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Генерираните радиоактивни отпадъци на територията на 

страната условно се разделени на две области: 

 

 

Радиоактивни отпадъци, генерирани от работата на ядрени 

съоръжения – АЕЦ, Изследователски реактор и др.; 

 

Радиоактивни отпадъци, генерирани в областта на медицината, 

промишлеността, селското стопанство и науката т.н. 

институционални радиоактивни отпадъци. 
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Исторически поглед в управлението на 

радиоактивните отпадъци 

България има сериозен опит в управлението на радиоактивните 

отпадъци – от 60 г.   

 

От 60-те години на миналия век – институционални радиоактивни 

отпадъци 

 

От 70-те години на миналия век –  първите блокове на АЕЦ 

„Козлодуй“ ЕАД 

 

Към настоящия момент основните дейности на АЯР включват 

регулиране и контрол на ядрената безопасност и радиационната 

защита в 14 ядрени съоръжения и в над 2000 обекта с източници на 

йонизиращи лъчения. 
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Ядрени съоръжения в България 

15 години ДП „РАО“, 19 Ноември 2019, София, България 

14 ядрени съоръжения:  

АЕЦ „Козлодуй“ – Блокове 5 и 6, „мокъро“ и „сухо“ хранилища за 
отработено ядрено гориво; 

ДП „РАО“ – блокове 1-4, временно хранилище Нови хан, Национално 
хранилище, цех за преработка на РАО и Съоръжение за плазмено изгаряне; 

Изследователски реактор БАН; 

АЕЦ „Белене“  



Политиката на Република България в областта на управлението на 
РАО е определена в националното законодателство (основно в 
Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ), Закона 
за опазване на околната среда (ЗООС) и наредбите по тяхното 
прилагане). 
 

Националната стратегия за управление на ОЯГ и РАО се прилага за 

всички видове РАО, както и за всички етапи на управлението им: 

                               от генерирането до погребването им 
 

Стратегия се преглежда и актуализира периодично, като се отчитат 
по целесъобразност техническият и научният напредък, както и 
препоръките, извлечените поуки и добрите практики от 
партньорските проверки. 
 

Националната класификация на радиоактивните отпадъци е в 
съответствие с международно възприетата класификация на радио-
активните отпадъци, GSG-1, на Международната агенция за атомна 
енергия, МААЕ, както и с редица други стандарти за безопасността 
имащи отношение към управлението на радиоактивните отпадъци. 
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Източник: GSG-1, 2009, IAEA 



 

 

 

Целта на настоящото ръководство за безопасност е да предложи обща 
схема за класифициране на радиоактивни отпадъци, която се основава 
главно на дългосрочна безопасност и по този начин на безопасното им 
погребване; 

 

Класификация покрива широк спектър от радиоактивни отпадъци, като се 
стартира от отработено ядрено гориво, когато е обявено за радиоактивен 
отпадък до излезли от употреба източници на йонизиращо лъчение. 

 

Погребването на радиоактивните отпадъци се счита за крайна стъпка в 
управлението им, като всички дейности по време предварителното им 
сортиране вземат под внимание това; 
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В съответствие с активността и специфичните им характеристики 

твърдите радиоактивни отпадъци се класифицират, както следва: 

 

категория 1 - отпадъци, съдържащи радионуклиди с ниска активност, 

за които не се изисква прилагането на мерки за радиационна защита 

или не е необходимо високо ниво на изолиране и задържане; РАО от 

тази категория се  одразделят допълнително на:  

 категория 1a - отпадъци, които отговарят на нивата за 

освобождаване от регулиране по ЗБИЯЕ; 

 категория 1б - много краткоживеещи отпадъци, съдържащи 

предимно радионуклиди с кратък период на полуразпадане 

(не повече от 100 дни), чиято активност намалява под нивата 

за освобождаване от регулиране по ЗБИЯЕ, в резултат на 

подходящо съхраняване на площадката за ограничен период 

от време (обикновено не по-голям от няколко години); 
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 категория 1в - много нискоактивни отпадъци с нива на 

специфичната активност, превишаващи минимално нивата за 

освобождаване от регулиране по ЗБИЯЕ и много ниско 

съдържание на дългоживеещи радионуклиди, които 

представляват  ограничен радиологичен риск; за тази категория 

отпадъци не се изисква прилагането на специфични мерки за 

радиационна защита или за изолиране и задържане; 
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категория 2 - ниско- и средноактивни отпадъци: РАО, съдържащи 

радионуклиди в концентрации, които изискват мерки за надеждно 

изолиране и задържане, но не изискват специални мерки за отвеждане на 

топлоотделянето при съхраняване и погребване; РАО от тази категория се 

подразделят допълнително на: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

категория 2a - ниско- и средноактивни отпадъци, съдържащи 

предимно краткоживеещи радионуклиди (с период на полуразпадане 

не по-дълъг от този на цезий-137), както и дългоживеещи 

радионуклиди на значително по-ниски нива на активност, 

ограничена за дългоживеещите алфа-емитери под 4.106 Bq/kg за 

всяка една отделна опаковка и максимална средна стойност на 

всички опаковки в съответното съоръжение 4.105 Bq/kg; за такива 

РАО се изискват надеждно изолиране и задържане за период до 

неколкостотин години; 

 

 

категория 2б - ниско- и средноактивни отпадъци, съдържащи 

дългоживеещи радионуклиди при нива на активността на дълго 

живеещите алфа-емитери, надвишаващи границите за категория 2a; 
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категория 3 - високоактивни отпадъци: РАО с такава концентрация 

на радионуклидите, при която топлоотделянето трябва да бъде взето 

предвид при съхраняване и погребване; за тази категория е 

необходима по-висока степен на изолиране и задържане в сравнение 

с ниско- и средноактивните отпадъци чрез погребване в дълбоки, 

стабилни геоложки формации. 

 

 

Посочената по-горе класификацията се прилага и за течните и  

газообразните РАО в  зависимост от характеристиките и формата на 

подходящите за погребване твърди РАО, които се очаква да бъдат 

получени след кондиционирането на течните и газообразните РАО. 

Когато в страната не е налична технология за кондициониране на 

течните или газообразните РАО, класификацията се извършва, като 

се отчитат най-добрите съвременни технологии за кондициониране. 

 

 

 

 

 

 

Научен семинар, 15 години ДП „РАО“, 19 Ноември 2019, София, България 



 

Посочената по-горе класификация не отчита нерадиоактивните 

опасни съставки на отпадъците и потенциалното им нерадиологично 

въздействие. 

 

 

Според прилаганите методи и подходи при обработване на РАО 

лицензиантът може да въведе допълнителни  подкатегории на РАО, 

които да подпомагат дейностите по управление и оперативната 

експлоатация на съоръжението, но същите трябва да бъдат 

разработени така, че да не противоречат на основната класификация. 
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Крайни точки за различните категории обработени РАО 

 

категория 1а - Незабавно освобождаване; 

 

категория 1b - Освобождаване след съхранение; 

 

категория 1в - Условно освобождаване; 

 

категория 2а – Приповърхностно погребване; 

 

категория 2б - Дълбоко геоложко погребване/ Сондажно погребване; 

 

категория 3 - Дълбоко геоложко погребване 
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Траншейно погребване 
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Освобождаване след съхранение 
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Приповърхностно погребване 



Следа да се отбележи, че към момента на територията на страната се 

изгражда първо по родът си ядрено съоръжение – Национално 

хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци,  НХРАО; 

 

Освен въведената по-горе класификация на радиоактивните отпадъци, за 

които е предвидено това съоръжение, решаващо значение за 

безопасността играе и оценката за анализ на безопасността на 

съоръжението. Тя от своя страна определя редица допълнителни 

изисквания към безопасното управление на радиоактивните отпадъци, 

като: критериите за прием, технологичния регламент,  

конструкциите/системите/ компонентите важни за безопасността и др. 

 

Този документ е основополагащ при лицензирането на такъв вид ядрено 

съоръжение.  

Научен семинар, 15 години ДП „РАО“, 19 Ноември 2019, София, България 

Приповърхностно погребване 
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Сондажно погребване 
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Геоложко погребване 
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Заключение 
Действащата към момента класификация на радиоактивните отпадъци, 

покрива всички аспекти на безопасността при управлението на 

генерираните радиоактивни отпадъци и напълно отговаря на 

международно възприетата класификация към момента. 

 

Поредно признание за това бе по време на  проведената през месец юни 

2018 г. мисия „АРТЕМИС“ на Международната агенция за атомна 

енергия, която излезе със заключение, че: 

 

"The ARTEMIS team recognized that a well-developed system of radioactive 

waste categorization is in use which is defined by the national Legislation and 

associated Regulations. This categorization system supports waste handling 

and operations and further defines also the endpoints for all RAW management 

routes as disposal or release from regulatory control through decay storage 

until compliance with release criteria." 

 

https://www.iaea.org/node/41657 

 

 

  



 

 

 

 

 

Благодаря за вниманието Ви ! 
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