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Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” 
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Предназначението на Националното хранилище е да осигури безопасно 
погребване на РАО категория 2а съгласно Наредбата за безопасност при 

управление на радиоактивни отпадъци 

Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” 



Наредбата за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци 

чл. 6, ал.2, т.2а 

 Ниско и средноактивни съдържащи предимно краткоживеещи 
радионуклиди (с период на полуразпадане не по-дълъг от този на Cs137), 
както и дългоживеещи радионуклиди  на значително по-ниски нива на 
активност, ограничена за дългоживеещи   алфа емитери под 4.106 Bq/kg 
за всяка една отделна опаковка и максимална средна активност за 
всички опаковки в съответното съоръжение  4.105 Bq/kg;  

 За такива РАО се изисква надежно изолиране и задържане за период до 
няколко стотин години 

Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” 
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Източници на РАО, подлежащи на погребване в НХРАО: 

 Експлоатация и извеждане от експлоатация на АЕЦ „Козлодуй“;  

 Нова ядрена мощност; 

 Използване на радиоактивни източници в медицина, индустрия, селско 
стопанство, научни изследвания.  

Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” 
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Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” 

 Опаковани в стоманобетонни контейнери 

  

 

 

 

 

 

 Капацитет 19 008 RCC 

 Обща активност 2,42.1014 Bq, обща алфа активност 9,00.1011 Bq 

 Размери 1950 х 1950 х 1950 mm,  

 Полезен обем 5 m3, общ обем 7,41 m3,  

 Маса на запълнения контейнер ≤ 20 t,  

 Дебелина на стените 10 cm,  

 Дебелина на дъното 14 cm,   

 Мощност на дозата на повърхността ≤ 2 mSv/h,  

 Мощност на дозата на  1 m  ≤ 0.1 mSv/h  
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Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” 
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Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” 

 Хранилището се изгражда на 

площадка Радиана намираща се в 

2км зона с контролиран достъп на 

АЕЦ „Козлодуй“ между 

ведомствения път на АЕЦ 

„Козлодуй“ и републикански път II-

11 Козлодуй-Хърлец 

 Заема площ от 46.6 хектара  

 Избрана след процедура по избор 

на площадка в съответствие с 

условията на разрешение за избор 

на площадка 

 Заповед за одобряване на 

площадка   

АА-04-21/02.03.2017 

 Заповед за одобряване на ПУП-ПРЗ  

РД-02-14-9/02.01.2013 
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Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” 

Многобариерно инженерно 
съоръжение траншеен тип 

66 броя клетки разположени върху 3 
еднакви платформи, всяка с 22 
бр.клетки 

Външни размери на клетките L20,15 m, 
W 17.05m, h 9,45m 

Клетките са конструкционно 
независими с светло разстояние между 
тях 1.20m 

Дънната и покривна плочи са 60cm 
стоманобетон 

Стоманобетонни стени 50cm 

Хранилището се разполага на 
дълбочина 35м под оригиналната 
повърхност на терена и заляга върху 
плиоценските глини 

Изгражда се масивна 5м 
льосоциментна възглавница 
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Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” 

Всяка клетка е разделена с преградни 

стени на 3 секции 6,05Х16,05м  

Отпадъците се разполагат в 4 реда 

оползотворявайки пълноценно обема на 

клетките 

Редовете се изграждат последователно 

като следват определен технологичен ред 

определен от масата на опаковката и  и 

радиационните й характеристики 

96 бр.СтБК - секция 

288 бр. СтБК – клетка 

19 008 бр.СтБК - хранилище 
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Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” 

Подвижен защитен покрив 
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Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” 

Системата за контрол на инфилтрата е проектирана 

така, че да улавя водата, която е евентуално 

проникнала в клетката за погребване; 

Дънната плоча е проектирана с наклон към централна 

точка на оттичане, свързана с контролен съд и чрез 

система от тръбопроводи с приемен резервоар; 

Покрита е с изравнителен слой от пропусклив бетон; 

Пробовземането се осъществява при контролния съд и 

резервоара за съхраняване на инфилтрата; 

Функционира през периода на експлоатация и след 

затваряне. 

Система за контрол на инфилтрата 
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Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” 

Затваряне 
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Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” 

Затваряне 

Многобариерна защитна система 

1. Формата на отпадъка 

2. Стоманобетонен контейнер 

3. Конструкция на хранилището: 

конструкционно независими клeтки  
 стоманобетонна дънна плоча 60cm;  

 стоманобетонни външни стени на клетките 50 cm; 

 вътрешни преградни стени на секциите 50 cm;  

 стоманобетонни панели 25cm; 

 покривна плоча 60 cm; 

 запълващ материал; 

4. Масивна 5m льосоциментна 

възглавница 

5. Защитна многобариерна покривка  

1.5L/cm2.год. 

6. Природна бариера 

време на живот на стоманобетонната конструкция 375 г. 
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Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” 

Три фази на изграждане на НХРАО  
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Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” 

Подготвителни дейности: 

 Изграждане на външна ограда 

 Релокация на питеен водопровод 

 Релокация на въздушен електропровод ЕЛБА 20kV 

 Релокация на комуникационни кабели 

 Рехабилитация на участък от републикански път II-11 

 Изграждане на довеждащ път от републикански път II-11 
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 Заповед за одобряване на ТП 

от АЯР – 02.03.2017г. 

 Разрешение за строителство 

от МРРБ – 25.05.2017г. 

 Разрешение за строителство 

на съоръжение за управление 

на РАО от АЯР – 05.05.2017г. 

 Разрешение за строителство 

на обект Отвеждане на БФК от 

площадка Радиана – 

07.03.2019г. 

 Разрешение за строителство 

на обект Топлоснабдяване на 

НХРАО - 06.03.2019г. 

 

Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” 

Строителната площадка през есента на 2017 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масов изкоп – скат, котлован, 
допълнителен изкоп за ЛЦВ 

Строителни пътища 

Тестова ЛЦВ, 
 допълнителни геоложки 

проучвания 

ЛЦВ в зоната под клетките, 
включ.галерии, фундаменти на 

подвижни.покриви 

ЛЦВ под СПВС на РАО 

Сграда за приемане и 
временно съхранение на 

РАО, Събирателен 
резервоар 

Спомагателни сгради, вкл. 
Резервоари; Тестова клетка 

Басейн за дъждовни води 
Възлова станция 20 kV 

Отвеждане на БФК  

Топлоподаване  

Дъждовна канализация 

Строителство на 22 броя клетки 
на Фаза 1 

Резервоар на мрежата за 
дълбоки дренажи, за 

контрол на 
инфилтрацията 

Сградни инсталации, оборудване и 
обзавеждане в сгради Подвижни покриви – 2 

бр, вкл.релсови пътища 

Кранове мостови 
двугредови Q=30t  – 3 

броя 

Приемане на 
обекта 

Основни строителни етапи за изграждане на Фаза 1  

юли 2021 г. 

май 2017 г. 

Инфраструктура 
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 Изкопни дейности  

 Оформяне на ската  

 Изграждане на временни пътища  

 Изграждане на постоянно депо за съхраняване на льос за използване на 

етап затваряне на НХРАО,  

 Изграждане на временно депо за съхраняване на льос за ЛЦВ 

Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” 
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Изкопани земни маси – над 1 000 000 m3 

  

Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” 
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Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” 

Построено на този етап: 

 льос-циментова възглавница с 

дебелина 5.00 m, включително 

подобряване на земната 

основа; 

 фундаментна плоча с дебелина 

1.0 m; 

 стени с дебелина 0.50 m и 

височина 15,34 m; 

Ключови строителни дейности – сграда приемане на 

опаковки и буферно съхраняване 

 Размери на дъното на изкопа: 60.00/22.40/5.0 m 

 Кота 49.00 до кота 50.00 – 1 м пласт трошен камък 

 Кота 50.00 до кота 55.00 – 5м льосоциментна 

възглавница 
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Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” 

Ключови строителни дейности – тестова льос-циментова 
възглавница 

ЛЦВ е четвъртата 

инженерна бариера, 

чиято функция е да не 

допусне миграцията  на 

потенциално освободени 

радионуклиди от 

опаковки с РАО.  

 

Проектни параметри на 

тестовата ЛЦВ: 
 Размери: 20/15/1.50 m 

 5% портландцимент 

марка СЕМ I 42.5N-SR5; 

 Оптимално водно 

съдържание W opt.-17% 

 Минимална носеща 

способност  на ЛЦВ – 447 

kN/m2 

 Минимален 

деформационен модул   на 

ЛЦВ – 110 MPa 
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Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” 

Ключови строителни дейности – ЛЦВ в зоната на клетките 
за погребване 

Размери на дъното на изкопа: 57/254  

ЛЦВ до кота +51,50 

Галерии  за контрол на дренажните води; 

Фундамент за подвижни покриви по  

средната ос – първа стъпка; 

 
ЛЦВ до кота +53,70 

Фундамент за подвижни покриви по 

средната ос – втора стъпка 

 

ЛЦВ до кота +54,90 

Клетки; 

Фундаменти за подвижни покриви; 

ЛЦВ до кота +55,30 

Дренажна система под ската; 

Отводнителни канавки; 

Инфраструктура – пътища, 

осветление, огради; 
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Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” 

Ключови строителни дейности – ЛЦВ в зоната на клетките 
за погребване 

• Завършен първи етап на ЛЦВ до кота 51.50;  

• Полага се подложен бетон на фундаментите на подвижните покриви; 

• Оформяне на наклона под галериите за контрол на инфилтрата 
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Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” 

Ключови строителни дейности – изграждане на тестова 
камера 

Тестване на технологията за строителство и материалите за клетките за погребване;  

Тестване за водоустойчивост  

Бетон  Количество m3 

Подложен бетон С12/15 SR 17.70 

Бетон С35/45 SR 272.53 

Порьозен бетон С16/20 18.78  

Размери 6.05х16.05х9.45  
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Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” 

Ключови строителни дейности – клетки за погребване, 
галерии за контрол на инфилтрата, повижни покриви 

Клетки за погребване на РАО 

 Галерии за контрол на инфилтрата 

 

Съоръжение  Количество бетон m3 

Клетки  22 000 

Фундаменти подвижни покриви 12 000 

Галерии  1 700 
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Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” 

Спомагателни сгради: 

- административна; 

- лаборатории; 

- Работилници; 

- Гаражи 

- Основна обслужваша сграда 

 

- Физическа защита и командна зала 

- Сграда обслужващи системи 

- изкоп до кота +53.00; 

- от 53.00 до +53.20 – уплътнен льос с W opt.=18%; 

- от 53.20 до +53.40 – ЛЦВ с 4% цимент; 

- от 53.40 до +53.60 – ЛЦВ с 6% цимент; 

- 3 пласта х 20-25 см  уплътнена баластра до 

достигане на проектна кота +54.30 
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Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” 

Възлова станция 20 kV Басейн дъждовни води 

Дъждовна канализация 



За повече информация: 

info@dprao.bg 

София 1797 

бул. „Г.М.Димитров“ 52А, ет. 6 

тел.: 02 90 35 100 

факс: 02 962 50 78 

Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” 

mailto:info@dprao.bg

