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Търсене на краен етап на управлението на отработените 
закрити радиоактивни източници (ОЗРИ), съхранявани в 
СП “ПХРАО-Нови хан” 
 

• Съществена част от инвентара на ПХРАО са отработени закрити радиоактивни 
източници, които са подходящи за сондажно погребване. 

• Планът за действие към Актуализираната стратегия за управление на ОГ и РАО 
предвижда реалните дейности по ИЕ на СП “ПХРАО-Нови хан” да започнат през 2025 г.  

• Проектът на Стратегията за управление на ОГ и РАО посочва, че ДП РАО е в процес 
на проучване на възможността за прилагане на технологията за сондажно погребване. 

• През 2016 г. експертна мисия на МААЕ рамките на проекта INT9182 „Sustaining Cradle-
to-Grave Control of Radioactive Sources” заключи, че няма изключващи фактори за 
прилагането на концепцията за сондажно погребване в България. 

• През 2019 г. започна координиран изследователски проект на МААЕ „Стандартизирана 
рамка за сондажно погребване”, в който участват ДП РАО и АЯР. 

 

 



Концепция за сондажно погребване 
 

- Малък обем и високата концентрация на 
активностите на погребваните РАО.  

- ОЗРИ се разположени непосредствено в 
структура, защитена от неблагоприятни 
природни явления, умишлени и случайни 
действия на отделни хора, обществени 
вълнения и нестабилност.  

- Безопасността е осигурена в 
експлоатационния и следексплоатационния 
период. 

- Комбинира предимствата на ниските 
разходи, геоложкото погребване и ниските 
дози за персонала и населението. 

 



Общ вид и размери на сондажа и опаковките РАО 
 
• Сондаж  

• Диаметър– 260mm 

• Дълбочина – повече от 30 м 

 

• Обсадна тръба 

• Диаметър– 160mm 

• Дължина – според сондажа 

 

• Контейнер за погребване 

• Диаметър – 115mm 

• Дължина – 250mm, ... 

 

• Капсула 

• Диаметър - 21/48mm 

• Дължина – 110/121mm 

 



Елементи на сондажа и опаковката РАО 



Кондициониране 

Кондиционирането е разполагане на един или повече радиоактивни източници в капсула от 
неръждаема стомана 316 с дебелина 3 mm, която се заварява. Най-малкият размер на 
капсулата е h=10 mm, d=21 mm. Капсулите са подготвени предварително съгласно 
квалифицирана процедура за заваряване.  

Контейнеризирането (опаковането) е разполагането на заварената капсула в контейнер за 
погребване от неръждаема стомана 316 с дебелина 6 mm с циментова защита отвътре. 
Циментовата защита е с различна дебелина в зависимост от размерите на капсулата.  

 



Съхранение и погребване 

• Съхраняването е междинна стъпка между 

капсулирането, разполагането в контейнерите и 

погребването. Възможностите са съхраняване на 

подготвените капсули направо в контейнерите за 

погребване или в контейнери за съхранение, като 

площадката може да е в СП “ПХРАО-Нови хан” или 

в друго лицензирано съоръжение за съхранение.  

• Погребването в един сондаж се провежда в 

рамките на един цикъл за кратко време. 

Контейнерите се разполагат в сондажа с кран, като 

пространството между тях се запълва с циментов 

разтвор.  Погребването на ОЗРИ 1-ва и 2-ра 

категория се извършва в мобилна гореща камера, 

поставена върху отвора на сондажа. 

Контейнер за междинно съхранение 

Мобилна гореща камера 



Разполагане на контейнерите и затваряне на сондажа 



Благоприятни фактори за развитие на сондажно 
погребване в България 

• В продължение на повече от 40 г. са проведени задълбочени и систематични 
геоложки и хидрогеоложки проучвания за избор на площадка за приповърхностно и 
дълбоко геоложко хранилище;  

• Натрупания опит по време на наскоро приключилия процес избор на площадка за 
НХРАО; 

• Поради малката инфраструктура на повърхността площадката за сондажно 
погребване би могла да се разположи на площадка на друго ядрено съоръжение; 

• Наличните ресурси в СП “ПХРАО-Нови хан”– квалифициран персонал, 
инфраструктура и оборудване за управление на ОЗРИ, включително Гореща камера 
за характеризиране, капсулиране и контейнеризиране на радиоактивни източници. 

 



Предимства на сондажното погребване 

• Малък отпечатък на повърхността (footprint) след затварянето на хранилището 

• Използване на налична технология 

• Малък обем на изкопните работи 
→ малко въздействие върху околната среда 

• Изгодно икономически сравнено с другите възможности 

• Отговаря на изискванията по безопасност за погребване 

 



 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


