЕРС ООД, ВАРНА

32.

ЛОРЕКС ДЖИ & Kо, СОФИЯ

14.

ЕЛ КОНСУЛТ ООД, ВЕЛИКО ТЪРНОВО

33.

МАКМЕТАЛ ХОЛДИНГ, СОФИЯ

15.

ЕВРОМЕТАЛ ООД, ПЕРНИК

34.

MKD – 69 ЕООД, СОФИЯ

16.

ФЕНИКС-ИНВЕРС ООД, ЛОВЕЧ

35.

МОРМАКС 21-21 ЕООД, СОФИЯ

17.

ФЕНИКС ГАРАНТ ООД, БУРГАС

36.

НАДИН КОМЕРС ООД, СОФИЯ

18.

ФЕНИКС-Т, ЕООД, КЪРДЖАЛИ

37.

НОРТ ООД, СОФИЯ

19.

ФЕРОИНДЪСТРИ ООД, СОФИЯ

38.

ФЕНИКС ДУПНИЦА ООД, ДУПНИЦА
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39.

ПОЛИТРЕЙД, СОФИЯ

61.

БАЛКАН ТРЕЙД ЕКСПОРТ ООД, СОФИЯ

40.

ПОЛИХРОМ ПОАП АД, СОФИЯ

62.

МЕТАЛИН ООД, ВЕЛИКО ТЪРНОВО

41.

АРСЕНАЛ АД, КАЗАНЛЪК

63.

ИНВИКТО ООД, СОФИЯ

42.

РОВОТЕЛ МЕТАЛ ООД, СОФИЯ

64.

ПАЛАДИЯ ООД, БЛАГОЕВГРАД

43.

ШУЛЦ БЪЛГАРИЯ АД, СОФИЯ

65.

ИНТЕРПАСИФИК ГРУП ЕООД, СОФИЯ

44.

СЕВТ ООД, ДУПНИЦА

66.

МЕТАЛ ГРУП, БУРГАС

45.

SKF БАЙРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД, СОФИЯ

67.

МЕТАЛ ТРЕЙД 66 ООД, ПЕРНИК

46.

СОФИЯ МЕД, СОФИЯ

68.

МЕТАЛЕКСПОРТ ООД, СОФИЯ

47.

СПЛАВ КОМЕРС СОФИЯ

69.

МЕТАЛСТРЕЙД ООД, СОФИЯ

48.

СТИЛМЕД, СОФИЯ

70.

ET НЕЛАС, РУСЕ

49.

СТОМАНА ИНДЪСТРИ, ПЕРНИК

71.

ПЕРЛАМЕТ ООД, СОФИЯ

50.

ТРАНСМЕТАЛ, ВЕЛИНГРАД

72.

ПЕТРОВ & Kо МЕТАЛС ООД, СОФИЯ

51.

„ТРЕЙД КЪМПАНИ-2001“ ЕООД;

73.

ФЕНИКС ПЛАСТИК ООД, ТЪРГОВИЩЕ

52.

ГАЛАТА ООД, НИКОЗИЯ

74.

ФЕНИКС БЛАГОЕВГРАД ООД,
БЛАГОЕВГРАД

53.

ТРАНСЕКСПОРТ ООД, ВАРНА
75.

РЕГАЛ-М ООД, СОФИЯ

76.

СИДО-ИВАН СПИРОВ-ДИАНА

54.

ПЪРСИВАЛ МЕРИТАЙМ ООД

55.

ТРАНСМЕТАЛ ООД, СЛИВЕН

56.

ВДК-1 ЕООД, СОФИЯ

77.

СТАМ ТРЕЙДИНГ АД, СОФИЯ

57.

ЙОНТЕКС ООД

78.

УМПМ, ПИРДОП

58.

ЖИ ТИ КОМ ТРЕЙД ООД, СОФИЯ

79.

„ВИР – 90“ – ЕООД, СОФИЯ

59.

АЛМА-Д ООД, СОФИЯ

80.

АЛПИН ИНТЕРТРЕЙДИНГ, СОФИЯ

60.

ET АНАТОЛИ ИВАНОВ, ЧЕРВЕН БРЯГ

81.

МБС АД, СОФИЯ
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КИШКИЛОВА, СОФИЯ

СЕКТОР ИЗРАБОТКА НА АЛУМИНИЕВА И PVC ДОГРАМА

Юри Младенов

Юри Младенов
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Юри Младенов

ИЗГОТВЯНЕ НА СТЪКЛОПАКЕТИ

Калоян Стоянов и Красимир Пейчинов
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