
ГРАФИК – 2020 г. 
за провеждане на специализирано обучение за даване на 

правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения  

(актуализиран към 15.07.2020г.) 

 
 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ  
 Първоначално обучение за първа и втора група  –  

в седмицата от 21 до 25 септември  

 Поддържащо обучение за първа и втора група  –  

28 септември 

 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ  

 Първоначално обучение за първа и втора група  –  

в седмицата от 12 до 16 октомври  

 Поддържащо обучение за първа и втора група  – 

 23 октомври 

 

 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ  
 Първоначално обучение за първа и втора група  –  

в седмицата от 16 до 20 ноември  

 Поддържащо обучение за първа и втора група  – 

 27 ноември 

 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ  
 Първоначално обучение за първа и втора група  –  

в седмицата от 7 до 11 декември  

 Поддържащо обучение за първа и втора група  – 

 4 декември 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

ДАТИТЕ СА ОРИЕНТИРОВЪЧНИ 
  

O Ако не са събрани пълният набор от необходими документи 

от минимум 5 обучаващи се обучение няма да бъде 

проведено. 
 

o Кандидат обучаемите, подали документи, при непопълнена 

група от минимум 5 човека, изчакват до събиране на 

минималния брой кандидати. 

 

O При събиране на група от минимум 5 човека обучението 

може да се проведе и на друга дата, по споразумение с 

обучаващите се.  
 

O При постъпване на повече от 10 заявления ще бъдат 

проведени повече от едно обучение в зависимост от броя на 

желаещите.  
 

O ИЗНЕСЕНО ОБУЧЕНИЕ може да бъде проведено в база на 

обучаваните по споразумение с МУ Варна и подписване на 

предварителен договор. (При интерес за изнесено обучение, 

моля попълнете и изпратете ЗАЯВЛЕНИЕ за искане на 

изнесено обучение) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЪРВОНАЧАЛНО И ПОДДЪРЖАЩО ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ 

И НЕМЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ ЗА ПЪРВА И ВТОРА ГРУПА 

РАЗПРЕДЕЛЕНИ В СЛЕДНИТЕ ПОДГРУПИ: 
 

1. ПЪРВА ГРУПА: Персонал с изпълнителски функции, който работи 

непосредствено с ИЙЛ 

 

1.1. В областта на медицината 

1.1.1. Медицински персонал, работещ с рентгенова апаратура за 

медицински цели 

1.1.2.Немедицински специалисти със средно специализирано и висше 

образование, работещи по сервиза и поддръжката на 

рентгеновата диагностична апаратура 

1.1.3.Медицински персонал работещ с ИЙЛ за медицински цели 

1.1.4.Немедицински специалисти със средно специализирано и висше 

образование, работещи по сервиза и поддръжката на апаратурата 

с ИЙЛ за лечебни цели 

1.1.5.Медицински персонал работещ с открити ИЙЛ за диагностика и 

лечение 

1.1.6.Немедицински специалисти със средно специализирано и висше 

образование, работещи по сервиза и поддръжката на апаратурата 

с открити ИЙЛ за диагностика и лечение 

1.2.В областта на науката и техниката 

1.2.1. Специалисти с висше образование работещи с ИЙЛ 

 

2. ВТОРА ГРУПА: Отговорник по радиационна защита и персонал в 

службите по радиационна защита, както и други лица, които осигуряват 

и/или контролират радиационната защита при дейности с ИЙЛ 

 

2.1 . В областта на медицината 

2.1.1.Медицински персонал, работещ с рентгенова апаратура за 

медицински цели 

2.1.2.Немедицински специалисти със средно специализирано и висше 

образование, работещи по сервиза и поддръжката на 

рентгеновата диагностична апаратура 

2.1.3.Медицински персонал работещ с ИЙЛ за медицински цели 

2.1.4.Немедицински специалисти със средно специализирано и висше 

образование, работещи по сервиза и поддръжката на апаратурата 

с ИЙЛ за лечебни цели 

2.1.5.Медицински персонал работещ с открити ИЙЛ за диагностика и 

лечение 

2.1.6.Немедицински специалисти със средно специализирано и висше 

образование, работещи по сервиза и поддръжката на апаратурата 

с открити ИЙЛ за диагностика и лечение 

2.2 . В областта на науката и техниката 

2.2.1. Специалисти с висше образование работещи с ИЙЛ 

 
 


