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11 ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ЕКСПЕРТИТЕ 

Настоящият ДОВОС – актуализация на Инвестиционното предложение на ДП „РАО” за 
реализация на НХРАО, в землището на с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца е 
разработен от колектив на независими експерти към „Еко Енергопроект”ООД по оценка на 
въздействието върху отделните компоненти и фактори на околната среда, които при 
изготвянето на ДОВОС са се ръководили от принципите за намаляване и преодоляване на 
риска за околната среда и човешкото здраве и осигуряване на устойчиво развитие, съобразно 
действащите в страната норми за качеството на околната среда. 

ДОВОС описва и оценява въздействието на ИП върху околната среда и здравето на хората, 
като включва подробен анализ, прогноза и оценка на въздействията върху всички 
компоненти и фактори на околната среда, както и здравнo-хигиенните аспекти по време на 
строителство, експлоатация, затваряне и последващия институционален контрол на НХРАО. 

ДОВОС е изготвен в съответствие с изискванията на действащата към момента нормативна 
уредба. Предложени са конкретни мерки за намаляване, предотвратяване или възможно най-
пълно отстраняване на идентифицираните въздействия върху околната среда и човешкото 
здраве, като са отчетени и синергични ефекти на радиационния фон. 

В анализите и оценките на нивото на влияние на ИП върху отделните компоненти и фактори 
на околната среда, които й въздействат, както и предложения на мерки за свеждане до 
възможния минимум негативното влияние на обекта са отразени получените консултации, 
изказани мнения и препоръки на проведените срещи със засегнатата общественост, 
компетентните органи, ведомства и институции, относно изготвяне на Актуализираното 
задание за структурата и съдържанието на ДОВОС и респективно изготвянето на ДОВОС и 
ДОСВ, като неразделна част към него. 
ДОВОС е изготвен на база: 

 Актуализирано Задание за обхвата и съдържанието на ДОВОС – 2014 г. 

 Огледи и теренни наблюдения на района на терена на площадката на НХРАО. 

 Проучвания, Проекти и др. материали. 

 Инвентаризация, анализ и оценка на съществуваща информация, свързана с 
изготвяне на доклада (реални наблюдения и измервания, научни изследвания, 
проучвания, публикации, доклади, литературен обзор и др.). 

 Консултации със специалисти. 

 Становища на компетентните органи по опазване на околната среда, мнения и 
препоръки на засегнатите от реализация на инвестиционното предложение 
ведомства, институции, местно население и управи, екологични неправителствени 
организации и др.  

 Методики за oцeнка и прогноза на въздействията на обекта, ползвани от 
експертите по отделните компоненти на околната среда и факторите, които й 
въздействат. 

 Нормативни документи. 
Направени са прогнозни оценки за потенциалните въздействия на НХРАО в периодите на 
строителство, експлоатация и затваряне върху компонентите и факторите на околната среда 
и работещите на обекта и населението в района и са предложени мерки за намаляване, 
предотвратяване или възможно най-пълно отстраняване на идентифицираните въздействия 
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при спазване на всички изисквания и на европейското законодателство и на Конвенция за 
оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст, Еспоо.  
В ДОВОС е направен екологичен анализ на алтернативните технологични решения за 
изграждане на НХРАО, предложени са редица мерки и препоръки за свеждане до минимум 
на влиянието на обекта върху околната среда и гарантиране на пълната безопасност за 
обслужващия персонал и населението в района в периодите на строителство, експлоатация и 
закриване на НХРАО в радиационен и нерадиационен аспект.  

При ефективно управление на НХРАО не се очакват значими негативни въздействия върху 
околната среда и с предвидените мерки за безопасност се гарантира недопускане на здравен 
риск за работещите на обекта и населението в района.  
Въздействието върху отделните компоненти на околната среда и факторите, които й 
въздействат се оценява като незначително с териториалния обхват на въздействие в 
границите на площадката на инвестиционното предложение и непосредствения терен около 
нея както по време на строителството, така и при нормална експлоатация и след затваряне на 
НХРАО. 

11.1 ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ИП В НЕРАДИАЦИОНЕН И РАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ 

11.1.1 АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 

11.1.1.1 В НЕРАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ 

От направеното изследване за въздействието върху атмосферния въздух на инвестиционното 
предложение за Изграждане на национално хранилище за погребване на ниско и 
средноактивни радиоактивни отпадъци - НХРАО, могат да се направят следните изводи: 

 По време на строителството - обектът ще окаже допълнителното емисионно 
натоварване (кумулативно въздействие) от транспортния трафик по пътните артерии в 
района. Въздействието е пренебрежимо, с много ниска степен без да окаже отрицателен 
ефект върху населени райони и екосистеми; Не се очаква кумулативно въздействие върху 
други компоненти на околната среда – почви, растителен и животински свят, здравно-
хигиенни условия 

 По време на експлоатация и затваряне - обектът няма да оказва дълготрайно 
отрицателно (в годишен аспект) или краткотрайно въздействие върху качеството на 
атмосферния въздух по отношение на конвенционалните замърсители и фините прахови 
частици. Няма отрицателен ефект върху населени райони и екосистеми 

 Не се очаква трансгранично въздействие. 

На основата на направената по-горе обосновка, както и от факта, че в района няма 
сериозни промишлени замърсители, може да се направи изводът, че не се очаква 
влошаване на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в района при реализацията на 
националното хранилище за погребване на ниско и средноактивни радиоактивни 
отпадъци. 

11.1.1.2 В РАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ 

11.1.1.2.1 ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

Площадката за изграждане на НХРАО е чиста – следователно не е възможно замърсяване на 
атмосферния .въздух с радиоактивни вещества, което е валидно за двете технологии на 
погребване. 
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11.1.1.2.2 ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ  

Погребват се кондиционирани радиоактивни отпадъци – включени в твърда матрица и 
опаковани в СтБК, които не са източник на радионуклиди в газово състояние или под 
формата на аерозоли. 
На площадката не се предвижда преработване на радиоактивни вещества, твърди или течни, 
което може да бъде потенциален източник на радионуклиди в газово състояние или под 
формата на аерозоли. 

11.1.1.2.3 ПРИ ЗАТВАРЯНЕ 

Затварянето на хранилище траншеен и на хранилище тунелен тип не е източник на 
радионуклиди в газово състояние или под формата на аерозоли – защото операциите по 
затваряне не предвиждат нарушаване на опаковката с имобилизираната матрица от РАО. 

През периода на институционален контрол погребаните радиоактивни отпадъци са 
разположени в структурата на хранилището (стоманобетонните клетки на хранилище 
траншеен тип  или бетонни тунелни изработки при хранилище тунелен тип) са покрити със 
защитна многобариерна покривка и обратна засипка от льоса на площадката при хранилище 
траншеен тип или с естествения масив на геоложката среда при хранилище тунелен тип, 
което изключва преминаване на радионуклиди в газово състояние или под формата на 
аерозоли в атмосферния въздух. 

11.1.1.2.4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Не се очакват въздействия по отношение на радиоекологичната обстановка в следствие на 
осъществяването на ИП, както на етап строителство, така и през експлоатационния период 
на хранилището. Опаковката на кондиционираните РАО (СтБК) и останалите инженерни 
бариери на НХРАО, гарантират неразпространение на радиоактивни вещества и опазване на 
околната среда от радиоактивно замърсяване. Не се очаква изменение на радиационния гама-
фон и атмосферната радиоактивност в района в следствие реализация на НХРАО.  

Реализацията на ИП за НХРАО „Радиана“ не е източник на радиационно замърсяване на 
атмосферния въздух, както за „тунелен“ така и за „траншеен“ тип хранилище. 

11.1.2 ВОДИ 

11.1.2.1 ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ 

11.1.2.1.1 В НЕРАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ 

От направеното изследване за въздействието върху повърхностните и отпадъчни води в 
нерадиационен аспект на инвестиционното предложение за Изграждане на национално 
хранилище за погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци - НХРАО, 
по време на експлоатацията могат да се направят следните изводи: 

Обхват на въздействието – локален. 
Вид на въздействието - пряко, отрицателно, с много ниска степен на въздействие, 
ограничено при спазване на нормативните изисквания и предвидените мерки. 
Характеристика на въздействието – постоянно, дългосрочно, без кумулативен ефект, с 
регионална чувствителност, обратимо. 
От разглежданите въздействия на ИП за НХРАО може да се направи категорично 
заключение, че въздействията на отпадъчните нерадиоактивни води върху приемника река 
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Дунав по време на експлоатация ще бъдат локални, постоянни, обратими, но пренебрежимо 
малки. 
За периода на затваряне и на институционален контрол може да се прогнозира: 

Обхват на въздействието – локален. 
Вид на въздействието – пряко, отрицателно, с ниска степен на въздействие. 
Характеристика на въздействието – постоянно, дългосрочно, обратимо след затваряне. 
В радиационен аспект в периода на строителство, при нормална експлоатация и закриване на 
НХРАО, предвид предложените технически решения за безопасност не се очаква негативно 
въздействие върху водната екосистема в района и респективно върху приемника река Дунав. 

11.1.2.1.2 В РАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ 

 ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

Отсъствието на радиоактивни източници по време на строителството изключва радиационно 
въздействие върху повърхностните води. 

 ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

През периода на експлоатацията на НХРАО неразпространение на радиоактивни вещества и 
опазване на околната среда, в т.ч. и на повърхностните води, проектно се гарантира от: 

 опаковката на кондиционираните РАО и останалите инженерни бариери, които 
запазват своята цялост и проектните характеристики независимо от типа на 
хранилището - траншеен или тунелен; 

 конструкцията на клетките за РАО с льос-циментовата възглавница под тях при 
траншеен тип хранилище и крепежа на минните изработки при тунелен тип 
хранилище, които са практически водонепропускливи и осигурени срещу 
радиационно изтичане;  

 изградените дренажни системи при клетките за складиране на контейнерите с РАО 
при траншеен тип хранилище и в подземните изработки за тунелен тип хранилище, 
както и в  резервоарите за събиране на водата от дренажите на местата за съхранение 
и управление  на радиоактивните отпадъци в Основната обслужваща сграда, в 
Сградата за приемане и временно съхранение на опаковки от РАО и др.  

От изложеното произтича, че по време на експлоатацията на НХРАО, както при траншеен, 
така и при тунелен тип хранилище, не се очаква изменение на радиационните показатели на 
повърхностните води, извън типичните фонови нива за региона. 

 ПРИ ЗАТВАРЯНЕ 

В радиационен аспект има разлика между двата типа хранилище в периода след затваряне на 
хранилището в дългосрочен план по отношение на коефициентите на филтрация и 
инфилтрация.  

 Траншеен тип - изкуственото защитно многобариерно покритие се характеризира с 
много ниски стойности на коефициента на филтрация 10-9 m/s и изключително ниски 
стойности на коефициента на инфилтрация – под 1.5 L/m2 за година. Такива са 
проектните характеристики на защитните покрития и на други съвременни хранилище, 
които в момента са в експлоатация, както и такива са реалните характеристики на вече 
затворени хранилища.  
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 Тунелен тип -. естествената бариера се характеризира с коефициент на филтрация в 
диапазона 10-5-10-6 m/s, който е достатъчно висок за пропусне инфилтрационен 
хидравличен поток в рамките на минимум 50 L/m2 за година, което отговаря на 
вертикална инфилтрация от 8.7 % от средногодишния валеж. Количеството вода, което 
може да достигне опаковките с радиоактивни отпадъци е над 30 пъти по-високо в 
сравнение с това при  траншейния тип хранилище 

Тези характеристики при хранилище траншеен тип също така подлежат на контрол в периода 
на институционален контрол и следователно не се очаква изменение на радиационните 
показатели на повърхностните води извън типичните фонови нива за региона, тъй като 
загубата на функционалност и износване за опаковките с РАО, за инженерните бариери и 
бетонните конструкции, изключва изтичане и миграция на радионуклиди в геосферата, 
респективно и в подземните води и от там във водоприемника р.Дунав, при нормален 
еволюционен сценарий на развитие по време на затварянето на НХРАО. 
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Не се очаква във водите на водоприемника р. Дунав по време на строителство, експлоатация 
и затваряне на НХРАО да има промяна на качествения състав на водите му в радиационен 
аспект. Това важи, както на етап строителство, така и през експлоатационния период на 
хранилището. Опаковката на кондиционираните РАО (СтБК) и останалите инженерни 
бариери на НХРАО, гарантират неразпространение на радиоактивни вещества и опазване на 
околната среда от радиоактивно замърсяване. Качеството на водите на водоприемниак – 
р.Дунав и другите водоеми в района ще останат непроменени, с типични фонови стойности. 
Реализацията на ИП за НХРАО „Радиана“ не е източник на радиационно замърсяване на 
повърхностните води, както в „тунелен“ така и в „траншеен“ тип хранилище 

11.1.2.2 ПОДЗЕМНИ ВОДИ  

11.1.2.2.1 ПОДЗЕМНИ ВОДИ 

11.1.2.2.2 В НЕРАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ 

Не се очаква въздействие върху подземните води, в това число и върху водоизточниците за 
питейно-битово водоснабдяване на гр. Козлодуй, АЕЦ „Козлодуй“ и селищата в района и 
както по време на строителството, така и при нормална експлоатация и след затваряне на 
НХРАО, тъй като: 

 Евентуална инфилтрация на относително малки обеми битово-фекални води и на 
дъждовни води, съдържащи неразтворени вещества и замърсители (от случайно 
изпускане на масла, гориво, и други замърсители) ще се ограничи до частично 
проникване в неводонаситената зона под хранилището, изградена от практически 
водоупорни глинести седименти, без да достига до нивото на подземните води.  

 Не се предвижда изграждане на нови водовземни съоръжения за водоснабдяване на 
НХРАО. 

 Реализацията на инвестиционното предложение не се отразява върху естествения 
хидродинамичен режим на подземните води, т. е. не се променя посоката на 
филтрационния поток. Най-близките до площадка „Радиана“ водовземни съоръжения 
за питейно-битово водоснабдяване се намират на големи разстояния от нея и са 
далече извън посоката на движение на подземните води (водовземна система 
„Козлодуй“ на около 10 km северозападно, водовземни съоръжения при селата 
Хърлец, Гложене, Бутан, Крива бара и др. на 2÷13 m югоизточно и южно). 
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11.1.2.2.3 В РАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ 

Изследванията на подземните води, в това число и на питейните води, провеждани от АЕЦ 
„Козлодуй” НЦРРЗ и ИАОС, както и резултатите от проведените в рамките на програмата за 
предексплоатационен хидрогеоложки и радиологичен мониторинг на подземните води, 
показват, че: 

 Питейната вода за гр. Козлодуй, АЕЦ „Козлодуй“ и селата Хърлец и Гложене е в добро 
химично състояние. Радиационният им статус не е повлиян от работата на АЕЦ 
„Козлодуй“ и напълно отговаря на стандартите за качество по Наредба № 9/2001 г. за 
качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (посл. изм., бр. 15 от 
21.02.2012 г. ); 

 Влиянието върху радиационния статус на подземните води на площадката на АЕЦ 
„Козлодуй“ е само локално в определени участъци; 

 Няма оценимо техногенно въздействие върху радиационния статус на подземните води 
извън площадката на АЕЦ „Козлодуй“. Резултатите са в нормални граници в рамките на 
установените норми по НАРЕДБА № 1 от 10.10.2007 г. на МОСВ за проучване, ползване 
и опазване на подземните води (посл. изм. и доп., ДВ, Бр. 28 от 2013 г.); 

 В района на площадката за НХРАО „Радиана“ не е регистрирано радиоактивно 
въздействие върху подземните води. Всички изследвани радионуклиди по 
радионуклидния инвентар от Програмата за предексплоатационен радиационен 
мониторинг са с типични фонови нива. 

11.1.2.2.4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реализацията на инвестиционното предложение за НХРАО „Радиана“, няма да доведе до 
значимо изменение на радиационните показатели на подземните води извън типичните 
фонови нива за региона. Не се очакват значими негативни въздействия в радиационен 
аспект, предвид предвидените инженерни бариери, препятстващи преносът на радионуклиди 
в околната среда и съществуващата ненаситена зона между хранилището и водонаситената 
зона (водоносния хоризонт). Това се потвърждава и от резултатите на математически модели 
за оценка на миграция на радиоактивност в подземните води моделиране на миграцията на 
радионуклиди в подземните води в района за НХРАО. 

11.1.3 ЗЕМНИ НЕДРА 

11.1.3.1.1 В НЕРАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ 

По време на строителството въздействието върху земните недра е с ниска до средна 
значимост, но е обективно неизбежно. То ще се изрази предимно в изкопни и насипни работи 
по изграждането на НХРАО и спомагателните сгради и съоръжения. Териториалният му 
обхват е в рамките на площадката на инвестиционното предложение. Не се очаква 
кумулативно и трансгранично въздействие. 

11.1.3.1.2 В РАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ 

По време на строителството не се очаква въздействие върху земните недра, поради отсъствие 
на площадката на инвестиционното предложение на радиоактивни източници. 
Неразпространението на радиоактивни вещества и опазването на земните недра и 
подземните води проектно се гарантира от изградените инженерни бариери. Поради това в 
периода на експлоатация и затваряне на НХРАО  не се очаква радиоактивно въздействие 
върху земните недра. 
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11.1.4 ЗЕМИ И ПОЧВИ 

11.1.4.1 В НЕРАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ 

Въздействие върху почвите се очаква при строителството на площадката, където ще се 
реализира съоръжението НХРАО, въпреки, че тази площ и преди строителството не е 
използвана целесъобразно за земеделски цели. Склонът е залесен с противоерозионни цели 
за предпазване на пътя край АЕЦ „Козлодуй“. По време на строителството се очаква и 
известно допълнително замърсяване на почвите с прах, което ще бъде временно.  

По време на нормална експлоатация на НХРАО не се очаква допълнително въздействие от 
нерадиационни фактори върху почвите. Газовите емисии от двигателите с вътрешно горене 
на специалните транспортни машини са пренебрежимо малки и ще се разпростират на малки 
разстояния върху прилежащите земи. Въздействие върху почвите от отпадъчни води и 
отпадъци не се очаква.. 

При закриването на хранилището въздействието върху почвите ще бъде краткотраен – само 
по време на рекултивацията на терена и ландшафтното му устройство, което ще подобри 
състоянието на почвите, а зелените площи ще оказват положителен екологичен ефект върху 
цялата територия. 
При аварийни ситуации върху почвите над и около НХРАО се очаква въздействие в два 
аспекта – аварийна ситуация на територията на хранилището и такава, предизвикана от друг 
обект на територията на АЕЦ „Козлодуй”. И в двата случая въздействието ще бъде временно, 
като величината му ще зависи от величината на аварийната ситуация.  В нерадиационен 
аспект влиянието върху почвите ще се изрази в  увеличаване на въздушно-праховите емисии 
върху тях, допълнително механично замърсяване,  отпадъци и др.  

Не се очаква кумулативно и трансгранично въздействие. 

11.1.4.2 В РАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ 

11.1.4.2.1 ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

Не се очаква въздействие  

11.1.4.2.2 ПО ВРЕМЕ НА НОРМАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ 

Не се очакват въздействия по отношение на радиационния статус на почвите в района на 
площадката на НХРАО “Радиана”, в следствие на осъществяването на ИП през 
експлоатационния период на хранилището. Многобариерната защита на НХРАО изключва 
възможността от радиационно влияние и миграция на радионуклиди в почвената покривка. 
Опаковката на кондиционираните РАО (СтБК) и останалите инженерни бариери на НХРАО, 
гарантират неразпространение на радиоактивни вещества и опазване на околната среда от 
радиоактивно замърсяване. Не се очаква изменение на радиационните показатели на почвите 
извън типичните фонови нива за региона в следствие реализация на НХРАО.  

11.1.4.2.3 ПРИ ЗАТВАРЯНЕ 

Не се очаква въздействие 
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11.1.5 БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

11.1.5.1 ФЛОРА 

11.1.5.1.1 В НЕРАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ 

В резултат на направения анализ в ДОВОС, по отношение очакваното въздействие върху 
растителния свят в района може да се заключи, че в негативен аспект то ще се прояви 
основно по време на строителството на НХРАО, тъй като тогава ще бъде отстранена 
растителната покривка, попадаща в границите на площите предвидени за застрояване със 
сгради, съоръжения и инфраструктура. При направените на място теренни обходи и 
проучвания беше установено, че видовете които участват в състава на тази растителна 
покривка са широко разпространени и добре представени в цялата страна и нямат 
консервационно значение. Реализацията на ИП не е свързана със загуба на ценни и редки 
растителни видове и с увреждане на характерни и ценни растителни местообитания за 
страната, тъй като се засяга горско насаждение с изкуствен произход, в което основния 
доминантен вид е акацията, който е интрудуциран в нашата страна вид.  

11.1.5.1.2 В НЕРАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ 

При реализация на инвестиционното намерение не се очакват значителни негативни 
въздействия върху разпространената естествена растителна покривка в района, в т.ч. 
селскостопанска продукция, тъй като НХРАО ще бъде проектирано и изградено в 
съответствие с изискванията за осигуряване на безопасността, заложени в нормативната база 
и препоръките на МААЕ, прилагане на принципа на защита в дълбочина и изграждане на 
НХРАО като многобариерно инженерно съоръжение препятстващо разпространението на 
радионуклиди в околната среда, както и експлоатация на съоръжението в съответствие с 
принципите и правилата за безопасно управление на съоръжения за управление на 
радиоактивни отпадъци. Очаква се единствено локално въздействие на ограничена площ 
свързано с отстраняване на растителните видове виреещи в границите на строителната 
площадка и в непосредствена близост до нея. Сред тях към момента не са установени такива, 
които са поставени под специален режим на защита съгласно Закона за биологичното 
разнообразие.  
Не се очакват въздействия по отношение на радиационния статус на растителността и 
селскостопанската продукция в района на площадка на НХРАО “Радиана”, в следствие на 
осъществяването на ИП през експлоатационния период на хранилището. Опаковката на 
кондиционираните РАО (СтБК) и останалите инженерни бариери на НХРАО, гарантират 
неразпространение на радиоактивни вещества и опазване на околната среда от радиоактивно 
замърсяване. Не се очаква изменение на радиационните показатели на флората в района 
извън типичните фонови нива за региона в следствие реализация на НХРАО. Очакваното 
радиационно въздействие върху флората ще бъде незначително 

11.1.5.2 ФАУНА 

11.1.5.2.1 В НЕРАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ 

В резултат на направения анализ в ДОВОС, по отношение очакваното въздействие върху 
животинския свят може да се заключи, че в негативен аспект то ще се прояви основно по 
време на строителството на НХРАО, като ще бъде пряко най-вече по отношение на по-
слабо подвижните безгръбначни в границите на строителните полигони и малък брой 
индивиди земноводни и влечуги от гръбначната фауна при наличие на такива на площадката, 
вторично при прогонване на бозайната фауна и птиците, както и косвено върху отделни 
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индивиди от някои таксони разпространени в непосредствено прилежащите територии на 
площадка „Радиана”.  
При прилагане на предложените в ДОВОС мерки за опазване на биоразнообразието, по 
степен въздействието ще бъде слабо, без съществена промяна в числеността на 
фаунистичните комплекси в района и без съществена фрагментация на местообитания, 
тъй като такава в известна степен съществува и в момента.  
В съществена степен въздействието е обратимо след осъществяване на озеленителните 
мероприятия в границите на площадката след приключване на строителните работи, 
както и на техническата и биологичната рекултивация след изчерпване капацитета за 
погребване на опаковки с ниско- и средноактивни РАО в хранилището и неговото закриване.  

11.1.5.2.2 В РАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ 

Въздействията върху разпространената фауна в този район при строителството на 
площадката на инвестиционното предложение ще бъдат със силно ограничен локален 
характер по териториален обхват – в границите на площадката и в непосредствено съседство, 
преки по начин на въздействие, но слаби по степен, временни и среднотрайни по 
продължителност, без кумулативен ефект поради липсата на ИП за други мащабни 
съоръжения в района.  

По време на експлоатацията на инвестиционното намерение и през следексплоатационния му 
период не се очакват съществени въздействия в радиационен аспект върху животинския свят, 
в т.ч. върху продукцията от домашните животни в района, тъй като НХРАО ще бъде 
проектирано и изградено в съответствие с изискванията за осигуряване на безопасността, 
заложени в нормативната база и препоръките на МААЕ, прилагане на принципа на защита в 
дълбочина и изграждане на НХРАО като многобариерно инженерно съоръжение 
препятстващо разпространението на радионуклиди в околната среда, както и експлоатация 
на съоръжението в съответствие с принципите и правилата за безопасно управление на 
съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци. Очакваното радиационно въздействие 
върху фауната ще бъде незначително. 

11.1.6 ЛАНДШАФТ 

 В етапа строителството на инвестиционното предложение ще настъпят съществени 
изменения в структурата на ландшафта. Ще бъдат засегнати пряко ландшафтните 
компоненти геоложка основа, почви и растителност. Компонента геоложка основа ще 
бъде засегнат пряко в резултат от изкопните работи. Въздействието се оценява като 
пряко, дълготрайно, постоянно, но незначително по обхват в границите на 
строителната площадка на инвестиционното предложение. По време строителството ще 
настъпят промени във визуалното възприемане на ландшафта – естетическо и обемно-
пространствено, в границите на строителната площадка. В структурата на ландшафта ще 
се появят нови антропогенни елементи. При извършване на рекултивация на отделните 
площи съгласно изготвен ландшафтен проект се очаква обекта да се впише в 
заобикалящата го околна среда.  

 Периодът на експлоатация на инвестиционното предложение не е свързан с 
отрицателно въздействие върху ландшафтните компоненти. 

 При възникване на непредвидени аварии са възможни локални замърсявания на 
компонентите растителност и почви. 
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11.1.7 ОТПАДЪЦИ 

11.1.7.1 НЕРАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ 

Генерираните нерадиоактивни отпадъци от реализация на ИП за Изграждане на национално 
хранилище за погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци - НХРАО, по 
време на строителство, експлоатация и закриване при строг контрол и ефективно управление 
няма да указват значимо негативно въздействие върху отделните компоненти и фактори 
на околната среда. Не се очаква кумулативно и трансгранично въздействие. 

Вид на въздействието - пряко, отрицателно (предимно в периода на строителство), с ниска 
степен на въздействие, ограничено при спазване на нормативните изисквания и 
предвидените мерки. 
Характеристика на въздействието – постоянно, дългосрочно, без кумулативен ефект. 

11.1.7.2 РАО 

Въздействие по време строителство и затваряне на НХРАО не се очаква, тъй като не се 
генерират радиоактивни отпадъци на площадката на НХРАО.  
При предложените технически решения и при строг контрол и ефективно управление на 
съоръжението не се очаква въздействие и в периода на експлоатация на НХРАО. Не се 
очаква риск за околната и работна среда и за населението в района. 

11.1.8 ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА 
При стриктно спазване на инструкциите по БХТБ за работи и съхранение, свързани с 
химически вещества и смеси, класифицирани като опасни вещества (задължително 
използване на лични предпазни средства и др. мерки), не се очаква риск за здравето на 
работещите, населението в района и околната среда. 

11.1.9 ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ 

11.1.9.1 ШУМ 

Поради достатъчната отдалеченост на площадката на хранилището от обектите с 
регламентирани изисквания за шум (населени места), дейностите по неговото изграждане, 
експлоатация и затваряне няма да бъдат източник на шум за тях. 
Обслужващият транспорт по време на изграждане на хранилището и нормална експлоатация, 
в зависимост от трасето на движение по пътната мрежа в района, ще влоши акустичната 
среда на терените около него, при преминаване през населени места. Въздействието е само 
през дневния период, за ограничено време – до завършване на строителните работи. 
Обслужващият специализиран транспорт за превоз на СтБК при експлоатация на НХРАО не 
минава през териториите на близките населени места. 
Не се очакват наднормени нива на шума по границите на площадката на хранилището за 
РАО. 

11.1.9.2 ВИБРАЦИИ 

11.1.9.2.1 ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

Използваната строително-монтажна техника няма да бъде източник на вибрации в 
околната среда. Вибрациите са фактор на работната среда при работа с определени видове 
машини. Вибрациите са характерни за едрогабаритни машинни детайли при високи скорости 
на въртене Ограничаване на разпространението на вибрациите извън техния източник, при 
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машини и съоръжения се постига с изпълнение на специални технически изисквания при 
монтирането им: антивибрационна обработка на основите (фундаментите) им посредством 
гумени тампони, изолационни фуги от виброгасящи материали, премахване на твърдата 
връзка между вибриращите площадки и конструктивните елементи на помещенията и други.  

11.1.9.2.2 ПО ВРЕМЕ НА НОРМАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ 

По проект не се предполага бъдещото технологично оборудване да бъде източник на 
вибрации в околната среда. Не се очаква транспортните средства, обслужващи дейността на 
НХРАО, да бъдат източници на вибрации в околната среда. Те ще се движат по пътища от 
Републиканската пътна мрежа II клас, съобразени по проект със съответната категория на 
автомобилното движение, при което вибрациите от тежкотоварните автомобили затихват на 
къси разстояния около пътното трасе.  

11.1.9.2.3 ПРИ ЗАТВАРЯНЕ 

Използваната техника е аналогична на тази от етап строителство и не е източник на вибрации 
в околната среда. Оценката е аналогична на тази за етап строителство. 

11.1.9.3 ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ 

11.1.9.3.1 ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

По време на строителството на НХРАО няма наличие на произтичащи от дейностите по 
строителството йонизиращи лъчения. Ако се извършва контрол на заварки на метала, тази 
дейност е епизодична и кратковременна и се извършва при специален дозиметричен и 
радиационен контрол на персонала извършващ дейността.  

11.1.9.3.2 ПО ВРЕМЕ НА НОРМАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ 

Основния източник на йонизиращо лъчение, представляващ радиационен риск по време на 
експлоатация на НХРАО, са първични опаковки - контейнери с радиоактивни отпадъци, 
започвайки от тяхното транспортиране до НХРАО и разполагането им в клетките, докато  
окончателно бъдат покрити.със земна маса. 

11.1.9.3.3 ПРИ ЗАТВАРЯНЕ 

Затваряне на НХРАО е предвидено след запълване на клетките по определената схема с 
контейнери (60 г. експлоатация). В етапа на затваряне се планира да бъде изградено 
многослойно защитно покритие и да бъдат изведени от експлоатация онези сгради, които не 
са необходими за следващия институционален контрол.  

По време на институционалния контрол ще бъде осигурено наблюдението върху площадката. 
Не се предвиждат други дейности, освен ако се наложи, евентуално минимално техническо 
обслужване или ремонти. След този период дейността по съхраняването е сведена до 
разрешаване ползването на площадката без каквито и да било радиологични ограничения. 

Въздействие на йонизиращо лъчение от погребаните контейнери с РАО над разрешения 
радиологичен критерии (0.1 mSv/a) не се очаква. Мощността на дозата на повърхността на 
терена ще бъде в границите на флуктуациите на естествения гама фон за района. 

11.1.10 ЗДРАВНО–ХИГИЕННИ АСПЕКТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И РИСК ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ 
Реализирането на НХРАО на площадка „Радиана” и експлоатацията му като ядрено 
съоръжение е в съответствие с изброените в ДОВОС наредби на компетентните институции 
и въздействието е много под законово определените дозови граници в ОНРЗ-2012, които са 
свързани с приемлив риск за здравето на персонала и критичната група от населението. При 
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даване на лицензия за експлоатация ще са спазени основните принципи на Радиационната 
защита и се приема ,че ползата от дейността е по-голяма от потенциалния риск за човека от 
извършваната дейност.  

В този смисъл заключението е, че дейността е приемлива и не оказва влияние върху 
здравето на персонала и населението в района, съобразно с регламентираните основни 
норми за радиационна защита и здравен риск.  

11.1.10.1 ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО  

Не се очакват нерадиационни въздействия върху населението, извън рамките на 
строителната площадка. Здравният риск за строителните работници е временен, краткотраен 
без кумулативен ефект, обратим и контролируем. 
По време на строителството не се очаква въздействие от радиационни фактори, свързани с 
инвестиционното предложение, поради отсъствието на значими, постоянни и 
нерегламентирани радиоактивни източници 

11.1.10.2 ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА  

В нерадиационен аспект експлоатацията на НХРАО в продължение на целия 
експлоатационен срок няма да окаже отрицателно въздействие върху работещите и 
населението в 2- и 30-километровата зона около площадката;  

В радиационен аспект при нормална експлоатация НХРАО и спазване на всички 
предложени мерки няма да оказва въздействие върху здравния статус на населението в 30 
km зона около НХРАО. Очаква се потенциалното радиационно въздействие върху персонала 
на НХРАО, да бъде в рамките на проектните изисквания, дадени в Инвестиционното 
предложение;  

11.1.10.3 ПРИ ЗАТВАРЯНЕ  

Не се очаква отрицателно нерадиационно и радиационно въздействие при затваряне на 
НХРАО при спазване на плановете за затваряне и всички действащи български и 
международни законови изисквания и практики.  

11.1.11 НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 
След направените проучвания и предложени мерки за опазване на наличните на площадката 
недвижими културни ценности, при спазване на действащото законодателство в Р. България 
(Закон за културното наследство /ЗКН/), не се очаква вредно въздействие в периодите на 
строителство, експлоатация и затваряне, както на място, така и в трансграничен аспект.  

11.2 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Не се очаква значимо нерадиационно негативно въздействие върху компонентите и 
факторите на околната среда като се вземат предвид предложените мерки.  

Не се очакват радиационни въздействия върху водите, земите и почвите, геоложката среда, 
земните недра, земеползването, минералното разнообразие, биологичното разнообразие, 
обекти с историческо и културно значение, обекти защитени от международен или 
национален закон, както и върху здравето на персонала и населението в 30 km зона. 

Резултатите от оценката на дозите в периода след затваряне на хранилището в Междинната 
оценка за безопасност показва, че при нормална експлоатация, индивидуалната ефективна 
доза за лица от населението не превишава граница от 0.1 mSv/a, установена от ядреното 
законодателство и препоръките на МКРЗ. Индивидуалната доза дори е под 0.01 mSv/a. 
Съгласно член 10 от Наредбата за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци 
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това означава, че са използвани най-добрите възможни средства за управление на РАО и 
облъчването на персонала и населението се поддържа на най-ниско разумно достижимо 
ниво. 

НХРАО трябва да осигури ефективна защита на здравето на населението и на околната среда 
от потенциалното въздействие на погребаните радиоактивни отпадъци след неговото 
затваряне, като предотврати неконтролируемо разпространение на радиоактивни вещества в 
биосферата, чрез многобариерната защита от биосферата и комплекс от технологични и 
административни мерки. 
При изграждането на НХРАО се прилагат девет фундаментални принципи на управлението 
на РАО, формулирани от МААЕ : 

 принцип 1: Защита на човешкото здраве; 

 принцип 2: Защита на околната среда; 

 принцип 3: Защита извън националните граници; 

 принцип 4: Защита (необременяване) на бъдещите поколения; 

 принцип 6: Национална законова база; 

 принцип 7: Контрол върху генерирането на РАО; 

 принцип 8: Зависимости между генерирането на РАО и тяхното  управление; 

 принцип 9: Безопасност на съоръжението. 
Направена е оценка на безопасността за приповърхностни съоръжения за погребване, която е 
процедура за оценка на поведението на съоръжението за погребване и, по-специално, на 
неговото потенциално радиологично влияние върху човешкото здраве и околната среда. При 
оценката на безопасността се дефинират пътищата на разпространение на радионуклидите в 
околната среда и се оценяват потенциалните здравни ефекти. 
В този смисъл крайната точка от анализа в ДОВОС се явява границата на годишната 
индивидуална ефективна доза за критична група лица от населението. 

В ДОВОС е показано, че дозовото натоварване на персонала по време на експлоатация 
няма да превишава границите, определени в ОНРЗ-2012 и Наредба за безопасност при 
управление на радиоактивни отпадъци и практически ще бъде значително по-ниско, 
съгласно изискванията на принципа АЛАРА. 
Мониторингът преди началото на експлоатацията осигурява базови нива за определяне на 
всички допълнителни изменения в околната среда, които могат да бъдат свързани с 
изхвърляния от съоръжението за погребване. 

Мониторингът по време на експлоатацията и след затварянето на съоръжението за 
погребване е предназначен да покаже, че действителните измервания в околната среда не 
обезсилват допусканията и прогнозите на оценката на безопасността. 

Очакванията са, че няма да има никаква значима миграция на радиоактивни вещества 
от съоръжението за погребване, поне през периода на експлоатация и след затварянето 
му през периода на институционален контрол. Поддръжката на мониторинга осигурява 
детектиране на специфични радионуклиди и отсъствието на статистически значими 
изменения в нивата на други замърсители.  

При евентуални отклонения от нормалната експлоатация, които при строг контрол и 
управление се свеждат до минимум, са незначителни или липсващи - спазен е дозовия 
критерий за нормална експлоатация. За авариите, предвидени в проекта т.н. проектни 
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аварии, са взети мерки НХРАО да издържи без загуба на системи, структури и компоненти. 
Тези събития са с малка вероятност поради превантивни и административни мерки, но с 
очаквани радиологични последици, при които дозовата граница за член от населението е 
определена до 1 mSv/a.  
Разгледани и анализирани са последствия от аварии, като е отчетена характеристиката на 
опаковка с РАО и типа на формата, определените дейности, които трябва да се извършват по 
време на експлоатация. Най-вероятната авария с радиологични последици е изпускане, 
падане на контейнер. В МОАБ е направен детайлен анализ на тази проектна авария за 
определеното максимално съдържание на различни радионуклиди в опаковката с РАО. 

Предвидено е проектните аварии да се контролират във времето и да се прилагат съответните 
защитни мерки, които реално биха позволили да се намали значително консервативно 
оценената индивидуална доза. Изцяло под контрол е и потенциалното повърхностно 
радиоактивно замърсяване вследствие на коя да е проектна авария. 

Въпреки прекалената консервативност, резултатите от оценката на дозите в периода след 
затваряне на хранилището показват, че при нормална еволюция, индивидуалната ефективна 
доза за лица от населението не превишава 0.01 mSv/a т.е. прилага се най-добрата 
възможна.практика. 

Като се имат предвид наличните радиационни характеристики на опаковките с радиоактивни 
отпадъци, които ще се погребват в НХРАО и на представените оценки за влиянието на АЕЦ 
„Козлодуй“ върху околната среда, по експертна оценка, не се очаква кумулативен ефект в 
зоната за превантивни защитни мерки (ЗПЗМ) на двата обекта. Това следва естествено като 
извод поради факта, че няма преки газообразни и течни изхвърляния по време на 
експлоатационния период на НХРАО и в периода след неговото затваряне. 

Анализирани са и събития (надпроектни аварии), които не са отчетени в проекта, за да се 
разбере и оцени възможността на проекта съоръжението да се справи с такова събитие. 
На база направените анализи и оценка на въздействията върху всички компоненти и фактори 
на околната среда, в т.ч. опазване на биологичното разнообразие от реализиране на ИП 
„Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско и средноактивни 
радиоактивни отпадъци – НХРАО“ приоритетен избор на технология за погребване е 
ТРАНШЕЕН ТИП хранилище, осигуряващ по-голяма безопасност. 
Предвид направените заключения и предложените в ДОВОС мерки от страна на експертите 
за намаляване, предотвратяване или възможно най-пълно отстраняване на идентифицираните 
въздействия върху околната среда и човешкото здраве, подробно разписани в Глава 9 от 
ДОВОС, които осигуряват строго спазване на нормите за качество на околната среда в 
българското и европейското законодателство и предотвратяват неблагоприятните ефекти 
върху здравето на населението и на работниците, както и направената оценка на 
съвместимостта на ИП с предмета и целите на опазване на защитени зони, предлагаме на 
уважаемия Висш Експертен Екологичен съвет на МОСВ да одобри осъществяването на 
инвестиционното предложение за „Изграждане на Национално хранилище за погребване 
на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци– НХРАО“ 
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12 ОПИСАНИЕ НА ТРУДНОСТИТЕ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА ДОВОС 

Трудностите при изготвяне на ДОВОС се дължат основно на: 

 Анализ на голямо количество информация (на 2 езика), предоставено от Възложителя във 
връзка с извършвани проучвания в дълъг период от време (от 2008г. до 2014г.) на 
различни потенциални площадки преди да се направи изборът на площадка „ Радиана” и 
изборът на технически вариант за погребване на РАО.  

 Недостатъчна консистентност на входните данни и информация за качествени показатели 
в количествен аспект за някои от компонентите на околната среда. Данните от различни 
източници не винаги са съпоставими, поради отсъствие на систематизация на данните и 
информацията, получени от отделните й притежатели, което затруднява използването им 

 Необходимост от най-нови и актуални данни и информация, с цел да се постигне 
необходимата коректност при изготвяне на анализи и заключения  

 Специфичността на дейността и голямата отговорност за вземане на решение за 
приоритетен избор на предлаганите варианти и респективно извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда от отделните експерти в колектива, изготвил 
ДОВОС, предвид националното значение на обекта и задълженията, поети от Р. България 
за извеждане от експлоатация на блокове 1÷4.   

Трудностите бяха преодолени чрез: 

 Детайлен анализ на трудностите от независимите експерти и използване на 
професионалния им опит за получаване на дадена информация, с цел да се постигне 
необходимата коректност при изготвяне на анализи и заключения; Активното и 
непрекъснато съдействие от страна на Възложителя да осигури собствени данни, както и 
данни, и информация от други източници.  

 За целите на ДОВОС бе набрана огромна по обем информация, както в исторически план, 
така и актуална. Установи се непрекъснат и поетапен процес на предаване на данни и 
информация между Възложителя и Изпълнителя;  

 Екипът от експерти положи необходимите усилия да набере допълнителна необходима 
информация чрез проучвания на различни публични източници и теренна работа на 
отделните експертни екипи; 

 Полагане на допълнителни усилия от Изпълнителя и Възложителя за набиране на по-
голям обем от съвременни данни, анализът от които да позволи експертни оценки и 
заключения;  

 Полагане на допълнителни усилия от страна на експертния екип да дообработи и 
систематизира наличните данни, така че те да позволяват последващ анализ.  

12.1 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Независимо от трудностите, които съпътстваха разработването на ДОВОС, те бяха 
преодолени, като са намерени правилни и работещи решения.  
Настоящият доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното 
предложение е изготвен от експертния екип въз основа на достатъчни, систематизирани и 
оценени за достоверност и консистентност данни и информация. 
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