
Експертна Конференция

Готовност за справяне с предизвикателствата
при радиоактивно замърсяване

25 Май 2022 г. 9-17 ч.

Записвания за доклади до 22.05.2022 г.
Въпроси по организацията, участието и докладите:
Цветан Андреев - c.andreev@thetaconsult.com, тел.: 088 730 6726

Атанас Кръстанов - ibdc@abv.bg, тел.: 088 500 1291

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ към СУ

МОНИТОРИНГ
на радиоактивно замърсяване

в градска среда

На разположение на участниците и гостите ще се 

представят постери, материали и демонстрация на 

прибори и измервания.

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КЪМ СУ

бул. „Джеймс Баучер“ 5, гр. София

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА:

ПРЕДВАРИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ на:

www.thetaconsult.com или www.bulatom-bg.org

може и в деня на място от 08.30 ч.

ПОКАНЕНИ:

• Столична община

• Сдружение на общините на Р. България

• ГДПБЗН

• АЯР

• ИЯИЯЕ - БАН

• Военна академия „Г.С. Раковски“

• Crisis Management and Disaster Response Centre of Excellence

• Департамент по енергетика на САЩ

• НЦРРЗ

• Дрегер Сейфти България ЕООД

• ЕСРИ България ООД

• Представители на медии, министерства, дружества, НПО 

и др.

Конференцията ще се проведе присъствено и 

виртуално.

Или с линк за саморегистрация:  
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_qK39nuV7SWOk7ljKt613aA

mailto:c.andreev@thetaconsult.com
mailto:ibdc@abv.bg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/10/New_radiation_symbol_ISO_21482.svg
http://www.thetaconsult.com/
http://www.bulatom-bg.org/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_qK39nuV7SWOk7ljKt613aA


МА БЯД има за цел да обедини млади български специалисти работещи в 

областта на използването на Ядрена енергия за мирни цели. Съдейства за 

организирането на местни, национални и международни форуми за обмяна 

на знания и идеи между членове на дружеството и на сродни международни 

организации.

Факултетът предлага и редица възможности за чуждестранен обмен, 

безплатно следване, подкрепа за изследователски проекти и реализация в 

мащабни международни проекти като CERN и ITER.

Впоследствие дейностите се разширяват, но остават в областта на 

радиационния контрол и радиационната защита – измерване на радиационни 

параметри, доставка и сервиз на апаратура за радиационен контрол, превоз на 

радиоактивни вещества и др.

Пълен инженеринг в областта на радиационния 

контрол и радиационната защита

ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ (ФзФ) към

Софийски университет “Св. Климент Охридски“

БУЛАТОМ  е неправителствена организация, в която членуват инженерингови 

и строителни фирми, фирми доставчици на оборудване, физически лица –

експерти в областта на ядрената енергетика.

Българско Ядрено Дружество и

Младежка асоциация 

БЪЛГАРСКИ АТОМЕН ФОРУМ (БУЛАТОМ)

ТИТА-КОНСУЛТ ООД

Тита-Консулт ООД е основана през 1994 г. от преподаватели и научни 

работници на Физическия факултет на Софийския университет, начело с 

проф. д-р Цветан Бончев.

В началото усилията са насочени към изследване на последиците от 

Чернобилската авария, както и към решаване на важни проблеми в АЕЦ 

Козлодуй.

https://www.bgns.bg/bg/bgnsyoung/

https://www.bulatom-bg.org/

www.phys.uni-sofia.bg

www.thetaconsult.com

СЕКЦИЯ 2 13.00 – 16.00 ч. ДОКЛАД

Медът и жилото на ядрените и радиационни 

технологии

Крах или ренесанс на атомната енергия?

- Ядрен и радиационен тероризъм.
Явор Андреев

Тита-Консулт  

- Добри практики на Дирекция „Аварийна помощ и 

превенция“ Столична община (ДАПП - СО).

Красимир 

Димитров 

Директор 

ДАПП - СО

- Комуникация с масмедиите и населението. Медийно 

отразяване на радиоактивно замърсяване. 

Атанас 

Кръстанов

Тита-Консулт  

- Биологично действие на йонизиращите лъчения. 
ФзФ

СЕКЦИЯ 1 09.15 – 12.15 ч. ДОКЛАД

Йонизиращи лъчения и източници на радиоактивно 

замърсяване

- Политика и енергетика.

Богомил 

Манчев

БУЛАТОМ

- Основни сценарии за радиоактивно замърсяване. БЯД

- Радиоактивни замърсявания – Завещание и Безхаберие.
Цветан Андреев

Тита-Консулт

- Радиационен мониторинг и радиационно разузнаване

In Situ Контрол на радиоактивните замърсявания.
Тита-Консулт  

ДИСКУСИЯ 16.00 – 17.00 ч.

Окончателната програма ще бъде представена в началото на конференцията

И други доклади, по предварителна заявка!

https://www.bgns.bg/bg/bgnsyoung/
https://www.bulatom-bg.org/
http://www.phys.uni-sofia.bg/
http://www.thetaconsult.com/

