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Въведение
 От 26 до 28 февруари 2018 г. във Виена се състоя първото

координационна съвещание по новия проект на
Международната атомна агенция(IAEA) за хармонизация на
NDT.

 В съвещанието взеха участие представители 20 страни:
Албания, Армения, Азербайджан, Беларус, Босна и
Херцеговина, България (представител Ал.Скордев), Хърватска,
Кипър, Казахстан, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия,
Румъния, Русия, Сърбия, Словакия и Украйна.

 Представени бяха презентации за Е-learning (дистанционно
обучение) от Р.Холщайн – директор на обучението в DGZfP и на
Д.Мандина (САЩ).

 Целта на настоящата работа е да се представи пред
специализираната аудитория на специалистите по NDT
основните положения на проект на Международната атомна
агенция IAEA RER1018 Хармонизация на NDT, Обучение и
сертификация за гражданското строителство и за културното
наследство и състояниете по приложение на методите без
разрушаване в областите на гражданскопо строителство и в
обектите от културното наследство



Същност на проекта
 Цели

Да се подобри безопасността в строителството и при експлоатация на
сгради и промишлени съоръжения и се подобри съхраняването на
артефактите от културното наследство.

 Задачи

1.Да се създаде хармонизирана система за професионално обучение и
сертификация в гражданското строителство, като се използват формите
на дистанционното обучение и се създадат основи за регулация в
европейските страни.

2. Обмяна на опит между европейските страни, в частност техните музеи,
реставрационни и консервационни лаборатории и трансфер на технологии
с прилагане на методи без разрушаване, приложими в областта на
културното наследство.

 Продължителност на проекта:

3 години: от 2018 до 2020г.

 Финансиране

345 060 EUR , които да се използват за човешките ресурси (експерти 66
159 EUR и срещи 228 900 EUR)



Специфични части на проекта
 Най-малко 100 професионалисти по NDT да бъдат обучени

съгласно създадени и трансферирани от развитите страни
технологии и опит и сертифицирани по хармонизирани
изисквания от сертификационни органи. Платформата за
дистанционно обучение на IAEA ще работи като
хармонизираща сила в технологиите за NDT чрез обща
учебна програма за региона.

 Най-малко 20 представители на музеите да участват в
регионалните работни срещи и конференции за повишаване
на осведомеността и експертизата по прилагането на NDT в
областта на опазването на културното наследство.

 Най-малка 3 публикации от областта на приложение на
методите без разрушаване за културното наследства да
бъдат публикувани към края на проекта.

 Националните институти, участващи в поекта, са
ангажирани с технологичния трансфер, а споделящите
опита си центрове за професионално обучение и
сертификационните центрове си взаимодействат за
създаване на платформа за дистанционно обучение и
използването и за целите на сертификацията. Най-малко 3
хармонизирани програми трябва да бъдат разработени да
края на 2019г. и 6 хармонизирани програми до края на
проекта.



Работен план
 Направление „NDT в гражданското строителство“:

1.Приемане на настоящото състояние за системите за професионално обучение по NDT в

гражданското строителство и формулиране на стратегията за развитие.

1.1.Експертна мисия за приемане на капацитета на NDT специалиста в

гражданското строителство. Срок: септември 2018г.

1.2.Доставка на образци, консумативи и портативни уреди за NDT, избрани от 

страните участници;                       Срок: декември 2018г.                                        

1.3.Като домашна задача да се установи състоянието на NDT в гражданското

строителство в региона (стандарти, нормативни документи, работни програми и

сертификация) Срок: юни 2018г.

1.4.WEB базирана информация за NDT и ядрена диагностика в гражданското

строителство Срок: декември 2918г.

1.5.Регионално съвещание за приемане на работен план за изграждане на

капацитет за опазване на строежите чрез NDT в гражданското

строителство(15участника за 1 седмица). Срок: март 2019г.

1.6.Развитие на програмите за професионално обучение за специфичния

материал за NDT в гражданското строителство.

1.6.1.Подготовка на програма и учебни материали за NDT за гражданското

строителство. Срок: юни 2019г.

1.6.2.Актуализация на TECDOC 628 и TCS 17 за NDT в гражданското строителство

Срок: юни 2019г.



Работен план

 Направление NDT за културното наследство 

1.Повишаване на информираността и демонстрации за използването на

ядрената диагностика за културното наследство.

1.1.Регионално съвещание за приложение на NDT за изследване и

консервация (15 участника) Срок: юни 2019г.

1.2. Избор на страни участници за базови институти за приложение на

NDT за културното наследство Срок: юни 2019г.

1.3.Регионално съвещание и преглед на техническия документ. Срок: юни 2020г.

2.Публикуване на материали за използване на ядрена диагностика за

изучаване на обекти от културното наследство.

2.1. Експертно предложение за подготовка на технически документ за

приложение на NDT в културното наследство. Срок: септември 2020г.

3. Участие в съответна международна конференция за представяне на

резултатите от NDT за културното наследство (10 участника).

Срок:Септември 2020г.



Из отчета на съвещанието във Виена


