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СЪКРАЩЕНИЯ 

на български 

АДС Акт за държавна собственост 

АЕЦ Атомна електрическа централа 

АИС  Автоматизирана информационна система  

АКБ Археологическа карта на България 

АМС Автоматични метеорологични станции 

АЯР Агенция за ядрено регулиране 

ББ Бризгален басейн 

БДУВДР Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район 

БПК5 Биологична потребност от кислород 

ВАО Високоактивни отпадъци 

БФК Битово-фекална канализация 

ВВЕР Водо-воден енергиен реактор 

ГИС Географска информационна система 

ГОК Главен отводнителен канал 

ДНБПО Депо за нерадиоактивни битови производствени отпадъци 

ДНО Депо за неопасни отпадъци 

ДОВОС Доклад за Оценка на въздействието върху околната среда 

ДП „РАО” Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 

ЕБВР Европейска банка за възстановяване и развитие 

ЕВРАТОМ Европейската общност за атомна енергия 

ЕМП Електромагнитни полета 

ЕО Екологична оценка 

ЕП Електропроизводство 

ЕС Европейски съюз 

ЗБИЯЕ Закон за безопасно използване на ядрената енергия  

ЗВ Закон за водите 

ЗЗ Защитени зони 

ЗКН Закон за културното наследство 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

ЗНЗМ 

Зона за неотложни защитни мерки (зона от 30 km, определена за 

целите на Аварийното планиране (на база дозово натоварване) и 

съвпада с Наблюдавана зона (НЗ). 

ЗПЗМ Зона за превантивни защитни мерки 

ЗДС Закон за държавната собственост 

ЗС Заводски строежи 

ЗТ Защитени територии 

ЗУО Закон за управление на отпадъците 

ЗУТ Закон за устройство на територията 

ИАОС Изпълнителна агенция околна среда 

ИАППД Изпълнителна агенция за поддържане и проучване на река Дунав 
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ИЕД Индивидуална ефективна доза 

ИЕО Индивидуални емисионни ограничения 

ИП Инвестиционно предложение 

КАВ Качества на атмосферен въздух 

КЗ Контролираната зона 

КПП Контролно пропускателен пункт 

МААЕ/IAEA Международна Агенция за Атомна Енергия 

МДА Минимално детектируемата активност 

МЗ Министерство на здравеопазването 

МЗХ Министерство на земеделието и храните 

МКОРД Международна комисия за опазване на река Дунав 

МКРЗ/ICRP Международна комисия по радиационна защита 

МОАБ Междинен отчет за анализ на безопасността 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

МРЗ Максимално разчетно земетресение 

МРР Министерство на регионалното развитие  

МС Министерски съвет 

МФК Международен фонд Козлодуй 

МШК скала на Медведев-Шпонхойер-Карник 

НАИМ – БАН Национален археологически институт с музей – БАН 

НЕМ Национална екологична мрежа 

НЗ Наблюдавана зона  

НИМХ Национален институт по метеорология и хидрология 

НИНКН Национален институт за недвижимо културно наследство 

НИПК Национален институт за паметници на културата 

НКЦ Недвижима културна ценност 

НРБ Норми за радиационна защита 

НСМОС Националната система за мониторинг на околната среда 

НХРАО 
Национално хранилище за ниско и средно активни радиоактивни 

отпадъци. 

НЦРРЗ Национален център по радиобиология и радиационна защита 

НЯМ Нова Ядрена Мощност 

ОВОС Оценка на въздействието върху околната среда 

ОНРЗ Основни норми за радиационна защита 

ОРУ Открити разпределителни уредби 

ОЯГ Отработено ядрено гориво 

ПАБ Предварителен анализ на безопасността 

ПД Продукти на делене 

ПДК Пределно допустими концентрации 

ПЕК Пътни панели 

ПЗ Проектно земетресение 

ПМС Постановление на Министерски съвет 
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ПК Паметник на културата 

ПСОВ Пречиствателна станция за отпадъчни води 

ПТП Пътно транспортно произшествие 

ПУРБ План за управление на речния басейн 

РАО Радиоактивни отпадъци 

РДВ2000/60/ЕС Рамкова директива за водите 

РИМ Регионален исторически музей 

РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и водите 

РМ Радиоекологичен мониторинг 

РМС Решение на Министерски съвет 

СААН Старо акумулативно-абразионно ниво 

СММ Система за метеорологичен мониторинг 

СЗО / WHO Световна Здравна Организация 

СП „ИЕ 1-4 блок” Специализирано поделение „Извеждане от експлоатация 1-4 блок” 

СП „РАО-Козлодуй“  Специализирано предприятие “Радиоактивни отпадъци” 

СП НХРАО Специализирано поделение „НХРАО” 

ССКРАО Склад за съхранение на кондиционирани РАО 

СтБГОУ Стоманобетонен контейнер за съхраняване на облъчвателни уредби 

СтБК Стоманобетонен контейнер 

СтБКУБ Стоманобетонен контейнер тип куб 

СК-2 Специален корпус-2 

СТС Специализирани транспортни средства. 

СТМ Служба по трудова медицина 

ТК Топъл канал 

ТЛД Термолуминисцентни дозиметри 

УАСГ Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия 

УТЦ Учебно-технически център 

ФПЧ Фини прахови частици 

ХЗЗМ Хранилище за замърсени земни маси 

ХМС Хидро-метеорологична станция 

ХПК Химична потребност от кислород 

ХОГ Хранилище за съхранение на отработено гориво под вода 

ХССОЯГ Хранилище за сухо съхранение на ОЯГ 

ХТС Хидро технически съоръжения 

ЦПРАО Цех за преработване на РАО 

ЧЗ Чиста зона 

на латиница 

EUR European Utility Requirements(Европейски изисквания) 

NPP Nuclear Power Plant (Атомна електроцентрала) 

UNSCEAR United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation 

CLP  Регламент (ЕО) № 1272/2008 Регламент за класификация и 
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етикетиране на опасни химични вещества и смеси 

IUCN Международен съюз за защита на природата 

REACH Регламент (ЕО) № 1907/2006 за Регистрация, оценка, разрешаване и 

ограничаване употребата на химикали Директива 67/548/ЕИО 

PCBs Полихлорирани бифенили, полихлорирани терфенили, 

монометилтетрахлордифенил метан, монометилдихлордифенил 

метан, монометилдибромдифенил метан и всяка смес, съдържаща 

над 0.005 тегловни %. 
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ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

бариера всяка физическа (инженерна или естествена) преграда, която 

предотвратява или възпрепятства разпространението на 

радиоактивни вещества и предпазва РАО от вътрешни и 

външни неблагоприятни въздействия, както и защита от 

йонизиращи лъчения 

геоложко погребване разполагане на РАО в стабилна геоложка формация на 

дълбочина няколкостотин метра или повече под 

повърхността с цел да се осигури дългосрочно изолиране на 

радионуклидите от биосферата 

затваряне завършване на всички операции в определен момент след 

разполагане на радиоактивните отпадъци в съоръжение за 

погребване. Това включва заключителните инженерни или 

други работи, необходими за привеждане на съоръжението в 

безопасно състояние за дълъг период 

защитена зона зона, определена за целите на физическата защита и 

намираща се в рамките на площадката на ядрено съоръжение 

или друг обект, в който се използват или съхраняват ядрени 

материали или радиоактивни вещества, която се намира под 

постоянно наблюдение на охрана или електронни прибори, 

обкръжена е от физическа бариера с ограничен брой входни 

пунктове и достъпът до която е възможен само за лица със 

специални пропуски 

зона с контролиран достъп зона, определена за целите на физическата защита, която 

обхваща територия около защитената зона на ядреното 

съоръжение, достъпът до която се контролира и може да бъде 

ограничен за превозни средства 

зона за превантивни 

защитни мерки (ЗПЗМ)  

територия около ядреното съоръжение или обекта, в чиито 

граници централните и териториални органи на 

изпълнителната власт създават организация за прилагане на 

незабавни защитни мерки при обявявана на обща аварийна 

обстановка, т.е. преди или веднага след изхвърляне на 

радиоактивни вещества в околната среда с цел 

предотвратяване и ограничаване на риска от възникване на 

тежки детерминистични ефекти за лица от населението 

избор на площадка процес на определяне на подходящо място за изграждане на 

дадено ядрено съоръжение или обект с източници на 

йонизиращи лъчения, включително извършване на 

подходяща оценка и определяне на проектните основи 

категория 2  ниско и средноактивни отпадъци, съгласно Наредба за 

безопасност при управление на РАО, 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: 
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а) категория 2а - 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 4.10
6
Bq/kg за всяка една отделна опаковка и 

максимална средна стойност на всички опаковки в 

съответното съоръжение 4.10
5
Bq/kg; за такива РАО се 

изисква надеждно изолиране и задържане за период до 

няколкостотин години; 

(б) категория 2б - ниско и средноактивни отпадъци, 

съдържащи дългоживеещи радионуклиди при нива на 

активността на дългоживеещите алфа-емитери, надвишаващи 

границите за категория 2а; 

повърхностно погребване погребване на РАО в съоръжение, разположено на 

повърхността или до няколко десетки метра под нея, чрез 

използване на инженерни и/или природни бариери 

погребване  разполагане на радиоактивни отпадъци в подходящо 

съоръжение или място без намерение за последващото им 

извличане 

съхраняване  складиране на радиоактивни вещества, в съоръжение, което 

осигурява ограничаване на тяхното въздействие, с намерение 

за извличането им. 

Управление на 

радиоактивни отпадъци 

всички дейности, които са свързани с манипулирането, 

предварителното преработване, преработването, 

кондиционирането, съхраняването и погребването на 

радиоактивни отпадъци, с изключение на превозването им 

извън площадката 
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Юридическо лице: Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” 

Изпълнителен директор: инж. Дилян Петров 

Адрес: 1797 София, бул. “Г. М. Димитров” 52 A, ет. 6 

Град: гр. София 

Община: София 

Телефон: +359 2 9035 100 

Факс +359 2 962 50 78 

Интернет страница: http://dprao.bg/ 

Ел. поща: info@dprao.bg 

Лице за контакт: Ира Стефанова 

Телефон: +359 02/9035135 

Ел. поща: ira.stefanova@dprao.bg 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - ФИРМАТА, РАЗРАБОТИЛА ДОВОС 

Разработил ДОВОС “Екоенергопроект” ООД 

Управител: инж. Красимира Крумова 

Адрес за 

кореспонденция: 
1407 София, бул."Джеймс Баучер" 51 ет.17; офис 1707 

Телефон / Факс: 02 / 862 93 21 

Ел. поща: office@ecoep.com 

Ръководител на 

колектив от експерти 
инж. Стела Иванова 

Зам. ръководител на 

колектив от експерти 
Д-р Нели Громкова 

Координатор: Даниела Велева 

 

mailto:office@ecoep.com
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УВОД 

Докладът за Оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на Инвестиционното 

предложение/ИП за „Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско и 

средноактивни радиоактивни отпадъци – НХРАО“в местността „Радиана” в землището 

на с. Хърлец, Община Козлодуй Област Враца, ЕКАТТЕ 775548 се изготвя в съответствие с 

чл. 95, ал. 2 на Закона за опазване на околната среда/ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г., посл. изм. и 

доп. ДВ, бр. 22/11.03.2014 г.), и чл. 9, ал. 1 и ал. 4, чл. 10, ал.1 и ал. 3 от Наредба за условията 

и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ, бр. 25/2003 г., 

посл. изм. и доп. ДВ, бр. 94/30.11.2012 г.) 

Процедурата по ОВОС е регламентирана в Закона за опазване на околната среда и Наредба 

за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда. 

Разпоредбите на българското законодателство са хармонизирани с тези на европейското 

право - Директива на ЕС 85/337/ЕЕС, относно оценката на въздействието върху околната 

среда, изменена с Директива 97/11/ЕС, изменена и допълнена с Директива 2003/35/ЕС, 

относно участието на обществеността при изготвянето на някои планове и програми, 

касаещи околната среда. Националното законодателство регламентира също така и 

процедурата по ОВОС в трансграничен контекст в съответствие с ратифицираната от 

Република България през 1995 г. Конвенция за ОВОС в трансграничен контекст. 

Процедурата по ОВОС на НХРАО е съобразена също така с изискванията на ЕБВР в 

областта на околната среда. 

Регламентираните нормативни изисквания позволяват обществеността да изразява своето 

мнение към резултатите от извършената ОВОС (и косвено към самия план, проект или обект 

в експлоатация). Това дава възможност действително да бъде оказано въздействие при 

вземане на едно или друго решение - по отношение на съществуващите алтернативи, 

предлагане на нови алтернативи, в някои случаи дори и за не разрешаване на реализацията на 

проекта или частично спиране на обекти в експлоатация. действаща и понастоящем. 

В съответствие с изискванията на ЗООС инвестиционното предложение на ДП РАО за 

изграждане на НХРАО подлежи на задължителен ОВОС тъй като попада в т.3 на 

Приложение № 1 към чл.92. В съответствие с изискванията на Конвенцията за ОВОС в 

трансграничен контекст, Еспоо.  

Изграждането на НХРАО е възложено на ДП „РАО” с Решение на Министерски съвет №683 

от 25 юли 2005г. 

Съгласно Решение на МОСВ по оценка на въздействието върху околната среда № 21-9/ 

10.11.2011г. е одобрено осъществяването на Инвестиционното предложение за „Изграждане 

на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни 

отпадъци– НХРАО“. 

Съгласно писмо № Ж-320/19.12.2013 г. на МОСВ ДП „РАО” е уведомено за отмяна на 

горното Решение, вследствие на Решение № 15645/26.11.2013 г. на ВАС, петчленен състав, 

постановено по адм.дело № 12075 от 2013г.за оставено в сила Решение № 11040/22.07.2013 

на ВАС, тричленен състав, постановено по адм.дело № 14 1090 / 2011 г. 

Във връзка с мотивите за решението на ВАС и съобразно обществения интерес МОСВ 

препоръча да се извърши актуализация на Заданието за обхвата и съдържанието на ОВОС,и 

да се проведат консултации, освен с Община Козлодуй и кметство Хърлец и определените и 

уведомени институции и специализирани ведомства МОСВ, РИОСВ Враца, РИОСВ 

Монтана, Басейнова дирекция за управление на водите дунавски район (БДУВДР) и със 

следните институции и специализирани ведомства , общини и др. 
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 МЕ, МЗХ, МВР, Министерство на отбраната, АЯР, „АЕЦ Козлодуй-нови мощности” 

ЕАД, „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, ВиК Дружествата в района на ИП, и др. органи и 

юридически лица, неправителствени организации и др. заинтересовани от 

реализация на ИП. 

 Общините: Козлодуй, Мизия, Оряхово, Вълчедръм, Хайредин и кметствата в 

териториалния обхват на зона от 30 km около предпочетената в ИП площадка 

„Радиана“. 

Изготвено е Актуализирано Задание за обхвата и съдържанието на ДОВОС, подлежащ 

на нова процедура, съгласно поставените изисквания на МОСВ.  

Обхватът на актуализираното задание е изцяло съобразен с изискванията на чл. 10 от 

Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 

среда, Актуализираното задание е съобразено с поставените изисквания на МОСВ с писмо № 

Ж-320/19.12.2013 г., вследствие на Решение № 15645/26.11.2013 г. на ВАС, петчленен състав, 

постановено по адм.дело № 12075 . Актуализираното задание е съобразено и с изискванията 

на българското, европейското и международно законодателство: ЗООС, Наредба за 

условията и реда за извършване на ОВОС, Директива 2011/92/EU, Конвенцията за ОВОС в 

трансграничен контекст (Espoo Конвенцията).  

В Актуализираното Задание за обхват и съдържание на доклада за ОВОС, представено с 

настоящия ДОВОС са отразени изцяло резултатите (коментарите и предложенията) от 

проведените консултации по чл.95, ал.3 от ЗООС със специализирани ведомства, 

организации и представители на обществеността както и становището на Министъра на 

околната среда и водите в писмо изх.№26-00-1943/15.08.2014 г, 

В настоящия ДОВОС са взети предвид и постигнатите междинни резултати и заключения в 

хода на изпълняваните към момента проекти за обосноваване изграждането на НХРАО. 

Взети са предвид и всички мотиви за направени пропуски, представени в решението на ВАС  

Следвайки основната и специфичните цели, ДОВОС идентифицира компонентите и 

факторите на околната среда, върху които се очаква възможно въздействие в резултат от 

реализиране на ИП, възможното кумулиране на въздействията, риска от инциденти и 

възможното трансгранично въздействие и са подробно разгледани и оценени. Разгледани са 

равностойно двете основни технически и компановъчни решения за реализация на НХРАО, 

като e направена и обосновка и мотивиране на най-подходящото алтернативно решение. 

Предложени са мерки за намаляване, предотвратяване или възможно най-пълно отстраняване 

на идентифицираните въздействия върху околната среда и човешкото здраве.  

Основните цели на настоящата оценка на въздействие върху околната среда на 

Инвестиционното предложение /ИП/ на Държавното предприятие”Радиоактивни отпадъци” 

за реализация на „Национално хранилище за погребване на ниско и средноактивни 

радиоактивни отпадъци” са: 

 Да се оцени на най-ранен етап въздействието върху всички компоненти на околната 

среда и факторите, които й въздействат и най-вече върху здравето на хората в района 

и обслужващия персонал в периода на строителство, експлоатация и затваряне на 

хранилището. 

 Да се предложат мерки за свеждане до минимум негативните влияния върху 

околната среда на ИП. 

Тъй като НХРАО трябва да бъде изградено, експлоатирано и затворено по начин осигуряващ 

дълговременното изолиране на радиоактивните отпадъци от човека и околната среда в 

настоящия ДОВОС е оценено неговото затваряне и потенциалното му въздействие през след-
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експлоатационния период. Съгласно българското законодателство в ядрената област 

затварянето на НХРАО е предмет на отделен лицензионен режим и е необходимо да бъде 

проведена отделна процедура по ОВОС преди осъществяване на планираните дейности по 

затваряне на съоръжението. 

При разработването на Доклада за ОВОС задължително се спазват изискванията на законите, 

наредбите, правилниците, нормите, стандартите на Република България, основните 

Директиви на ЕС, свързани с опазване на околната среда и имащи отношение към проекта. 

Процедурата за ОВОС се регулира на национално ниво от Глава 6 на Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС) и Наредба за реда и условията за извършване на ОВОС (публикуван 

ДВ бр. 25 от 18.03.2003, изменение и допълнение ДВ бр. 94 от 30.11.2012 г.). 

Горните документи са транспонирани от Директивата за ОВОС на ЕС (85/337/ЕЕС, изменена 

и допълнена с Директива 97/11/ЕС, изменена и допълнена с Директива 2003/35/ЕС).  

Настоящият Докладът по ОВОС има за цел да очертае основните екологични параметри на 

инвестиционното предложение и да изясни въздействието му върху околната среда по време 

на строителството му , след влизането му в експлоатация и при закриване. 

Оценката на въздействие върху околната среда се разработва в съответствие с Наредба за 

условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда . Като 

методична основа за разработването на Доклада за ОВОС са използвани „Указания за ОВОС 

на инвестиционни предложения”, София, 2002,; Указанията и методиките за прилагане на 

Директива 2001/42/ЕС за оценка на въздействието върху околната среда, както и друга 

литература, описана в Приложение 5 - Използвана литература. 

Като приложение към Доклада за ОВОС се разработва и Доклад за Оценка на степента на 

въздействие на Инвестиционното предложение и съвместимостта му с предмета и целите на 

опазване на защитените зони в съответствие с Наредба за условията и реда за извършване на 

оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 

предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ бр. 73 от 11.09.2007 г., посл. изм. 

ДВ. бр.94 от 30.11 2012 г.)  

Настоящият Доклад за ОВОС се разработва въз основа на сключен договор между ДП”РАО” 

и Екоенергопроект ООД от Колектив експерти за оценка на въздействие на ИП върху 

отделните компоненти и фактори на околната среда. 

В настоящия ДОВОС са взети предвид и всички направени препоръки за допълнения и 

корекции, представени за становище от Възложителя, съгласно писмо на МОСВ № 26-00-

1943/05.12.2014 г. за определяне оценка на качеството на ДОВОС и приложения към него 

ДОСВ на Инвестиционното предложение „ Национално хранилище за погребване на ниско и 

средноактивни радиоактивни отпадъци” (НХРАО). 
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1 АНОТАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 

СТРОИТЕЛСТВО, ДЕЙНОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ НА НХРАО 

1.1 КЛАСИФИКАЦИЯ НА РАО В Р. БЪЛГАРИЯ 

Съгласно чл. 6, т. (1) на Наредба за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци, 

2013г. се въвежда се класификация на РАО, която се основава на разделянето на твърдите 

РАО на категории и подкатегории и е насочена към безопасното им дългосрочно управление 

и погребване, а в т. (2) в съответствие с активността и специфичните им характеристики 

твърдите РАО се класифицират, както следва:  

1. 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 наизолиране и задържане; РАО от тази категория се подразделят допълнително 

на:  

а) категория 1a - отпадъци, които отговарят на нивата за освобождаване от 

регулиране по ЗБИЯЕ;  

б) 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);  

в) категория 1в - много нискоактивни отпадъци с нива на специфичната активност, 4 

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;  

2. 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:  

а) 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 4.10
6
 Bq/kg за всяка 

една отделна опаковка и максимална средна стойност на всички опаковки в 

съответното съоръжение 4.10
5
 Bq/kg; за такива РАО се изискват надеждно 

изолиране и задържане за период до няколкостотин години;  

б) категория 2б - ниско- и средноактивни отпадъци, съдържащи дългоживеещи 

радионуклиди при нива на активността на дълго живеещите алфа-емитери, 

надвишаващи границите за категория 2a;  

3. 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.  
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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.  

1.2 НАЦИОНАЛНО ХРАНИЛИЩЕ ЗА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ (НХРАО) В Р. БЪЛГАРИЯ 

НХРАО е предназначено за погребване на кондиционирани и опаковани ниско и 

средноактивни отпадъци категория 2а, които се получават при експлоатация на АЕЦ 

“Козлодуй”, нови ядрени мощности, извеждане от експлоатация на АЕЦ „Козлодуй”, както и 

на РАО категория 2а, които се генерират при използване на радиоактивни източници на 

йонизиращи лъчения в промишлеността, медицината, селското стопанство и научните 

изследвания. 

С изграждането на НХРАО се затваря цикълът на управление на ниско и средноактивни 

радиоактивни отпадъци категория 2а в съответствие с изискванията на националното 

законодателство, стандартите за безопасност на Международната агенция за атомна енергия 

(МААЕ), както и добрите практики при управление на радиоактивни отпадъци в ЕС. С 

изграждането на НХРАО се цели безопасното погребване на ниско и средноактивните 

отпадъци категория 2а и тяхното трайно и окончателно изолиране от околната среда и 

човека. 

Изграждането на НХРАО се извършва в изпълнение на задълженията на Р България по 

Единната конвенция за безопасност при управление на ОЯГ и за безопасност при управление 

на РАО
1
, Директива 2011/70/Евратом от 19 юли 2011г. за създаване на рамка на Общността 

за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци
2
 и при 

стриктно изпълнение на изискванията на националната законова база и стандартите за 

безопасност на МААЕ. 

Изграждането на НХРАО е възложено на ДП „РАО” с Решение на Министерски съвет №683 

от 25 юли 2005г.
3
. Същото е взето в съответствие с изискванията на Закона за безопасно 

използване на ядрената енергия
4
 - съгласно чл.74, ал.3, Министерски съвет взема решение за 

изграждане на НХРАО. С РМС №898/08.12.2011г.
5
 НХРАО, за чието изграждане като част от 

процедурата по определяне на местоположението на ядрено съоръжение е избрана площадка 

„Радиана”, определено за обект с национално значение по смисъла на ЗУТ и национален 

обект по смисъла на Закона за държавната собственост. С ПМС №3/10.01.2013г. НХРАО е 

определен за стратегически обект за националната сигурност
6
.  

Дейностите по изграждане на НХРАО – избор на площадка, проектиране, строителство, 

въвеждане в експлоатация и експлоатация са предмет на лицензионен режим в съответствие 

с изискванията на Закона за безопасно използване на ядрената енергия
7
 и Наредба за реда за 

                                                      
1
Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на 

радиоактивни отпадъци. Ратифицирана със Закон, приет от 38-мо Народно събрание на 10.05.2000г., ДВ 

бр.42/23.05.2000г 
2
Директива 2011/70/Евратом от 19 юли 2011г. за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно 

управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци 
3
РМС №683/25.07.2005г. за изграждане на Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци 

4
Закон за безопасно използване на ядрената енергия,Обн. ДВ бр.63 от 28 Юни 2002г., посл.изм.ДВ бр.68 от 2 

Август 2013г 
5
РМС №898/08.12.2011г. за определяне на НХРАО за национален обект и обект с национално значение 

6
ПМС №3/10.01.2013г. за изменение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне 

на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност 
7
Закон за безопасно използване на ядрената енергия,Обн. ДВ бр.63 от 28 Юни 2002г., посл.изм.ДВ бр.68 от 2 

Август 2013г. 
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издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия
8
. ДП РАО 

извършва всички дейности съгласно условията на разрешенията, издадени от председателя 

на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР),съгласно условията на разрешенията и лицензиите. 

1.3 СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ НА РАО В Р.БЪЛГАРИЯ 

Редица обществено полезни дейности са свързани с генерирането и натрупването на 

радиоактивни отпадъци. Такива дейности са производството на електрическа енергия в 

атомни централи, извеждането от експлоатация на атомните централи след приключване на 

експлоатационния им срок, използването на радиоактивни източници в промишлеността, 

медицината и научните изследвания, описани по-долу. 

Р. България въвежда в експлоатация първия енергиен блок на АЕЦ „Козлодуй” през 

октомври 1974г., а до август 1991г. последователно въвежда в експлоатация още 5 енергийни 

реактора. В изпълнение на меморандума между Българското правителство и Европейската 

комисия от ноември 1999г. блокове 1 и 2 са спрени от експлоатация на 31.12.2002г., а 

блокове 3 и 4 на 31.12.2006г. Блокове 1-4 подлежат на извеждане от експлоатация в 

съответствие с изискванията на ядреното законодателство
9 , 10

, международно приетите 

ангажименти на Р. България и Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и на 

радиоактивните отпадъци до 2030г.
11

. Блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй” също ще бъдат 

изведени от експлоатация след приключване на експлоатационния им живот. АЕЦ 

„Козлодуй” разработва програма за удължаване на проектния живот на блокове 5 и 6 с 20 

години
12

. 

Съгласно Енергийната стратегия на Р. България до 2020г.
13

 страната ще продължи да развива 

ядрената енергетика. Проектът за изграждане на два енергийни блока ВВЕР-1000 на АЕЦ 

„Белене” е спрян с РМС, потвърдено от 41-то Народно събрание на 28 март 2012г. С РМС 

№250/29.03.2012г. МС възлага на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма да 

внесе предложение за изграждане на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ 

„Козлодуй”. Принципно съгласие за изграждане на нова ядрена мощност по смисъла на 

чл.45, ал. 1 на ЗБИЯЕ е взето от Министерски съвет на 11 април 2012г. Инвестиционното 

предложение на “АЕЦ Козлодуй-Нови мощности” ЕАД предвижда изграждане на нова 

ядрена мощност от най-ново поколение с инсталирана електрическа мощност от около 1200 

MW
14

. 

Дейностите по използване на радиоактивни източници на йонизиращи лъчения в 

промишлеността, медицината и научните изследвания се развиват в страната от началото на 

60-те години на миналия век. Те включват използване на радиоактивни източници в редица 

прибори за технологичен контрол на индустриални процеси, при метрологична проверка и 

                                                      
8
Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, обн. ДВ 

бр. 41/18.05.2004 г., посл. Изм. ДВ бр.76/5.10.2012 г. 
9
Закон за безопасно използване на ядрената енергия,Обн. ДВ бр.63 от 28 Юни 2002г., посл.изм.ДВ бр.68 от 2 

Август 2013г 
10

Наредба за безопасност при извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, обн. ДВ бр. 73 от 20.08.2004г 
11

Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030г., приета с 

протоколно решение на Министерски съвет от 5 януари 2011г., изменена с протоколно решение на 

Министерски съвет от 25 юни 2014г. 
12

Уведомление за инвестиционно намерение за продължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ 

„Козлодуй”, АЕЦ „Козлодуй”, 2013г., http://www.kznpp.org/ 
13

Енергийна стратегия на Р България до 2020г., юни 2011г., приета с Решение на Народното събрание от 1 юни 

2011г 
14

Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОВОС) на инвестиционно предложение „Изграждане на нова 

ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ “Козлодуй”. “АЕЦ Козлодуй-Нови 

мощности” ЕАД , 2013г 

http://www.kznpp.org/
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калибровка на дозиметрична и радиометрична апаратура, в уреди за радиационни 

измервания, пожароизвестителни датчици и все по-намаляващото им използване при научни 

изследвания.Жизнено важно е използването на радиоактивни източници в медицинската 

диагностика и терапия.  

При всички тези дейности се получават радиоактивни отпадъци, които трябва да бъдат 

управлявани по безопасен начин и надеждно изолирани от околната среда и човека в 

съответствие с изискванията на българската нормативна база, директивите на ЕС и 

стандартите за безопасност на Международната агенция за атомна енергия. 

Радиоактивните отпадъци категория 2а, които са натрупани в резултат на експлоатацията на 

АЕЦ „Козлодуй”, както и отпадъците, които предстои да бъдат получени в резултат на 

дейностите по извеждане от експлоатация на ядрените реактори, трябва да бъдат безопасно и 

окончателно изолирани от околната среда чрез погребването им в хранилище за ниско и 

средноактивни радиоактивни отпадъци 

1.3.1 ИСТОРИЯ НА ДП „РАО”, СТРУКТУРА 

Държавното предприятие „Радиоактивни отпадъци” е създадено през 2004г. в съответствие с 

изискванията на ЗБИЯЕ, 2002г.с цел управление на радиоактивните отпадъци извън 

обектите, в които се генерират. Органи на управление на предприятието са министъра на 

икономиката и енергетиката, управителния съвет на предприятието и изпълнителния 

директор. ДП РАО изпълнява дейности, определени от ЗБИЯЕ, като управлява съоръжения 

предоставени му с решение на Министерски съвет или изградени от самото ДП РАО
15

.  

С РМС №992/14.12.2004г. от АЕЦ „Козлодуй” на ДП РАО се прехвърлят Цеха за 

преработване и кондициониране на радиоактивни отпадъци и Склада за съхраняване на 

кондиционирани РАО. С получаването на лицензията за експлоатация серия Е рег.№ Е01740 

се формира Специализираното поделение „РАО-Козлодуй” за управление на радиоактивните 

отпадъци от експлоатацията на АЕЦ „Козлодуй”.  

С РМС №539/18.07.2006г. от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН 

на ДП РАО се прехвърля Постоянното хранилище за РАО–Нови хан. С получаването на 

лицензия за експлоатация серия Е рег.№02088/14.07.2006г. се формира Специализираното 

поделение „ПХРАО-Нови хан” за управление на радиоактивните отпадъци, които се 

генерират в промишлеността, научните изследвания и медицината. 

С РМС №839/20.12.2008г. блокове 1 и 2 на АЕЦ „Козлодуй” са обявени за съоръжения за 

управление на РАО, които подлежат на извеждане от експлоатация, и са прехвърлени на ДП 

РАО. С получаването на лицензии за експлоатация на блок 1 и 2 на АЕЦ „Козлодуй” като 

съоръжения за управление на РАО, подлежащи на извеждане от експлоатация, - лицензия 

серия Е рег.№03492/18.10.2010г. и лицензия серия Е рег.№03493/18.10.2010г започва 

структурирането на третото специализирано поделение на ДП РАО, което отговаря за 

извеждане от експлоатация блокове 1-2 на АЕЦ „Козлодуй”. С РМС №1038/19.12.2012г. 

блокове 3 и 4 на АЕЦ „Козлодуй” са обявени за съоръжения за управление на РАО, които 

подлежат на извеждане от експлоатация, и са прехвърлени на ДП РАО. С Получаването на 

лицензии за експлоатация серия е рег.№04152/26.02.2013г. и рег.№04153/26.02.2013г. 

завършва структурирането на третото специализирано поделение на ДП РАО, което отговаря 

за извеждане от експлоатация блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”. 

Специализираното поделение „Национално хранилище” е създадено на 1 ноември 2012г на 

базата на групата за управление на проекта „Национално хранилище” на ДП РАО и след 
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Закон за безопасно използване на ядрената енергия,Обн. ДВ бр.63 от 28 Юни 2002г., посл.изм.ДВ бр.68 от 2 

Август 2013г 
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предоставянето с РМС №393/05.07.2013г. на имотите на площадка „Радиана” за 

стопанисване и управление
16

. 

Държавното предприятие „радиоактивни отпадъци” се състои от главно управление и горе-

цитираните специализирани поделяния
17

. Всички специализирани поделения са 

стратегически обекти от значение за националната сигурност. 

Основната задача на СП „ИЕ 1-4 блок” е да осъществява дейностите по извеждане от 

експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй” в съответствие със Стратегията за 

управление на отработено ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030г.
18

 и 

Актуализираната стратегия за извеждане от експлоатация на блокове 14 на АЕЦ 

„Козлодуй”
19

. 

СП „РАО-Козлодуй” извършва управлението на РАО от АЕЦ „Козлодуй”. Това включва 

манипулиране на РАО, предварително преработване на твърди РАО (събиране, сортиране, 

дезактивация и раздробяване), преработване на твърди РАО (опаковане във варели, 

предпресоване и пресоване), преработване и кондициониране на течни РАО по метода на 

циментирането, кондициониране на течни и твърди РАО чрез опаковане в стоманобетонни 

контейнери, съхраняване на непреработени, преработени и кондиционирани РАО, превоз на 

РАО. 

СП „ПХРАО-Нови хан” извършва управлението на РАО, които се генерират при 

използването на радиоактивни източници в промишлеността, медицинската диагностика и 

терапия, научните изследвания. Това включва предварително преработване на твърди РАО 

(събиране, сортиране, дезактивация и раздробяване), съхраняване на непреработени и 

преработени РАО, съхраняване на радиоактивни отпадъци, вкл. на използвани закрити 

радиоактивни източници, превоз на РАО, преработване на твърди РАО, вкл. опаковане във 

варели и пресоване, преработване и кондициониране на течни РАО по метода на 

циментирането, кондициониране на течни и твърди РАО чрез опаковане във варели. 

СП „НХРАО” е създадено за управление на дейностите по избор на площадка, проектиране, 

подготовка на площадката за изграждане на НХРАО, изграждане на НХРАО и въвеждане в 

експлоатация, експлоатация на НХРАО. 

Всички специализирани поделения осъществяват своите дейности при спазване на 

законовите изисквания, вътрешните правила, процедури и инструкции в ДП РАО, при 

стриктно осигуряване на безопасната експлоатация на съоръженията, осигуряване на 

безопасността на персонала и на населението и защита на околната среда. Въведен е 

стриктен вътрешен контрол по осигуряване на изискванията за безопасност при управление 

на РАО, осъществяван както от съответните отдели и сектори, отговорни за безопасността в 

рамките на специализираните поделения, така и на по-високо ниво от управление 

„Безопасност на ядрените съоръжения” към Главно управление. 

Дейностите се изпълняват само при наличие на лицензии и разрешения от Агенцията за 

ядрено регулиране (АЯР) за тяхното извършване и при стриктно спазване на условията на 

лицензиите и разрешенията. АЯР осъществява непрекъснат контрол за спазване на условията 

на лицензиите и за съблюдаване на нормите и правилата за ядрена и радиационна 

безопасност, защита на персонала и на населението и защита на околната среда. 
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18
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Министерски съвет от 25 юни 2014г 
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Актуализираната стратегия за извеждане от експлоатация на блокове 14 на АЕЦ „Козлодуй”, 2006 
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1.3.2 ДЕЙНОСТ, ОПИТ В УПРАВЛЕНИЕ НА РАО И СЪОРЪЖЕНИЯ, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ПЛОЩАДКАТА НА АЕЦ 

„КОЗЛОДУЙ” 

Независимо, че ДП РАО е създадено през 2004г. опитът на предприятието в управление на 

РАО и на съоръженията, които експлоатира, се основава на дългогодишния опит на 

квалифицирания персонал, експлоатирал и експлоатиращ съоръженията за управление на 

радиоактивни отпадъци. Специализираните поделения са основани не само на базата на 

съоръженията, които са преминали към ДП РАО, но и на базата на персонала, който е 

експлоатирал тези съоръжения и преминал към ДП РАО заедно със съоръженията по силата 

на чл.123, ал.1, т.4 от Кодекса на труда. Така, че с основание може да се твърди, че опитът на 

ДП РАО в управление на РАО и съоръженията далеч надхвърля 10-годишната история на ДП 

РАО.  

1.3.2.1 СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАО, ЕКСПЛОАТИРАНИ ОТ СП „РАО-КОЗЛОДУЙ” 

СП „РАО-Козлодуй” е разположено на площадката на АЕЦ „Козлодуй” и експлоатира 

следните основни съоръжения: 

1. Цех за преработване на РАО (ЦПРАО) - основен обект, предназначен за 

извършването на дейностите по предварително преработване, преработване и 

кондициониране на РАО от АЕЦ “Козлодуй”; 

Основен комплектовъчен възел за формиране на опаковките на кондиционираните РАО е 

стоманобетонен контейнер (СтБК), който e лицензиран за транспортиране и съхраняване на 

твърди РАО 2а категория, е с външни размери 1.95х1.95х1,95 m и полезен обем 5 m
3
. 

Стените му осигуряват биологична защита така, че мощността на еквивалентната доза на 

гама-лъчението от РАО не превишава 2 mSv/h във всяка точка на външната му повърхност и 

0.1 mSv/h на 1 m разстояние от повърхността. Контейнерът се изработва и преминава 

изпитвания, съгласно условията на издаденото от АЯР разрешение.  

Опаковките на кондиционираните РАО се съхраняват временно в Склад за съхранение на 

кондиционирани РАО (ССКРАО), площадка № 1 и площадка № 2, като подлежат на 

погребване без допълнително обработване.  

Основни системи на ЦПРАО са:  

 Линия “Твърди РАО” - сортиране и преработване с цел намаляване обема им и 

подготовка за последващо кондициониране и опаковане в СтБК. Извършва 

сепредпресоване на твърдите РАО в 210 литрови варели с преси с усилие 50 t и 

пресоване на варелите със суперпреса с усилие 910 t;  

 Линия “Течни РАО” - преработване и кондициониране на течните РАО чрез 

изпаряване в двустепенен изпарителен апарат и следващо циментиране. Съставна част 

на линия “Течни РАО” е “Линия за опаковане на РАО”.  

2. Склад за съхранение на кондиционирани РАО (ССКРАО) - предназначен е за 

временно съхраняване (до погребването им) на кондиционираните РАО от АЕЦ „Козлодуй”. 

Представлява надземно стоманобетонно съоръжение, осигуряващо необходимите инженерни 

бариери между съхраняваните РАО и околната среда и персонала. Изградено е в близост до 

ЦПРАО на площадката на АЕЦ „Козлодуй”. Капацитетът му е 1920 броя СтБК с 

кондиционирани РАО (по 960 броя в две полета „А” и „Б”, на 4 реда един върху друг). 

Транспортните операции в склада се извършват с два мостови крана с товароподемност 25 

тона всеки (по един за всяко поле), снабдени със захватни устройства за подреждане и 

позициониране на контейнерите с РАО.  

3. Площадка „Варово стопанство”  

На площадка „Варово стопанство” са разположени: 
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 Траншейно хранилище за временно съхраняване за твърди РАО в непреработен вид и 

преработени (пресовани и затворени във варели). Хранилището е повърхностно, 

стоманобетонна конструкция, бункерен тип. Разделено е на 40 клетки с горен люк, 

всяка с размери 2.7х5.9х6.0 m и обем 96.5 m
3
.  

 Склад за съхраняване на преработени твърди РАО. Складът е сграден тип, 

стоманобетонна панелна конструкция с приемен транспортен коридор. Преработените 

твърди РАО (пресовани и затворени във варели РАО) се съхраняват в метални палети, 

подредени на три реда във височина. Полезният обем на хранилището е 1130 m
3
. 

 Площадка № 1 и № 2 за съхраняване на твърди РАО в стоманобетонни контейнери 

(СтБК). Предназначени са за буферно съхраняване на преработени твърди РАО, 

опаковани в СтБК (опаковки СтБК-1 или опаковки СтБК-2, съгласно Техническата 

спецификация на опаковките на кондиционирани РАО) Капацитетът на площадките е 

около 2000 броя опаковки;  

 Площадка за съхраняване на твърди РАО в голямотонажни контейнери (ГТК). 

Предназначена е за буферно съхраняване на непреработени и преработени ниско 

твърди РАО. Площадката е с капацитет на разполагане 14 броя голямотонажни 

контейнери. Голямотонажният стандартен ISO-контейнер eвъншни размери 

5.8х2.2х2.4 m и полезен обем 30m
3
. 

 Хранилище за замърсени земни маси (ХЗЗМ) - предназначено е за съхранение на 

ниско активни замърсени земни маси. Капацитетът на хранилището е 8000 m
3
. 

1.3.2.2 СЪОРЪЖЕНИЯ, ЕКСПЛОАТИРАНИ ОТ СП „ИЕ 1-4 БЛОК” 

СП „ИЕ 1-4 блок” е разположено на площадката на АЕЦ „Козлодуй” и е предназначено за 

извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”Блокове 1 и 2 са спрени от 

експлоатация на 31.12.2002г., а блокове 3 и 4 на 31.12.2006г. отработеното ядрено гориво и 

на 4-те блока е извадено от тях и се намира в хранилището за отработено гориво на АЕЦ 

„Козлодуй”. Блоковете са обявени за съоръжения за управление на РАО, подлежащи на 

извеждане от експлоатация. И четирите блока представляват ВВЕР-440. Блокове 1 и 2, както 

и блокове 3 и 4 са изградени като блокове-близнаци, което означава, че се разполагат по 

двойки в една сграда с обща централна зала. Машинната зала е обща за 4-те блока. 

Спецкорпус-1 обслужва блокове 1 и 2, а спецкорпус-2 обслужва блокове 3 и 4. В 

спецкорпусите се съхраняват течни и твърди РАО, получени при експлоатацията на блокове 

1-4 на АЕЦ „Козлодуй”, и системи за очистване на радиоактивни води, които са били 

експлоатирани при работата на реакторите за производство на електрическа енергия.  

1.3.3 СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАО, ЕКСПЛОАТИРАНИ ОТ СП „ПХРАО-НОВИ ХАН” 

СП „ПХРАО-Нови хан” е разположено на 35 km югоизточно от София и 6.5 km от село Нови 

хан в Лозенската планина. Предназначени са за съхраняване на кондиционирани и 

некондиционирани РАО от ядрените приложения от различни отрасли на промишлеността, 

медицината, селското стопанство и науката. Експлоатира следните основни съоръжения: 

1. Хранилище за твърди РАО 

Предназначено е за съхраняване на некондиционирани ниско и средноактивни твърди РАО, 

категория 2а. Хранилището е с капацитет 237 m
3
. Състои се от три еднакви клетки с размери 

5 х 4.5 х 3.5 m. Представлява вкопано в земята железобетонно съоръжение с дължина 15.7 m, 

широчина 5.83 m, височина на надземната част 1.2/1.6 m. Дебелина на стените е 300 mm, 

двустранно хидроизолирани с 20 mm битумна изолация, облицован от вътрешната страна с 4 

mm листовa неръждаема стомана. Външната хидроизолация е допълнително защитена с 

тухлена стена с дебелина 120 mm. Хранилището е въведено в експлоатация с построяването 
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на “ПХРАО-Нови хан” през 60-те години на миналия век и експлоатирано до средата на 90-

те години. Понастоящем подлежи на мониторинг и контрол преди извеждането му от 

експлоатация.  

2. Хранилище за биологични РАО 

Предназначено е за съхраняване на кондиционирани чрез стабилизиране в гипсова матрица 

на предварително обработени с формалдехид ниско- и средноактивнибиологични отпадъци, 

категория 2а. Капацитетът на хранилището е 80 m3. Конструкцията е аналогична на 

хранилището за твърди РАО. Геометричните размери – дължина 8.35 m, ширина 4.00 m, 

дълбочина 2.5 m и височина на надземната част (покривна конструкция) 0.5 m. Хранилището 

е въведено в експлоатация с построяването на “ПХРАО-Нови хан” през 60-те години на 

миналия век и експлоатирано до средата на 90-те години. Понастоящем подлежи на 

мониторинг и контрол преди извеждането му от експлоатация. 

3. Хранилище за закрити източници 

Предназначено е за съхраняване на некондиционирани закрити източници, категория 2а. 

Капацитет 1 m
3
. Представлява железобетонно съоръжение, облицовано с неръждаема 

стомана, разположено на дълбочина 5.5 m под повърхността. Източниците са постъпвали 

през серпентина от неръждаема стомана с дебелина 5 mm. Защитата от йонизиращите 

лъчения се осъществява от тежкия бетон и 5 оловни плочи, всяка с дебелина 10 mm, 

разположени между хранилището и повърхността. Съоръжението е защитено допълнително 

с тежка подвижна покривна конструкция. Въведено е в експлоатация с построяването на 

“ПХРАО-Нови хан” през 60-те години на миналия век и експлоатирано до средата на 90-те 

години. Понастоящем подлежи на мониторинг и контрол преди извеждането му от 

експлоатация. 

4. Инженерна траншея за твърди РАО 

Предназначена е за некондиционирани ниско- и средноактивни твърди РАО категория 2а. 

Капацитет 200 m
3
 и размери: дължина 29 m и ширина 4.1 m. Състои се от 8 клетки, изградени 

с готови железобетонни елементи с дебелина 300 mm, битумна хидроизолация, защитена с 

тухлена стена. Въведена е в експлоатация през 80-те години на миналия век и експлоатирана 

до средата на 90-те години. Понастоящем подлежи на мониторинг и контрол преди 

извеждане от експлоатация. 

5. Хранилище за течни РАО 

Предназначено е за съхраняване на течни радиоактивни отпадъци категория 1 и 2а. Състои се 

от четири резервоара от неръждаема стомана X18H9T с дебелина 4 mm, монтирани върху 

бетонни подпори на 0.5 m над пода на железобетонна клетка с размери 5.7x7.4x4.3 m 

клетката е изцяло вкопана в земята. Капацитет 48 m
3
. 

6. Площадка № 1 и 1А за съхраняване на твърди РАО 

Предназначена е за съхраняване на твърди РАО категория 2а и 2б в стандартни ISO-

контейнери На площадката се съхраняват йонизационни пожароизвестителни датчици в 

транспортни опаковки, твърди РАО и β, γ-отработени източници с ниска специфична 

активност, които не изискват изграждане на допълнителна защита, неутронни източници и α-

източници в транспортни опаковки. Контейнерите са с размери 6.00 х 2.35 х 2.4 m. Капацитет 

на площадката 14 броя ЖПК с общ обем 462 m
3
. 

7. Площадка № 2 за съхраняване на твърди РАО 

Предназначена е за съхраняване на ниско- и средноактивни РАО категория 2а и 2б в 

стоманобетонни контейнери тип ПЕК, СтБКУБ, СтБК, СтБГОУ. На площадката се 

съхраняват отработени източници в транспортни опаковки в бетонни приемници тип “ПЕК”, 
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закрити източници в стоманобетонни контейнери СтБККУБ и неразредени гама-

облъчвателни установки в стоманобетонни контейнери СтБКГОУ. Капацитетът на 

площадката е 171 бр. СтБККУБ с общ обем 248 m3, 6 броя ПЕК с общ обем 74 m
3
 и 18 бр. 

СтБКГОУ. 

8. Площадка № 4 за съхраняване на нискоактивни РАО 

Предназначена е за съхраняване на РАО в 200 l варели в европалети. Капацитетът на 

площадката е 400 бр. варели, респ. 100 европалети. 

9. Приемно-подготвителен лабораторен комплекс 

За характеризиране и обработване на твърди РАО категория 1, 2а и 2б и на течни 

радиоактивни среди. Включва следните системи: система за преработване на течни РАО; 

система за циментиране на течни и твърди РАО; система за пресоване на РАО в 200 l варели; 

абразивна дезактивация; сортиране на РАО; фрагментиране на твърди РАО; буферно 

съхраняване на РАО и лаборатории. 

1.4 ВРЪЗКА С ДРУГИ СЪЩЕСТВУВАЩИ И ОДОБРЕНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ ИЛИ ДРУГИ 

1.4.1 СЪЩЕСТВУВАЩИ И ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ НА ДП РАО 

Обектът на инвестиционното предложение е в непосредствена връзка извършващите се и 

планирани дейности, които са предмет на дейност на специализираните поделения на ДП 

РАО и извършват в съществуващите или планирани съоръжения. 

1.4.1.1 ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТВАНЕ НА РАО (ЦПРАО) И СКЛАД ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА КОНДИЦИОНИРАНИ РАО 

(ССРАО) НА СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ПОДЕЛЕНИЕ „РАО-КОЗЛОДУЙ” НА ДП РАО, РАЗПОЛОЖЕНО НА 

ПЛОЩАДКАТА НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” 

Както е казано по-горе в Цеха за преработване н РАО (ЦПРАО) се преработват ниско и 

средноактивните отпадъци, които са натрупани в процеса на експлоатация на АЕЦ 

„Козлодуй”, както и текущо генерираните отпадъци, които се получават при експлоатацията 

на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй”. След временно съхраняване в Склада за съхраняване на 

кондиционирани РАО (ССКРАО) на стоманобетонните контейнери с кондиционирани ниско 

и средноактивни РАО категория 2а ще бъдат предавани за погребване в НХРАО. 

1.4.1.2 ДЕЙНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА РАО ОТ ПРОМИШЛЕНОСТТА, СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, МЕДИЦИНАТА И 

НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ СП „ПХРАО-НОВИ ХАН” 

Както е казано по-горе в СП „ПХРАО-Нови хан” се извършва временно съхраняване на 

непреработени отпадъци, които се получават при използването на радиоактивни източници в 

промишлеността, селското стопанство, медицината и научните изследвания, тяхното 

преработване и кондициониране, както и временно съхраняване на кондиционирани РАО. 

Ниско и средноактивните РАО категория 2а ще бъдат предавани за погребване в НХРАО 

след опаковането им в стоманобетонни контейнери в съществуващите съоръжения на СП 

„РАО-Козлодуй”. 

1.4.1.3 ДЕЙНОСТИ ПО ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА БЛОКОВЕ 1-4 ИЗВЪРШВАНИ ОТ СП „ИЕ 1-4 БЛОК” 

Към настоящия момент ДП РАО експлоатира блокове 1-4 като съоръжения за управление на 

РАО, подлежащи на извеждане от експлоатация. В рамките на действащите лицензии, 

издадени от АЯР, ДП РАО извършва демонтаж на съоръжения и системи в машина зала, 

която е обща за блокове 1-4. Демонтират се съоръжения и системи, които не са свързани с 

безопасността и се явяват чисти материали подлежащи на освобождаване от контроли 

ограничени количества отпадъци категория 1, които подлежат на съхраняване на специални 



ДОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ХРАНИЛИЩЕ ЗА ПОГРЕБВАНЕ НА 

НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ –НХРАО“ 

 

 ЧАСТ I, СТР.27 

 

площадки на територията на АЕЦ „Козлодуй”. При демонтажа не се генерират отпадъци 

категория 2а. 

Извеждането от експлоатация на блокове 1-4 ще бъде извършвано в рамките на лицензии за 

извеждане от експлоатация, издавани от АЯР. При извеждането от експлоатация ще се 

генерират радиоактивни отпадъци. Те подлежат на сортиране, предварително преработване 

за намаляване на обема (нарязване, дезактивация), кондициониране (включване в твърда 

матрица основно циментова), опаковане в стоманобетонни контейнери и съхраняване. Ниско 

и средноактивните РАО категория 2а след опаковането им в стоманобетонни контейнери в 

Цех за преработване на РАО и временното им съхраняване в Склад за съхраняване на 

кондиционирани РАО ще бъдат предавани за погребване в НХРАО. Дейностите по 

извеждане от експлоатация са предмет на ОВОС
20

за които е получено положително решение 

по ОВОС № 8-6/2013 г. на Министъра на околната среда и водите. 

1.4.1.4 ПРОЕКТ НА СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ТРЕТИРАНЕ И КОНДИЦИОНИРАНЕ НА КОНДИЦИОНИРАНЕ НА ТВЪРДИ 

РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ С ГОЛЯМ КОЕФИЦИЕНТ НА НАМАЛЯВАНЕ НА ОБЕМА 

Проектът трябва да осигури доставка на съоръжение за преработка на твърди ниско- и 

средноактивни РАО с висок коефициент на намаляване на обема, които в момента се 

съхраняват в съоръженията на ДП РАО на площадката на АЕЦ “Козлодуй”. Съоръжението 

трябва да може да редуцира обема, както на непресовани, така и на пресовани и 

суперпресовани във варели РАО. Съоръжението ще бъде инсталирано в периметъра на 

оградата на площадката на АЕЦ “Козлодуй”. Предложеното местоположение е в спецкорпус 

2 (СК-2), кота +6.30m, помещение BK301. Плазмената технология е високо енергийна 

технология, която може да преработва широка гама отпадъци. При нея се създава плазмено 

топлинно поле чрез протичане на електрически ток през въздушен поток с ниско налягане. 

Ниско и средноактивните РАО категория 2а от съоръжението за плазмено изгаряне ще бъдат 

допълнително кондиционирани в циментна матрица и опаковани в стоманобетонни 

контейнери в Цех за преработване на РАО. След временното им съхраняване в Склад за 

съхраняване на кондиционирани РАО ще бъдат предавани за погребване в НХРАО.  

Проектът на съоръжение за третиране и кондициониране на кондициониране на твърди 

радиоактивни отпадъци с голям коефициент на намаляване на обема е предмет на ОВОС
21

,за 

който е получено положително решение по ОВОС № 2-2/ 2014 г. на Министъра на околната 

среда и водите. 

1.4.2 СЪЩЕСТВУВАЩИ И ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” 

1.4.2.1 БЛОКОВЕ 5 И 6 

На площадката на АЕЦ „Козлодуй” се извършва експлоатацията на блокове 5 и 6 на АЕЦ 

„Козлодуй”. Блоковете са въведени в експлоатация съответно 1987 и 1991г. Представляват 

ВВЕР-1000, модел Б-320 с херметична защитна обвивка и трикратна резервираност на 

системите за за безопасност. Производствена дейност на АЕЦ “Козлодуй” е била предмет на 

ОВОС
22

 с положително решение по ОВОС №28-8/2001 г. на Министъра на околната среда и 

водите, Съществуват проекти за продължаване на експлоатационния срок на пети и шести 
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Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОВОС) от извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ 

“Козлодуй”, 2013г 
21

Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОВОС) на Съоръжение за третиране и кондициониране на 

кондициониране на твърди радиоактивни отпадъци с голям коефициент на намаляване на обема в АЕЦ 

„Козлодуй”, 2013г 
22

Доклад за ОВОС на АЕЦ „Козлодуй“ 1999 г. 
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енергийни блокове и за повишаване на топлинната мощност на реакторните инсталации на 

двата блока до 104%
23

. 

Както е казано по-горе РАО, които се получават при експлоатацията на блокове 5 и 6 се 

преработват от ДП РАО в Цех за преработване на РАО (ЦПРАО). След временно 

съхраняване в Склад за съхраняване на кондиционирани РАО (ССКРАО) ниско и 

средноактивните РАО, категория 2а ще бъдат предавани в НХРАО за погребване. 

1.4.2.2 ХОГ 

Хранилище за съхранение на отработено гориво (ХОГ) осигурява възможност за временно 

съхраняване под вода на отработено ядрено гориво (ОЯГ) от ВВЕР-440 и ВВЕР-1000 за 10-

годишен период на експлоатация на всички блокове на АЕЦ ”Козлодуй” и за изпълнение на 

транспортно-технологичните операции по неговото приемане, зареждането му в отсеците за 

съхраняване, съхраняването и извозването му от ХОГ при спазване на изискванията за 

осигуряване на безопасност. 

1.4.2.3 ХССОЯГ 

Хранилището за сухо съхраняване на отработено ядрено гориво (ХССОЯГ) представлява 

разширяване на извършваната досега дейност на АЕЦ – временно съхраняване на отработено 

ядрено гориво в ХОГ. В ХССОЯГ ще се съхраняват касети с ОЯГ в специално проектирани 

за целта контейнери с въздушно охлаждане на принципа на естествена конвекция тип 

CONSTOR 440/84 с капацитет 84 горивни касети от ВВЕР-440. Проектният период на 

експлоатация на съоръжението е минимум 50 години. За този проект е изготвен отделен 

ДОВОС
24

,, по който има положително решение по ОВОС № 14-7/2006 г.на Министъра на 

околната среда и водите. При експлоатацията на ХССОЯГ се получават минимални 

количества РАО, които са част от отпадъците от експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ 

„Козлодуй”. 

1.4.2.4 НОВА ЯДРЕНА МОЩНОСТ - НЯМ 

С инвестиционното предложение на “АЕЦ Козлодуй-Нови мощности” ЕАД се предвижда 

изграждане на нова ядрена мощност (НЯМ) на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ от най-ново 

поколение (Генерация III или III+) с леководен реактор с вода под налягане (от типа PWR – 

Pressurised Water Reactor), с инсталирана електрическа мощност от около 1200 MW. 

Технологичната схема на новата ядрена мощност е двуконтурна и ще включва: 

 Първи контур - с циркулираща радиоактивна среда, състоящ се от един енергиен 

реактор и циркулационни кръгове. Всеки кръг включва главна циркулационна помпа, 

парогенератор и циркулационни тръбопроводи. 

Реакторът представлява съд под налягане, състоящ се от корпус и горен блок (капак) 

на реактора. Вътрешнокорпусните устройства са разположени в корпуса на реактора 

(напр. шахта на активната зона, рефлектор на неутрони и др.), а задвижванията на 

регулиращите органи са разположени на капака на реактора. 

Горивните касети на реактора са напълно потопени във вода, която е под налягане, 

така че температурата й на кипене да е по-висока от нормалните температури на 

работа. Горивото е слабо обогатен уранов диоксид (UO2) или МОКС (ядрено гориво, 

което съдържа повече от един оксид на делящ се материал). 
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Уведомление за инвестиционно намерение за продължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ 

„Козлодуй”, АЕЦ „Козлодуй”, 2013г., http://www.kznpp.org/ 
24

Доклад за ОВОС на хранилище за сухо съхраняване на отработено ядрено гориво в АЕЦ „Козлодуй”, 2005г 

http://www.kznpp.org/
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В активната зона протича верижна реакция на делене и предаване на топлината, 

възникнала от тази реакция на охладителя. Активната зона се състои от горивни 

комплекти, разположени най-често в квадратни или шестоъгълни мрежи, а горивният 

комплект се състои от горивни пръти, водещи тръби, дистанционни решетки и глави 

за захващане.  

Конструкцията и системите на защитната обвивка (т.н. контейнмънт) са проектирани 

така, че реакторът, първи контур и всички свързани съоръжения, важни от гледна 

точка на ядрената и радиационна безопасност, разположени в контейнмънта, да бъдат 

защитени срещу външни събития, появата на които не може да бъде изключена с 

достатъчна степен на вероятност. Системата на контейнмънта също изпълнява 

функцията на биологичен екран. 

 Втори контур - с нерадиоактивна среда, включващ паропроизводителната част на 

парогенератора, турбина и спомагателното оборудване на машинно отделение. 

Предназначен е да поеме топлинната енергия от първи контур и да я преобразува в 

кинетична енергия на въртене на парната турбина. Получената в парогенераторите 

пара се събира в общ парен колектор и се насочва към турбината. В кондензаторите 

на турбината, отработената пара кондензира и се връща обратно в парогенераторите. 

Ниско и средноактивните отпадъци, категория 2а от НЯМ ще бъдат предавани за погребване 

в НХРАО. 

1.4.3 ВРЪЗКА НА НХРАО С ДРУГИ СЪПЪТСТВАЩИ ДЕЙНОСТИ НА ПЛОЩАДКАТА НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ 

1.4.3.1 МОНИТОРИНГ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ПРОВЕЖДАН ОТ АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” 

НХРАО е разположено в зоната за превантивни защитни мерки (ЗПЗМ) на АЕЦ „Козлодуй”. 

Площадката влиза в обхвата на дейност на Програмата за мониторинг на околната среда на 

отдел „Радиоекологичен Мониторинг” на АЕЦ „Козлодуй”, вследствие на което има 

натрупан значителен обем данни, свързани с радиоекологичния мониторинг на околната 

среда. Независимо от това в съответствие с препоръките на МААЕ
25,26,27,28

 до въвеждането на 

НХРАО в експлоатация ще бъде провеждан задълбочен пред-експлоатационен мониторинг, 

който ще се превърне в рутинна дейност при въвеждането на НХРАО в експлоатация.  

1.4.3.2 СИСТЕМА ЗА ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”; 

АЕЦ „Козлодуй” като ядрена инсталация е обект на физическа защита в съответствие с 

изискванията на Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрени съоръжения, 

ядрения материал и радиоактивните вещества
29

, Наредба № 7 за системите за физическа 

защита на строежите, ДВ, бр. 70 от 19.06.1998г.
30

, и специалните разпоредби на 

Министерството на вътрешните работи. Физическата защита се осъществява от 

специализираните служби на МВР. Специализираните поделения на ДПРАО, които са на 

територията на площадката на АЕЦ „Козлодуй” са обект на физическа по силата на 
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IAEA, Monitoring and Surveillance of Radioactive Waste Disposal Facilities IAEA Safety Standards Series SSG-31, 

2014 
26

IAEA, Environmental and Source Monitoring for Purposes of Radiation Protection Safety Guide IAEA Safety 

Standards Series RS-G-1.8, 2005 
27

IAEA, Surveillance and Monitoring of Near Surface Disposal Facilities for Radioactive Waste Safety Reports Series 

35, 2004 
28

IAEA, Procedures and techniques for closure of near surface disposal facilities for radioactive waste, IAEA-

TECDOC-1260, 2001 
29

Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения,ядрения материал и радиоактивните 

вещества, ДВ бр. 77/3.09.2004г., посл. изм. ДВ бр. 44/9.05.2008г 
30

Наредба № 7 от 8.06.1998 г. за системите за физическа защита на строежите, ДВ, бр. 70 от 19.06.1998 г. 
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сключено споразумение между двете предприятия. Тъй като НХРАО граничи с АЕЦ 

„Козлодуй” се предвижда системата за физическа защита на АЕЦ „Козлодуй” да обхване и 

НХРАО.  

1.4.3.3 СИСТЕМА ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”; 

Системата за радиационна защита на ДП РАО е независима от тази на АЕЦ „Козлодуй” в 

съответствие с изискванията на ядреното законодателство. В организационната структура на 

всички специализирани поделения на ДП РАО са изградени отдели, които отговарят за 

радиационната защита и дозиметричния контрол. Специализираните поделения са 

съоръжени с технически средства за радиационна защита, стационарни и преносими уреди за 

радиационен и дозиметричен контрол и персонални дозиметри.Радиационната защита и 

дозиметричния контрол се контролират от Главно управление на ДП РАО (управление 

Безопасност на ядрените съоръжения) и от регулиращите органи – АЯР и Министерството на 

здравеопазването чрез Националния център по радиобиология и радиационна защита към 

МЗ. Тази практика ще бъде запазена и при НХРАО. 

1.4.3.4 СИСТЕМА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”; 

НХРАО ще бъде осигурено със собствена система за противопожарна защита и пожарна 

безопасност. 

1.4.3.5 УПРАВЛЕНИЕ НА НЕРАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ В АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”; 

Тъй като на площадката на АЕЦ „Козлодуй” функционират специализирани поделения на 

ДП РАО – СП „РАО-Козлодуй” и СП „ИЕ 1-4 блок” са установени договорни отношения 

между ДП РАО и АЕЦ „Козлодуй”, по силата на които ДП РАО предава на АЕЦ „Козлодуй” 

нерадиоактивните отпадъци. Предвижда се тази практика да продължи и при експлоатацията 

на НХРАО, освен ако икономическите отношения не наложат като по-изгоден вариант 

предаването на отпадъците на специализирани организации/фирми. 

1.4.4 ИНФРАСТРУКТУРА – ПЪТИЩА, ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ, ВИК 

Районът около площадката е с изградена инфраструктура. Площадка „Радиана“ е достъпна от 

юг по второкласно шосе II-11 Козлодуй-Хърлец от север по вътрешнозаводския път на АЕЦ 

„Козлодуй” т.е. не се налага изграждане на нови пътища до площадката по време на 

експлоатацията на НХРАО. В рамките на площадката ще бъдат изградени вътрешни пътища. 

Ще бъде изградена ограда около площадката. С оглед осигуряване на достъп до площадката 

по време на строителство, и за да не се ползва пътя обслужващ АЕЦ“Козлодуй“, ще се 

изгради временен достъп - отклонение от път II-11. 

Захранването с електроенергия ще става от електроразпределителната мрежа на 

електроразпределителното дружество ЧЕЗ или от площадката на АЕЦ „Козлодуй”, на която 

ДП РАО има специализирани поделения. 

Водоснабдяването за питейно-битови нужди ще се извършва чрез отклонение от питейния 

водопровод, захранващ АЕЦ „Козлодуй”. 

Битово-фекалната канализация ще бъде заустена в битово-фекалната канализационна 

система на АЕЦ „Козлодуй” 

1.4.5 ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА 

ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ 

От реализирането на инвестиционното предложение ще бъдат засегнати: 
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 АЕЦ „Козлодуй” – с реализация на ИП се обезпечава необходимия обем за 

погребване на РАО категория 2а, генерирани в процеса на производство на 

електроенергия от АЕЦ, съгласно изискванията на нормативната база и 

международните изисквания при управление на РАО защото ниско и 

средноактивните отпадъци категория 2а от АЕЦ „Козлодуй” след преработване, 

кондициониране и опаковане ще бъдат погребвани в НХРАО. 

 Строителните фирми и организации, които ще участват в евентуалните строителните 

работи. 

 Жителите на близко разположените населени места, които могат да бъдат наети от 

строителните фирми за да участват в строежа  

 Жителите на близко разположените населени места на община Козлодуй, които ще 

предлагат услуги – настаняване, магазини, ресторанти и др. по време на 

строителството и експлоатацията на НХРАО 

 Квалифицирани специалисти, които ще участват в експлоатацията на бъдещото 

НХРАО 

 ВиК Враца ООД, чийто питеен водопровод преминава през площадка „Радиана“ и 

трябва да бъде изведен (преместен) извън площадката 

 БТК АД (Виваком), чиито телекомуникационни кабели преминават през площадка 

„Радиана“ и трябва да бъде изведени (преместени) извън площадката 

 ЧЕЗ Разпределение България АД, който е собственик на въздушен електропровод 

ЕЛБА, 20 KV. Участък от въздушния електропровод ЕЛБА преминава над площадка 

„Радиана“ и трябва да бъде изведен (преместен) извън площадката. 

 ОПУ Враца, което отговаря за експлоатацията и поддръжката на второкласен 

републикански път – шосе № II-11. Участъка от № II-11, който свързва град Козлодуй 

и село Хърлец ще бъде рехабилитиран за сметка на ДП РАО; 

 Жителите на град Козлодуй и на с.Хърлец, които ще бъдат облагодетелствани от 

рехабилитацията на гореспоменатия път, който в момента е в много лошо състояние, 

а участъка от околовръстното е неизползваем, което означава че целия транспортен 

трафик преминава през град Козлодуй. 

 Висококвалифицирани фирми, в т.ч. Българска академия на науките, които могат да 

предлагат високо квалифицирани услуги на бъдещото НХРАО. 

1.4.6 СХЕМА НА НОВА ИЛИ ПРОМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Площадка „Радиана“ е разположена в непосредствена близост до АЕЦ „Козлодуй”. От север 

е разположен вътрешнозаводския път на АЕЦ „Козлодуй“. От юг е второкласен 

републикански път - шосе № II-11, който свързва град Козлодуй и село Хърлец и продължава 

към Мизия. 

Към настоящия момент достъпът до площадка „Радиана“ е възможен само от север през 

вътрешнозаводския път на АЕЦ „Козлодуй”. 

Второкласния път от юг е в лошо състояние и не съществува пътна връзка (отклонение от 

път II-11), който да осигури достъпа до самата площадка. 

По настояване на обществеността в община „Козлодуй” ДП РАО е осигурило средства от 

Международен фонд „Козлодуй” за рехабилитация на участък от републиканския път от 

гр.Козлодуй до с.Хърлец, която включва следните два участъка, които се различават по 

състоянието на пътните слоеве: 
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(1). Рехабилитация на участък от 83+899 km до 89+000 km – околовръстен път на гр. 

Козлодуй с дължина от 5,101 km. Този участък практически не е завършен и поради 

това не се използва. Участъкът е изграден до ниво настилка от трошен камък, като от 

km 84+257 до km 89+000 е положен и неплътен бетон.  

(2). Рехабилитация на участък от km89+000 до km 95+089.68 с дължина 6.090 km. Пътят е 

в експлоатация, но настилката е в лошо състояние.  

Рехабилитацията на участъка от път II-11 не влиза в предмета на дейност на ДП РАО и ще 

бъде извършена от отговорните институции, които отговарят за състоянието на пътната 

мрежа в страната. Отговорността на ДП РАО се свежда до осигуряване на финансови 

средства и подпомагане на община Козлодуй в нейните усилия да осигури нормална 

транспортна връзка между град Козлодуй и с.Хърлец, в т.ч. рехабилитация на околовръстния 

път с цел отклоняване на транспортния поток от центъра на град Козлодуй.  

За да може да бъде използван път II-11 за достъп до площадка „Радиана“ е необходимо да 

бъде проектирано и изградено отклонение от шосето до площадка „Радиана“ . 

В съответствие със законовите изисквания и процедури в страната ДП РАО е разработил е 

Подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе и сервитутна зона на 

път за достъп до площадка „Радиана“ (в процес на одобряване),даден в Приложение 8-I.1и 

работен проект за пътната връзка – отклонение от път II-11 до площадка „Радиана“ 
31,32

. 

Новопроектираният довеждащ път започва от km 91+860 посредством новопроектирано Т-

образно пътно кръстовище от II тип и ще се свърже с площадковия път на площадка 

„Радиана“. Дължината му е 244.42 m. Трасето преминава през две землища – това 

нас.Хърлец, община Козлодуй и това на гр.Козлодуй, община Козлодуй. От общата дължина 

244.42 m, 148.8 m преминават през землището на гр.Козлодуй, община Козлодуй., а 

останалите. 95.6 m - през землището на с.Хърлец, община Козлодуй. Парцеларният план е 

даден на фигурата по-долу. Размерът на сервитута е определен съгласно Наредба №7 за 

правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, според 

която размерът на необходимите площи за изграждане на път се определят като към площта 

за конкретния път се прибави площта на ограничителните ивици от двете страни на пътя, 

които за конкретния случай са по 1 m. Общата площ, необходима за изграждане на пътя за 

достъп заедно с нормативно определените сервитути11 406 m
2
. 

Новопроектираният довеждащ път ще отговаря на изисквания за проектна скорост 30 km/h и 

третокласен път от републиканската пътна мрежа или „местен” път. Габаритът на пътя е 

6/8m, което включва пътно платно за движение от две ленти по 3.00 m и два банкета по 1.00 

m. Ще се изпълни ос асфалтобетонова настилка със следните конструктивни пластове: 

 Плътен асфалтобетон за износващ пласт – 4cm  

 Неплътен асфалтобетон (Биндер) – 4cm  

 Основен пласт с циментова стабилизация – 25cm  

 Противозамръзващ пласт от несортиран трoшен камък – 25cm  

Избраната настилка отговаря на изискванията за „Много тежко движение“ 400 ОА/ден с 

осево натоварване от 10t на ос. Банкетите ще бъдат стабилизирани и ще се изпълнят от 

несортиран трошенокаменен материал. 
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Проектиране на ПУП-парцеларен план за определяне на трасе и сервитутна зона на временен път за достъп до 

площадка Радиана, май 2014г 
32

Работен проект за изграждане на временен път за достъп до площадка Радиана, октомври 2014г 
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ФИГУРА 1.4-1 ПУП-ПП НА ПЪТ ЗА ДОСТЪП ДО ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“ 

 

Предвидено е отводняване на пътната настилката по гравитачен път чрез надлъжния и 

напречните наклони на пътното платно и банкетите, след което водата ще се отведе към 

отводнителната система на площадката „Радиана“ посредством облицовани отводнителни 

окопи до тръбен водосток Ø 50cmпри km 0+208.00. Предвидените облицовани окопи ще 

поемат както водата от настилката, така и повърхностните скатни води от терена. Предвижда 

се окопите да се изпълнят със стоманобетонови елементи тип ЕО-1-100(200). 

Новопроектирания път започва с пътно кръстовище от II тип с път II-11 при km 91+860. За 

гарантиране на безопасността на движение и комфорта на пътуващите са проектирани 

следните елементи: 

 На път II-11 е предвидена лента за ляво завиване за превозните средства движещи се по 

посока гр. Козлодуй – площадка „Радиана”; лента за дясно завиване за ППС с посока на 

движение с. Хърлец – площадка „Радиана” 

 На новопроектирания път е предвидена лента за дясно завиващите превозни средства. 

Спазени са изискванията на НПП, част III “Проектиране на кръстовища и възли ” чл.112 – 

117, за геометрично решение на пътното кръстовище  

Пътното платно на път II – 11 e уширено едностранно, в посока дясно на растящия 

километраж, като уширението на път II – 11 ще се изпълни с настилка, каквато ще бъде 

предвидена в проекта за рехабилитация на шосе № II-11.  

В Приложение8-I.2 е представена ситуацията на новопроектирания път, а в Приложение 8-

I.3 е дадена обзорната карта на път II–11 от началото на гр. Козлодуй до кръстовището на 

АЕЦ „Козлодуй”, от която се вижда местоположението на новопроектирания път.  

1.5 ОБОСНОВКА НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 

НХРАО 

Управление и погребване на радиоактивните отпадъци, генерирани от ядрените съоръжения 

в енергетиката, промишлеността, медицината и научните изследвания с цел опазване на 

околната среда и грижа за здравето и безопасността на хората е логическата обосновка на 
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инвестиционното предложение като успешно се използва наличната инфраструктура и 

опитния и високо квалифициран персонал на ДП „РАО“. 

Необходимостта от изграждането на НХРАО е обусловена от : 

 С изграждане на НХРАО се осигурява безопасното погребване на ниско и 

средноактивните радиоактивни отпадъци категория 2а и тяхното трайно и 

окончателно изолиране от околната среда и човека и липсата на такова съоръжение 

до момента. 

 Необходимостта от обезпечаване на необходимия капацитет за безопасно 

погребване на кондиционирани и опаковани ниско и средноактивни отпадъци 

категория 2а, които се получават при експлоатация на АЕЦ “Козлодуй”, извеждане 

от експлоатация на блокове 1÷4 на АЕЦ „Козлодуй“, както и от потенциални нови 

ядрени мощности на площадката на АЕЦ „Козлодуй”. В НХРАО ще се погребват и 

РАО категория 2а, които се генерират при използване на радиоактивни източници 

на йонизиращи лъчения в промишлеността, медицината, селското стопанство и 

научните изследвания.  

 Ефективно управление на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъцичрез 

затваряне на цикъла на управление на РАО в съответствие с изискванията на 

националното законодателство Единната конвенция за безопасност при управление 

на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци
33

, 

(ратифицирана със Закон, приет от 38-мо Народно събрание на 10.05.2000г., ДВ 

бр.42/23.05.2000г.),  

 Задължение на Р. България съгласно Директива 2011/70/Евратом от 19 юли 2011г. за 

създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на 

отработено гориво и радиоактивни отпадъци
34

; 

 Стандартите за безопасност на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), 

както и добрите практики при управление на радиоактивни отпадъци в ЕС. 

За изграждането на НХРАО Р. България е поела ангажимент пред Европейската комисия. 

Изграждането на първия етап, който трябва да осигури безопасно погребване на 

радиоактивните отпадъци от извеждане от експлоатация на блокове 1÷4 на АЕЦ „Козлодуй“ 

се финансира от Международен фонд за подпомагане на извеждането от експлоатация на 

блокове 1÷4 на АЕЦ „Козлодуй“ (МФК). Изграждането на хранилище за погребване на 

ниско- и средно активни РАО има най-висок приоритет съгласно Стратегията за управление 

на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци
35

.  

1.5.1 ОБОСНОВКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА” 

Изискванията към дейностите по избор на площадка за изграждане на хранилище за 

радиоактивни отпадъци са определени в ядреното законодателство на Р България.  

Съгласно чл.74, ал.3 на ЗБИЯЕ, Министерски съвет взема решение за изграждане на 

Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци. Това е РМС № 683 oт 
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Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на 

радиоактивни отпадъци. Ратифицирана със Закон, приет от 38-мо Народно събрание на 10.05.2000г., ДВ 

бр.42/23.05.2000г 
34

Директива 2011/70/Евратом от 19 юли 2011г. за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно 

управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци 
35

Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030г., приета с 

протоколно решение на Министерски съвет от 5 януари 2011г., изменена с протоколно решение на 

Министерски съвет от 25 юни 2014г 
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25.07.2005г., с което МС на Р България взема решение да изгради Национално хранилище за 

погребване на радиоактивни отпадъци и възлага дейността на ДП РАО.  

Дейностите по изграждане на НХРАО са предмет на разрешителен режим от Агенцията за 

ядрено регулиране (АЯР). ДП РАО започва дейностите по избор на площадка след 

получаването през май 2005г. на разрешение от АЯР за определяне на местоположението на 

ядрено съоръжение (избор на площадка) в съответствие с изискванията на чл.15, ал. 4, т.1 на 

ЗБИЯЕ. Разрешението беше получено на базата на заявление за получаване на разрешение за 

избор на площадка на НХРАО, подадено от ДП РАО през август 2004г. в съответствие с 

изискванията на чл.36, ал.1 на Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за 

безопасно използване на ядрената енергия, 2004г.
36

 

Съгласно стандартите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ)
37

, 

международния опит и добрите практики при управление на РАО в развитите европейски 

страни, както и изискванията на чл. 25, ал.1 на Наредба за безопасност при управление на 

радиоактивни отпадъци, 2004г.
38

процесът за избор на площадка преминава през четири фази: 

 Фаза 1: Разработване на концепция за погребване и планиране на дейностите за 

избор на площадка; 

 Фаза 2: Събиране на данни и анализиране на райони, което включва:  

а. анализа на регионите –извършва се анализ и оценка на територията на цялата 

страна, като се изключват големи райони с неблагоприятни условия за 

разполагане на съоръжение за погребване на РАО и се определят районите за 

анализ, които представляват големи територии с благоприятни геолого-

тектонски, геоморфоложки (топографски), хидрогеоложки, инженерно-

геоложки, хидроложки, климатични и други характеристики. 

б. подбор на перспективни площадки – в районите за анализ се локализират 

потенциалните площадки, които отговарят на критериите за разполагане на 

съоръжение за погребване на РАО, и се определят перспективните площадки за 

задълбочено проучване. 

 Фаза 3: Характеризиране на площадки – перспективните площадки се изследват 

задълбочено и се избира една предпочетена площадка;  

 Фаза 4: Потвърждаване на площадката – провеждат се проучвания във връзка с 

утвърждаване на предпочетената площадка. 

Дейностите по изброените четири фази на етапа на избор на площадка подлежат на 

задълбочен контрол от страна на АЯР. Това включва: 

1. ДП „РАО” разработва план за изпълнение на дейностите по всяка една от 4-те фази, 

включващ описание на целите; описание на основните дейности в тяхната 

последователност; описание на изискванията и препоръките на национални и 

международни документи, които ще бъдат изпълнявани при осъществяване на 

дейностите; списък и описание на разработените процедури, осигуряващи 

практическото приложение на изискванията и препоръките на национални и 

международни документи; подробен график за изпълнение на дейностите, оценка на 

необходимите финансови ресурси и източници на финансиранеи програма за 

                                                      
36

Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, обн. ДВ 

бр. 41/18.05.2004 г., посл. Изм. ДВ бр.76/5.10.2012 г. 
37

IAEA, Siting of near surface disposal Facilities, IAEA Safety Series No.111-G-3.1, 1994 
38

Наредба за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, ДВ бр 76 от 30 август 2013г. 
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осигуряване на качество. Планът и програмата осигуряване на качество се одобряват 

от АЯР преди изпълнение на дейностите.  

2. За всяка една от фазите ДП „РАО” разработва доклад с резултатите от изпълнение на 

планираните дейност. Дейностите по изпълнение на всяка една от фазите се считат за 

приключили след одобряване на доклада за изпълнението им от страна на АЯР. 

Дейностите по избор на площадка завършват с издаването на заповед на председателя на 

АЯР в съответствие с изискванията на чл.33, ал.4 на ЗБИЯЕ ичл.37, ал.1 на Наредба за реда 

за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, 

2004г.Едно от условията за издаване на заповед за одобряване на избраната площадка е 

решение по ОВОС. 

Повече подробности са дадени в т.1.10 - Описание на лицензионния процес. 

1.5.1.1 ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПРОЦЕСА ЗА ИЗБОР НА ПЛОЩАДКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА НХРАО 

До създаването на ДП РАО през 2004г. изследванията за избор на площадка за национално 

хранилище са били извършвани основно от Българската академия на науките. След 2004г. 

изследванията за избор на площадка се осъществяват под ръководството ДП РАО с 

активното участие на Българската академия на науките и Минногеоложкия университет 

„Свети Иван Рилски”. От съществено значение е обстоятелството, че през 2002г. се приема 

новия Закон за безопасно използване на ядрената енергия, а до 2004г. се завършва 

разработването и приемането на всички подзаконови актове, така, че ДП РАО осъществява 

процеса на избор на площадка в пълно съответствие с изискванията на съвременното 

ядреното законодателство и с условията на разрешението за избор на площадка, издадено от 

Агенцията за ядрено регулиране. 

Това в никакъв случай не омаловажава значимостта на изследванията проведени преди 

2004г. Напротив, налице е приемственост. ДП РАО стъпва върху изследванията проведени от 

изтъкнати учени преди 2004г. съумявайки по този начин да значително да съкрати срока на 

избор на площадка за ядрено съоръжения. 

1.5.1.1.1 ОПИСАНИЕ НА ПРОУЧВАНИЯТА, ИЗВЪРШЕНИ ПРЕДИ 2004Г. 

Първи по-сериозни стъпки са предприети през 1979 г. със създаване на Междуведомствена 

комисия за избор на площадка за изграждане на национално хранилище
39

. Комисията 

включва учени и специалисти от Българската академия на науките, Комитета за използване 

на атомната енергия за мирни цели (КИАЕМЦ), Държавният комитет за опазване на 

околната среда (ДКОПС), Министерството на народното здраве и Министерството на 

минералните ресурси. На базата на изчерпателен анализ на природните условия на страната 

комисията първоначално определя следните райони за перспективни за търсене на площадка 

за национално хранилище: Стакевския и Светиниколовски плутони в Северозападна 

България;старопланинските плутони между селата Лесков дол и Осеновлак, източно от гара 

Елисейна; Гранитите и метаморфитите в централните части на Средна гора, южно и западно 

от връх Богдан и около връх Братан; Плутонът северно от Твърдица, пресичащ диабаз-

филитоидната формация; Гранитите в Сакар планина, северно и северозападно от връх 

Вишеград; Мощният вулкански комплекс (до 1000 m), изграден главно от риолити, по 

поречието на р. Боровица, Кърджалийско. Окончателните перспективни терени, определени 

от комисията на Технико-икономически съвет на Асоциация „Енергетика” са: Високата 

льосова тераса южно от АЕЦ „Козлодуй”; Льосовите гредове, източно от с. Остров; Рудник 

„Кошава”; отработените хоризонти на рудник „Чипровци”. Предварителни проучвания са 
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Доклад на Председател на Комисията по избор на площадка за построяване Централно хранилище за 

погребване на преработени радиоактивни отпадъци от АЕЦ, 1979 г., 55 стр. 
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извършени само на първите два обекта предвидреакцията на местните власти срещу 

проучвания на рудниците „Кошава” и „Чипровци”. Съставена е „Комплексна програма за 

цялостно решаване на въпросите, свързани с третирането, съхраняването и погребването на 

радиоактивните отпадъци от АЕЦ с ниско и средно ниво на активност” с главен изпълнител 

Министерството на енергетиката и подизпълнители Института по ядрени изследвания и 

ядрена енергетика - ИЯИЯЕ и Лабораторията по геотехника при БАН и срокове за 

изпълнение 1985-1990 г. Поради настъпилите политически промени в края на осемдесетте и 

началото на деветдесетте години програмата не е изпълнена. 

Дейностите се възобновяват през април 1991 г., когато Министерският съвет с РМС № 7 

възлага на БАН като независима държавна институция в срок от 14 месеца да „организира 

разработването на Концепция за национално хранилище за радиоактивни отпадъци”. 

Концепцията на БАН съдържа разширено резюме, придружено с 57 доклада, в които се 

разглеждат всички аспекти на погребването на радиоактивните отпадъци – от техния състав 

и свойства до избор на перспективни площи и площадки
40

. В изготвяне на Концепцията 

вземат участие представители на следните институти на Българската академия на науките: 

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, Геологически институт, Лаборатория 

по геотехника, Геофизически институт, Географски институт, Институт по водни проблеми, 

Централна лаборатория по сеизмична механика и сеизмично инженерство, както и 

специалисти от други институции - Софийския университет “Свети Климент Охридски”, 

Минно-геоложкия университет „Свeти Иван Рилски”, Научно-изследователския институт по 

полезни изкопаеми към Комитета по геология и минерални ресурси, Селскостопанска 

академия, Министерство на околната среда, Комитет за използване на атомната енергия за 

мирни цели, Национален център по радиобиология и радиационна защита. При изготвянето 

на Концепцията е взет предвид опита на страните от Европейския съюз, на САЩ, на Канада, 

на Япония, Швейцария, Русия, Китай, Индия и др., а също така съответните документи на 

МААЕ.  

Концепцията на БАН съдържа анализ на: (1) вида, характеристиките и количествата на 

натрупаните в страната РАО; (2) очакваните количества РАО от АЕЦ "Козлодуй" до 

приключване на срока на експлоатация на енергоблоковете и ориентировъчни оценки за 

вида, характеристиките и обема на отпадъците, получени при извеждането на 

енергоблоковете от експлоатация и при тяхната ликвидация; (3) съществуващите методи за 

третиране и кондициониране на радиоактивните отпадъци; (4) състоянието на действащото в 

страната хранилище в Нови Хан за съхранение на РАО от радиоактивни източници в 

индустрията, медицината и научните изследвания; (5) видовете хранилища, които се 

използват по света в зависимост от типа и характеристиките на радиоактивния отпадък; (6) 

очакваното въздействие на хранилищата върху геоложката среда и методите и средствата за 

минимизиране на това въздействие, включително и използването на различни инженерни 

бариери; (7) радиологичните последствия от изграждането на хранилище и разработването 

на методика за техният анализ и оценка; (8) аварийни сценарии на хранилища за РАО и 

последствията от тях. 

В Концепцията е възприет централизираният подход за провеждане на процеса за избора на 

площадка, като най-напред е анализирана цялата територия на страната и в нея са 

разграничени територии, в които се очаква наличие на перспективни райони. След това в 

районите са отделени подходящи площи, а в някои от тях са предварително локализирани и 

по няколко потенциални площадки. Всички тези дейности са описани в съответни доклади. 

Методиката за провеждане на изследвания за определяне на перспективни райони и 

подходящи площи за определяне на потенциални площадки включва: (1) анализиране на 

природните дадености на територията на България, включително геоложки строеж, 
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Концепция на БАН за национално хранилище за радиоактивни отпадъци. Българска академия на науките, 

1993, БАН 
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геотехнически условия и условия, хидроложки, хидрогеоложки и климатични и 

геоморфоложки условия; (2)разграничаване на перспективни райони и площи; (3) възможно 

най-детайлнахарактеристика по литературни данни на перспективните райони и площи, и 

тяхната категоризация.  

Българските земи са разположени в две съвършено различни тектонски области. Първата от 

тях се намира на север от Предбалкана и попада в Мизийската платформа, която е 

маргинална част от голямата европейско-руска тектонска платформа. Втората област, 

разположена южно от Предбалкана се отнася към Алпо-хималайския ороген. Докато в 

Мизийската платформа интензивната тектоника, изразяваща се в нагъвателни процеси и 

големи разломявания е затихнала в началото на Мезозоя, то в орогена 

планинообразователните процеси са завършили едва в близкото геоложко минало. Тези 

тектонски различия естествено повлияват на развитието на процеса на избор на площадка за 

НХРАО. Още в началните етапи на този процес вниманието е насочено предимно към терени 

в Северна България, които са далече по-спокойни от тези в Южна България. От Южна 

България са взети предвид райони, в които не са установени активни разломи и значими 

местни земетръсни огнища. 

Регионалните проучвания са били улеснени от добрата изученост на природната обстановка 

в страната във всичките нейни аспекти: геоложки, геофизични, сеизмоложки, географски, 

хидроложки, хидрогеоложки, климатичен и др. Това в особена степен се отнася за геоложкия 

аспект - геоложките проучвания са започнали още от тридесетте години на ХІХ век. В 

резултат на дейността на плеяда от изтъкнати геолози цялата територия на страната е 

покрита с геоложки и тектонски карти. Завършената по това време нова геоложка карта в М 

1:100 000 е давала достатъчно добра представа за разпространението, състава и строежа на 

скалните комплекси. В Националния геофонд се съхраняват непубликувани карти почти за 

цялата територия на страната в М 1:25 000. Тази информация, съчетана с данните за 

тектонския строеж и сеизмичните условия е дала възможност да се очертаят зони със 

сравнително спокойни геоложки условия от неогена до наши дни, където има ограничен 

брой активни разломи и земетръсните огнища са с разрушителна сила по-малка от VІІІ 

степен по МШК.  

Инженерногеоложките и хидрогеоложките условия на България също вече са били обобщени 

на карта в М 1:500 000, както и на карти в по-едър мащаб. На тях в рамките на изследването 

на БАН са нанесени литологията на страната, местата на проявление на опасни геоложки 

процеси, хидрогеоложките басейни и основните хидравлични и хидрохимичини параметри 

на подземните води. 

Въз основа на наличната информация и на допълнителни анализи е съставена карта за 

категоризацията на площите на територията на България. На територията на България са 

разграничени три големи области в нейните северозападна и югоизточна части, както и в 

Предбалкана, които предлагат сравнително по-добри условия. В тези три области, след 

цялостен анализ, са определени около 20 най-перспективни площи, за .всяка от които бе 

съставен експертен доклад, в който са обобщени всички данните за геоложкия строеж и 

тектониката, както и сеизмотектонските, инженерогеоложките, хидрогеоложките, 

геоморфоложките и други условия. Подреждането по важност на площите и обектите, които 

са перспективни за по-нататъшно проучване, е направено на базата на предварителен 

системен анализ. Разграничени са терени, които предлагат по-добри възможности от другите 

за намиране на потенциални площадки за изграждане на Национално хранилище за РАО 

(НХРАО). Това са терените в Предбалкана и в преходната зона между Предбалкана и 

Мизийската платформа изградени от дебели мергелни свити, в самата Мизийска платформа, 

някои ефузивни покрови в Източните Родопи, гранитовия батолит в Сакар планина и 

Белоречката гнайсова структура в Източните Родопи. 
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Тъй като Концепцията на БАН разглежда както дълбочинното (геоложко) погребване, така и 

повърхностното разполагане на хранилищата в периода 1995-1997г. Геоложкия институт на 

БАН на базата на Концепцията
41,42

извършва допълнителен анализ за определяне на площи, 

които са подходящи за изграждане на хранилище за ниско и средноактивни отпадъци
43,44

, 

фокусиран върху площи и обекти, които са близко разположени към АЕЦ „Козлодуй”, с 

което се намалява риска от инциденти и аварии при транспортиранетона десетки хиляди 

кубически метри радиоактивни отпадъци и свързаните с това радиологични последици за 

населението. Локализираните перспективни терени са свързани с долнокредни мергели, 

разположени 60-80 km южно от АЕЦ „Козлодуй”, льосови терени, разположени южно от 

АЕЦ „Козлодуй” и неогенски глинести терени в Ломската депресия, разположени западно и 

югозападно от АЕЦ „Козлодуй”.  

При отсъствието на упълномощена държавна организация за управление на РАО по това 

време, институциите, които следяха и се интересуват от развитието на процеса на избор на 

площадка за ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци са Министерството на 

енергетиката и Комитета за използване на атомната енергия за мирни цели (КИАЕМЦ, сега 

АЯР) и по специално техните отдели, които са се занимавали с РАО. След обсъждане на 

цитираните по-напред доклади КИЯЕМЦ решава да финансира изследване, което да се 

съсредоточи към площите и площадките в непосредствена близост с АЕЦ „Козлодуй”. При 

това изследване вниманието се насочва към льосовите терени в непосредствена близост до 

АЕЦ „Козлодуй” и на юг от нея
45

. Най-важният извод от това изследване е че в близост 

южно от АЕЦ „Козлодуй” и в нейната охранителна зонапод льоса се разкрива дебел слой 

плиоценски глини от т.н. Брусарска свита, които имат добра носеща способност и високи 

изолационни качества.  

През 2001÷2003 г.от Геологическия институт на БАН е изпълнен проекта „Оценка на 

геоложките условия за дълговременно съхраняване на РАО на площта на и около АЕЦ 

„Козлодуй“.Комплексен анализ и технико-икономическа оценка на възможността за 

дълговременно съхраняване на кондиционирани РАО на и в близост до площадката на АЕЦ 

Козлодуй. - Отчетни доклади в три етапа по договор № 21371061/20.12.2001 на АЕЦ 

„Козлодуй” с ГИ-БАН.(Евстатиев и колектив, 2003г.). Основните дейности по този проект са 

се изразили в локализиране на площадката „Маричин валог“, разположена на около 2.5 km 

южно от АЕЦ „Козлодуй“, извършване на теренни проучвания, изследвания и анализи, 

изискващи се в нормативните документи на МАЕЕ, и локализиране, проучвания и 

предварителни анализи на площадки, разположени в близост до АЕЦ. При развитието на 

този проект е разширено сътрудничеството с Белгийския ядрен център SCK-CEN в гр. Мол, 

като част от изследванията са извършени в негови лаборатории. 
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По този начин на ново по-високо ниво се потвърждават проучванията на Междуведомствена 

комисия за избор на площадка за изграждане на национално хранилище
46

, на 

Концепцията
47

,
48

 и на Геоложкия институт на БАН
49,50,51

 за намиране на подходящи терени в 

близост до АЕЦ „Козлодуй” в льосови масиви залягащи върху плиоценски глини. Тези 

резултати не следва да бъдат изненадващи тъй като изборът на местоположение на АЕЦ 

„Козлодуй” е следвал критерии близки, ако не аналогични, с критериите за избор на 

площадка за Национално хранилище.  

1.5.1.1.2 OПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ И ПРОУЧВАНИЯТА, ИЗВЪРШЕНИ СЛЕД 2004Г. ДО ФАЗА ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА 

ПЛОЩАДКИТЕ 

Както бе посочено, през 2002г. се приема новия Закон за безопасно използване на ядрената 

енергия, а до 2004г. се завършва разработването и приемането на всички подзаконови актове. 

ДП РАО се създава през 2004г. отговаряйки на изискванията на глава 4 на Законa за 

безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ), 2002г. Съгласно ЗБИЯЕ ДП РАО като 

единствения субект натоварен с отговорността за управлението на РАО, извън обектите в 

които се генерират, носи пълната отговорност за избор на площадка, проектиране, 

изграждане, въвеждане в експлоатация и експлоатация на НХРАО. Това определя 

извършването на преоценка на всички проведени до 2004г. изследвания за избор на 

площадка, прилагайки същевременно изискванията на ЗБИЯЕ и съвременната му 

подзаконова база и отчитайки стандартите по безопасност на МААЕ и добрите практики в 

развитите европейски страни. Изследванията на ДП РАО за избор на площадка се планират и 

извършват под контрола на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР), която съгласно ЗБИЯЕ е 

единствения компетентен орган, отговорен за държавното регулиране на безопасното 

управление на радиоактивните отпадъци, част от което се явяват всички дейности свързани с 

погребване на РАО.  

Съгласно чл.74, ал.3 на ЗБИЯЕ Министерски съвет взема решение за изграждане на 

Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци. Това е РМС № 

683/25.07.2005г., с което МС на Р България взема решение да изгради Национално 

хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци и възлага дейността на ДП РАО. 

Веднага след излизането на РМС № 683/25.07.2005г. и в съответствие с Наредба за реда за 

издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, 2004г. ДП 

РАО внася в АЯР Заявление за издаване на разрешение за избор на площадка. Към 

заявлението са приложени следните документи: (1) концептуално описание на НХРАО, обща 

характеристика и критерии за приемливост на площадките; (2) план-задание за извършване 

на предварителни проучвания, който съдържа информация относно обхвата на предвидените 

прединвестиционни проучвания; (3) програма за осигуряване на качеството, която съдържа 
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описания на общите мерки за изпълнение на проучванията за избор на площадка, методите за 

тяхното изпълнение и оценката им, както и описания на системата за контрол и съхраняване 

на документите, свързани с дейността; (4) документи, удостоверяващи, че ДП РАО 

притежава финансови ресурси в обем, необходим за осъществяване на заявената дейност в 

съответствие с изискванията, нормите и правилата за ядрена безопасност и радиационна 

защита; (5) документи, удостоверяващи, че ДП РАО притежава технически ресурси в обем, 

необходим за осъществяване на заявената дейност в съответствие с изискванията, нормите и 

правилата за ядрена безопасност и радиационна защита; (6) документи, удостоверяващи, че 

ДП РАО притежава материални ресурси в обем, необходим за осъществяване на заявената 

дейност в съответствие с изискванията, нормите и правилата за ядрена безопасност и 

радиационна защита; (7) документи относно управленческата и организационна структура на 

ДП РАО; (8) документи относно числеността, образованието и квалификацията на персонала 

и разпределение на длъжностите; (9) обосновка на продължителността на за който се иска 

разрешение за избор на площадка; (10) списък на приложимите за дейността на избор на 

площадка стандарти, както и други документи, удостоверяващи съответствието с 

изискванията за извършване на дейността.  

На базата на задълбочен анализ на Заявлението и на горецитираните документи – 

приложение към Заявлението, извършен от Агенцията за ядрено регулиране в рамките на 

законоустановения 9-месечен срок по чл.18, ал.2, т.1 на ЗБИЯЕ на 4 май 2006г. 

председателят на АЯР издава на ДП РАО Разрешение за определяне на местоположението 

(избор на площадка) на съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци – НХРАО. 

Всички последващи проучвания и изследвания на ДП РАО за избор на площадка са 

извършени в пълно съответствие с изискванията на ядреното законодателство, стандартите 

по безопасност на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), добрите практики на 

развитите европейски страни и условията на Разрешението за избор на площадка, издадено 

от Агенцията за ядрено регулиране.  

Фаза 1: Разработване на концепция за НХРАО 

През тази фаза ДП РАО разработва и внася за одобряване в Агенцията за ядрено регулиране 

План за разработване на концепция
52

и Програма за осигуряване на качеството
53

. 

Концепцията за погребване на радиоактивни отпадъци
54

доразвива и усъвършенства 

Концепцията на БАН описана по-горе
55

, опирайки се на съвременните изисквания на 

ядреното законодателство, стандартите по безопасност на Международната агенция за 

атомна енергия, последните разработки на науката и техниката и включва: 

1. Анализ на изискванията на националните нормативни документи и препоръките на 

стандартите по безопасност на Международната агенция за атомна енергия, в т.ч. на 

основните стандарти, които са приложими при избора на площадка и изграждане на 

НХРАО като Фундаменталните принципи за безопасност
56

, Принципи за управление на 

радиоактивни отпадъци
57

, Повърхностно погребване на РАО
58

, Оценки по безопасност 
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План за развитие на концепция за погребване на РАО, ДП РАО, 2007 
53

Програма за осигуряване на качеството при развитие на концепция за погребване на РАО и планиране за 

избор на площадка, ДП РАО, 2007 
54

Доклад за концепция за погребване на радиоактивни отпадъци, ДП РАО, 2010г. 
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Концепция на БАН за национално хранилище за радиоактивни отпадъци. Българска академия на науките, 

1993, БАН 
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IAEA, Fundamental Safety Principles, Safety Fundamentals No.SF-1, IAEA, 2006 
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IAEA, The Principles of Radioactive Waste Management, Safety Standard Series No.111-F, IAEA, 1995 
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IAEA, Near Surface Disposal of Radioactive Waste, Safety Requirement, Safety Standards Series No. WS-R-1, 1999 
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при повърхностно погребване на РАО
59

, Избор на площадка при повърхностно 

погребване на РАО
60

;  

2. Анализ на източниците на радиоактивни отпадъци в страната, които подлежат на 

погребване в НХРАО. Постулирано е, че Националното хранилище е предназначено за 

погребване само на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци, категория 2а, 

съгласно Наредба за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци; 

3. Направена е оценка на обема и радионуклидния инвентар на ниско и средноактивни 

отпадъци, категория 2а, които ще бъдат погребани в Националното хранилище и е 

обоснован капацитета на НХРАО. Данните от този анализ са приведени в т.1.7.3 

“Характеристика на РАО, подлежащи на погребване в НХРАО. Очакван вид и 

количество РАО за погребване в НХРАО. Производителност. Капацитет”на настоящия 

доклад за оценка на въздействието върху околната среда 

4. Дефинирани са етапите от жизнения цикъл на НХРАО и описани основните дейности при 

различните етапи; 

5. Дефинирани са целите по безопасност, ръководните принципи за осигуряване на 

безопасността, изискванията и критериите по безопасност и пътищата за осигуряването 

им. Същите са приведени са приведени в т.1.5.3 “Основни цели, принципи и критерии за 

безопасност” на настоящия доклад за оценка на въздействието върху околната среда.  

6. Дефинирани са концептуалните основи на НХРАОи приложимите концепции за 

изграждане на НХРАО; 

7. Дефинирани са критериите за приемливост при избор на площадка на базата на 

изискванията за международните стандарти и изискванията на ядреното законодателство; 

8. Дефинирани са критериите за приемане на РАО в НХРАО, съответстващи на етапа на 

концепция 

9. Разработени са изискванията към предварителната оценка по безопасност и 

методологията за извършването й 

10. Разработен е актуализиран план за дейностите на етап избор на площадка и е приведен 

списъка на приложимите закони и нормативни документи, в т.ч. документите на 

Международната агенция за атомна енергия и Международния комитет за радиационна 

защита.  

Докладът за разработване на концепция за погребване на радиоактивни отпадъци
61

 е одобрен 

от Агенцията за ядрено регулиране, с което дейностите по изпълнение на фаза 1 от етап 

избор на площадка се считат за приключили. 

Фаза 2: Събиране на данни и анализиране на райони 

През тази фаза ДП РАО разработва и внася за одобряване в Агенцията за ядрено регулиране 

План за изпълнение на фаза 2 Събиране на данни и анализиране на райони
62

 и Програма за 

осигуряване на качеството при изпълнение на фаза 2
63

. В съответствие с изискванията на 

Наредба за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци Плана за изпълнение на 

фаза 2 включва: (1) описание на целите; (2) описание на основните дейности в тяхната 
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Програма за осигуряване на качеството при изпълнение на фаза 2 Събиране на данни и анализиране на 

райони, ДП РАО, 2007 
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последователност; (3) описание на изискванията и препоръките на национални и 

международни документи, които ще бъдат изпълнявани при осъществяване на дейностите; 

(4) списък и описание на разработените процедури, осигуряващи практическото приложение 

на изискванията и препоръките на национални и международни документи; (5) подробен 

график за изпълнение на дейностите; (6) оценка на необходимите финансови ресурси и 

източници на финансиране.  

Плана за изпълнение на фаза 2 Събиране на данни и анализиране на райони и Програма за 

осигуряване на качеството при изпълнение на фаза 2 са одобрени от Агенцията за ядрено 

регулиране. 

ДП РАО провежда необходимите проучвания за изпълнение на фаза 2 Събиране на данни и 

анализиране на райони съответствие с Плана за изпълнение на фазата и програмата за 

осигуряване на качеството. Резултатите са оформени в Доклад за реализация на фаза 2 

Събиране на данни и анализиране на райони
64

. Проучванията се базират на всички, 

проведени до този момент изследвания, в т.ч. Концепцията за погребване на радиоактивни 

отпадъци
65

, горецитираните проучвания на Геоложкия институт към Българската академия 

на науките, различни литературни източници и фондови доклади, доразвиват основните 

пунктове, постулати и постижения, опирайки се на съвременните изисквания и последните 

постижения на водещи страни в областта на избор на площадка.  

Схемата на провеждане на анализа е дадена на Фигура 1.5-1.  

Проучванията включват: 

(1). Разработване на методология за избор на потенциални площи в съответствие с 

изискванията към дейностите, принципите и критериите за описание и анализ, 

(2). Извършване на регионални анализи, при които се провежда анализ и оценка на 

територията на цялата страна като посредством критерии на изключване се изключват 

големи райони с неблагоприятни условия за разполагане на НХРАО и се определят 

райони за анализ, които представляват големи територии с благоприятни геолого-

тектонски, геоморфоложки (топографски), хидрогеоложки, инженерно-геоложки, 

хидроложки, климатични и други характеристики. 

(3). Критериите за изключване са: сеизмичност (изключват се територии с IX и по-

голяма степен на прогнозна сеизмична интензивност по МШК за 1000-годишен 

период и сеизмичен коефициент Кс>0.4); хидрогеоложки (изключват се територии с 

водоносни хоризонти с мощност на пласта над 5 m и коефициент на филтрация над 

1x10-
4 

m/s, чието ниво на подземни води е на или по-малко от 4 m от повърхността); 

геолого-тектонски (изключват се райони със сложен геолого-тектонски строеж, 

който се изразява в голяма изменчивост и неиздържаност на литоложките 

разновидности, с гънкови и навлачни структури, с активна тектонска дейност и 

значителна тектонска нарушеност); геоморфоложки(изключват се територии, 

попадащи в планинския височинен пояс (надморска височина над 600 m); 

инженерногеоложки (изключват се райони с прояви на плитки карстови и карстово-

суфозионни процеси, с прояви на кален вулканизъм и други процеси на геоложка 

опасност (абразия, свлачища и др.); хидролого-климатичен (изключват се територии 

с исторически доказани наводнения и такива, които попадат в обхвата на заливане от 

разрушаване на язовирни стени; изключват се места с проявени екстремни 

климатични явления - смерчове); социално-икономически (изключват се общини с 
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Доклад за реализация на фаза 2 Събиране на данни и анализиране на райони, ДП РАО, 2007 
65

Концепция на БАН за национално хранилище за радиоактивни отпадъци. Българска академия на науките, 

1993, БАН 
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гъстота на населението над 80 души/km2, курортни и туристически комплекси с 

общонационално значение, национални и природни паркове).  

 

 

ФИГУРА 1.5-1 СХЕМА НА АНАЛИЗА НА ФАЗА 2 -СЪБИРАНЕ НА ДАННИ И АНАЛИЗИРАНЕ НА РАЙОНИ 

 

За всеки един от изключващите критерии е съставена карта на цялата страна в М 1:500 000. 

Чрез комбиниране на изключващите критерии е съставена обобщаваща карта в М 1:500 000.  

Отделени са два района на интерес, условно наречени северен и южен. Северният обхваща 

главно западните и централни части на Мизийската платформа и Преходната зона на 

Предбалкана. Южния район включва Сакар и Харманлийския блок.  

С помощта на принципите и изискванията за пресяване в двата района на интерес са 

отделени са отделени потенциални площи. В северния район, обхващащ части на 

Мизийската платформа и Преходната зона на Предбалкана, са отделени следните площи: 

територията на АЕЦ „Козлодуй” и 25-30 km зона около нея; територията на планираната по 

това време АЕЦ „Белене” и 25-30 km зона около нея; терените покрити с долнокредитни 

мергели (Сумерската, Горнооряховската и Трумбешката свити); приточните долини в 
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Северозападна България с близки до повърхността неогенски глинести седименти, главно на 

Брусарската свита. Южния район на интерес, обхващаш Сакар и Харманлийския блок е 

разглеждан като една площ поради значително по-малката му територия и близките 

природни условия. В хода на анализа в гореизброените площи първоначално са 

локализирани 78 площадки, сведени до 36 прилагайки критериите за подбор.  

В крайна сметка са локализирани 12 потенциални площадки, от които 10 в северния район на 

интерес ("АЕЦ- Козлодуй", "АЕЦ-Белене", "Маричин валог", "Деков", "Върбица", "Златар", 

"Медовина", "Брестова падина", "Черновършка падина" и "Ковачица") и 2 площадки в 

южния район на интерес ("Гарвански камък" в Сакар и "Исеприк" в Харманлийския блок). 

Местоположението на площадките е дадено на Фигура 1.5-2. 

За тези 12 потенциални площадки е събрана значителна по обем информация като те са 

описани по еднотипен начин с оглед да се осигурят данни за провеждането на 

многофакторен анализ и да се подберат до 5 перспективни площадки. Описанието включва: 

местоположение; геолого-тектонски условия; сеизмични и неотектонски условия; 

геоморфоложки, инженерногеоложки, хидрогеоложки условия; опасни геоложки процеси и 

явления; климатични и хидроложки условия; инфраструктурна характеристика; социално 

икономически условия (приемливост) и други, като резултатите са представени на карти с М 

1:50 000 – 1:25 00. 

 

 

ФИГУРА 1.5-2:МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ПЛОЩАДКИ, ОПРЕДЕЛЕНИ НА ФАЗА 2 - 

„СЪБИРАНЕ НА ДАННИ И АНАЛИЗИРАНЕ НА РАЙОНИ” 

 

Посредством многофакторния анализ от посочените 12 потенциални площадки за по-

нататъшно изследване на фаза „Характеризиране на площадки” са избрани четири площадки 

- Фигура 1.5-3. 
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ФИГУРА 1.5-3:МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ПЛОЩАДКИ, ПРОУЧВАНИ НА ФАЗА 

„ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ПЛОЩАДКИ“ 

 

Следните площадки са най-приемливи за изграждане на НХРАО: 

 Площадка „Радиана“, разположена непосредствено до АЕЦ „Козлодуй“ и в 

границите на 2-километровата зона за превантивни защитни мерки на АЕЦ 

„Козлодуй“ (ЗПЗМ); 

 Площадка „Маричин валог“, разположена на разстояние 2.5-3.0 km западно от АЕЦ 

„Козлодуй” и извън 2-километровата ЗПЗМ на АЕЦ Козлодуй; 
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 Площадка „Брестова падина“, разположена на разстояние 20 km югозападно от 

АЕЦ „Козлодуй”, извън 2-километровата ЗПЗН, но в границите на 30-километровата 

Наблюдавана зона на АЕЦ „Козлодуй” (НЗ); 

 Площадка „Върбица“, разположена на 52 km km по-права линия южно от АЕЦ 

„Козлодуй” (над 90 km по шосе), извън 2-километровата ЗПЗМ и извън 30-

километровата НЗ на АЕЦ „Козлодуй”. 

Фаза 3: Характеризиране на площадките 

Съгласно изискванията на ядреното законодателство – Наредба за безопасност при 

управление на радиоактивни отпадъци, 2004г. изборът на площадка на съоръжение за 

погребване на радиоактивни отпадъци се основава на сравнителен анализ на не по-малко от 

три площадки. Определените на предходния етап перспективни площадки-кандидати са АЕЦ 

Козлодуй, наречена впоследствие „Радиана“, площадка „Маричин валог“, площадка 

„Брестова падина“, площадка „Върбица“.  

В хода на изпълнение на фаза 3 за НХРАО площадка „Върбица“ отпада от по-нататъшно 

разглеждане. Основание за взетото решение е голямата отдалеченост на площадката от 

основния източник на радиоактивни отпадъци – АЕЦ „Козлодуй” и минимизиране на 

потенциалната опасност за населението при превоза на кондиционирани радиоактивни 

отпадъци до площадката на НХРАО. Съгласно чл.55, ал.1, т.8 на Наредба за безопасност при 

управление на РАО, действаща към момента на изпълнение на фаза „Характеризиране на 

площадки” – ДВ, бр.72/17.08.2004г. разположението на площадката за повърхностно 

погребване на РАО трябва да осигурява превозване на РАО до съоръжението с минимален 

риск за населението. Изследванията показват че най-късият път от АЕЦ “Козлодуй” до 

площадка „Върбица“ е по-голям от 90 km, от които 68 km по второкласно шосе II-4 от 

Козлодуй за Враца и 22 km по третокласно шосе III-1306, което се нуждае от ремонт и 4 km 

нова пътна връзка. Това е значително по-голямо разстояние в сравнение с площадка 

„Радиана” (разположена непосредствено до АЕЦ „Козлодуй“ като транспортът се извършва 

по вътрешнозаводски път), площадка „Маричин валог” (максимално разстояние по нова 

пътна мрежа 2.5-3 km), и площадка „Брестова падина” (разстояние 20 km, от които 6-7 km 

нов път). При превозване до площадка „Върбица“ ще се преминава през 14 села, най-

голямото от които е с. Борован. Това поставя значителен риск за населението от 

транспортните операции. За сравнение при превоза на РАО от АЕЦ „Козлодуй“ до площадка 

„Маричин валог” и до площадка „Радиана” не се преминава през населени места, а 

специално за площадка „Радиана” не се използва обществената пътна мрежа. При транспорта 

на РАО от АЕЦ „Козлодуй“ до площадка „Брестова падина” се преминава през 3 населени 

места. Вижда се, че площадка „Върбица” не осигурява изискванията от нормативната база 

минимален риск за населението при превоз на РАО. Правилността на направения избор за 

отпадане на площадка „Върбица” от по-нататъшно разглеждане се потвърждава от 

изискванията на новата Наредба за безопасност при управление на РАО, приета с ПМС 

№185/23.08.2013г. и публикувана в ДВ бр.76/30.08.2014г.– съгласно чл.26, ал.4 при изборът 

на площадка се отчита и съществуващата пътна инфраструктура за осигуряване на превоз на 

РАО до съоръжението с минимален риск за населението. 

Резултатите от проведените детайлни полеви и лабораторни изследвания за тези площадки 

(включително и на „Върбица“)
66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 , 73 ,74

, както и резултатите от проучванията 
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Опитно-методични изследвания с цел верифициране на методи и методики за проучване и доказване 

приемливостта на площадки за изграждане на хранилище за ниско и средноактивни РАО, ГИ-БАН, 2007 
67

Комплексен анализ на регионални геофизични полета и оценка на сеизмичния риск на потенциалните 

площадки за разполагане на НХРАО, ГФИ БАН, 2007 
68

Съвместен анализ на резултатите от високоточните геодезични измервания, геоморфоложките и 

геотектонските наблюдения в районите на площадките, предвидени за разполагане на НХРАО, ГИ-БАН, 2007 
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проведени от АЕЦ „Козлодуй”
75,76

, са систематизирани и обобщени в Доклад за изпълнение 

на фаза 3 Характеризиране на площадки за НХРАО
77

, който е одобрен от Агенцията за 

ядрено регулиране, с което дейностите по изпълнение на фаза 3 от етап избор на площадка се 

считат за приключили. 

Сравнителният анализ включва площадките Радиана, Маричин валог и Брестова падина, с 

което изискванията на чл.25, ал.1 на Наредба за безопасност при управление на 

радиоактивни отпадъци
78

 са спазени. 

1.5.1.2 ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИЗСЛЕДВАНИТЕ ПЛОЩАДКИ 

В съответствие с изискванията на ядреното законодателство е направен сравнителен анализ 

на потенциалните площадки за определяне на предпочетената площадка. 

1.5.1.2.1 ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“ 

Площадка „Радиана“ е разположена в непосредствена близост с АЕЦ „Козлодуй” и попада в 

2-километровата зона за превантивни защитни мерки (ЗПЗМ) на АЕЦ „Козлодуй”. Отстои на 

3,3 km югоизточно от регулационната линия на гр. Козлодуй, 4,3 km северозападно от 

строителните граници на с. Хърлец и на около 4,2 km югозападно от десния бряг на р.Дунав. 

Местоположението й, показано на Фигура 1.5-3, се определя от координатния регистър, 

даден в Приложение 8-I.4. 

В геоморфоложко отношение площадката попада в западната част на Дунавската хълмиста 

равнина. Районът около нея обхваща част от льосовото плато между реките Цибрица и 

Огоста, прорязано от сравнително малки приточни долини, две от които са притоци на 

р. Дунав, а останалите – на р. Огоста, южно от с. Гложене, при селата Бутан, Крива бара, 

Бъзовец, Септемврийци и др. и речни тераси (Фигура 1.5-4). 

Приточните долини са оформени през плейстоцена. В тях е акумулиран преотложен льос, 

който има по-малка дебелина, отколкото при платото. 

Льосовото плато има равнинен релеф и е генетично свързано с т. нар. старо акумулативно-

абразионно ниво (СААН). Това ниво е врязано в плиоценски (долноромански) глини. 

Разрезът му се разкрива по високия десен бряг на р. Цибрица при с. Златия, гр. Вълчедръм и 

с. Мадан. Върху ерозираните долноромански глини са отложени езерно-речни седименти, 

представени от базален чакълно-пясъчен и покривен чакълно-глинест комплекс. 
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Извършване на инженерногеоложки, хидрогеоложки и геофизични проучвания на площадки, предвидени за 

разполагане на НХРАО, ГИ-БАН, 2007 
70

Характеристика на площадка No 4, ГИ-БАН, 2007 
71

Геофизични проучвания на площадката разположена в ската, южно от АЕЦ „Козлодуй”; МГУ „Св. Иван 

Рилски”, 2007 
72

Предварителни инженерно-геоложки проучвания на площадка „Радиана”, „Геохидроконсулт” ООД, 2008 
73

Резултати от проведени геоложки, геофизични, инженерно-геоложки, хидрогеоложки и лабораторни 
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ФИГУРА 1.5-4 ГЕОМОРФОЛОЖКА КАРТА НА РАЙОНА 

 

Горнището на алувия е с абсолютна кота 125÷130 m и е с наклон към р. Дунав. Над тях 

следва льосовия комплекс, представен от шест льосови хоризонта, разделени от погребани 

почви. На юг, извън границата на разглеждания район, СААН граничи с плиоценската 

денудационна повърхност. От платото към съвременното речно русло на р. Цибрица, р. 

Огоста и р. Дунав се установява спектър от речни тераси (от Т6 до Т0 според броя на 

льосовите хоризонти), образувани през глациалния плейстоцен и холоцена.  

В льосовото плато и високите речни тераси около АЕЦ “Козлодуй” се наблюдават голям 

брой степни блюда, лазчини и суходолия. Всички те са отпечатък върху съвременния релеф 

на по-стари понижения, в които е прииждала вода по време на еоличното льосонавяване и 

затова в тях се е отложил повече или по-малко променен и заглинен льос. 

Теренът около площадка „Радиана“ в сегашния си вид е оформен под влияние на 

абразионно-акумулативната дейност на Дакийския езерно-речен басейн, а по-късно от 

ерозионно-акумулативната дейност на р. Палеодунав и р. Палеоогоста. В западната и южната 

част на района се установява старото абразионно- акумулативно ниво (СААН). На изток 

значителна площ е заета от полегат склон, оформен в седиментите на СААН, а на 

североизток са разположени речните тераси.  

Самата площадка „Радиана“ и теренът южно от нея попадат в обсега на склон от кота 38÷39 

m до кота около 120 m. В него са установени следните геоморфоложки форми: 

 полегат склон между СААН и тераса Т6 в диапазона на надморска височина 98÷120 m;  

 тераса Т6 с широчина 270÷380 m - от кота 98 m до кота 58 m; 

 полегат склон между тераси Т6 и Т2 с широчина 60÷100 m – от кота 58 m до кота 46 m; 
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 тераса Т2с широчина70÷120 m от кота 46 m до кота 38÷39 m.  

Наклонът на склона е на североизток. Вписва се в диапазона 4.8÷5.7° при тераса Т2, 9.5÷10° в 

обсега на полегатия склон и 9.3÷9.8° в границите на тераса Т6. Средно в границите на 

площадката от тераса Т2 до тераса Т6 включително съставлява 8.4÷8.6°. 

Между тераса Т2и десния бряг на р. Дунав се разполагат тераса Т1, върху която е АЕЦ 

„Козлодуй“, и тераса Т0. Теренът в техния обсег е равнинен. Вписва се в диапазона на 

надморска височина 28÷38 m в границите на тераса Т1 и от 26 m до 28 m - в границите на 

тераса Т0. 

В регионален аспект площадка „Радиана“ попада в Ломската депресия в северозападната 

част на Мизийската платформа. Около площадката на повърхността се разкриват 

кватернерни образувания и неогенски седименти, илюстрирани на Фигура 1.5-5
79

. 

Дълбочинният геоложки разрез под тях е представен от палеогенски и мезозойски 

отложения, разкрити с дълбоки структурни сондажи. 

Мезозоят включва триаса, юрата и кредата, изградени от разнообразни теригенни и 

карбонатни седименти: варовици, доломити, мергели, глини, пясъчници, конгломерати, 

алевролити и аргилити. Палеогенските седименти са представени от мергели, глинести и 

органогенни варовици.  

В разреза на неогена са диференцирани Делейнска, Криводолска, Фуренска, Флорентинска, 

Смирненска и Арчарска свита с миоценска възраст, както и Брусарска свита с плиоценска 

възраст. 

Делейнската, Криводолската, Фуренската и Флорентинскасвита са представени от 

варовити и алевритови глини, с единични прослойки от глинести варовици, алевролити и 

пясъчници и от варовици с глинесто-песъчливи прослойки, залягащи на дълбочина повече от 

300÷400 m. 

Смирненска свита се състои главно от сиви и сивозеленикави, слабо варовити и прахови 

глини, с прослойки от глинести варовици, мергели и пясъчницив долната част на разреза. 

Дебелината на свитата в района на Козлодуй е 100÷180 m. 

Арчарскасвита е изградена от жълтеникави до ръждивокафяви или зеленикави, дребно- до 

едрозърнести олигомиктови пясъци, често с коса слоистост. В долната си част пясъците са 

прослоени от тъмносиви, слабо варовити, тънкослойни глини. Долната й граница със 

Смирненската свита е нормална. Дебелината на Арчарската свита от 40÷50 m в района на 

Козлодуй достига до над 100 m към с. Септемврийци. Покрита е от Брусарската свита с 

нормална граница или с кватернерни отложения чрез размивна повърхнина.  

Брусарската свита изгражда докватернерната подложка. В геоложкия й разрез преобладават 

глините, които незакономерно са прослоени от пространствено неиздържани, често с 

лещовиден характер, прослойки от дребно до среднозърнести и глинести пясъци. Дебелината 

на прослойките е от 1.0÷2.0 m до 8.0÷10.0 m.  

Кватернерът е представен от езерно-речни, алувиални и еолично-елувиални образувания, 

които са генетично свързани с определени геоморфоложки форми. 

                                                      
79

Филипов, Л., Ем. Коюмджиева, Н. Попов, 1989. Геоложка карта на България. Картен лист Козлодуй,  
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1 2 3 4 5 6 
ФИГУРА 1.5-5 ФРАГМЕНТ ОТ ГЕОЛОЖКА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ В РАЙОНА НА ПЛОЩАДКА 

„РАДИАНА“ 

1- алувиални образувания: чакъли, пясъци, глини, преотложен льос; 2- делувиални образувания: глинесто-

песъчливи и льосовидни материали; 3, 4-еолично-елувиални образувания: льос и льосовидни глини; 5-Смирненска 

свита (меот): глини с прослойки от пясъчници и мергели; 6- Брусарска свита (плиоцен): глини с пясъчни 

прослойки 

 

Езерно-речните образувания включват базални чакъли и пясъци с дебелина до 10 m и 

покривни чакъли с дебелина 2÷3 m и червенокафяви песъчливи глини с дебелина до 5,0 m. 

Към алувиалните образувания принадлежат песъчливо-глинестите наслаги на речните 

тераси. 

Еолично-елувиалните образувания се отнасят към льосовият комплекс, представен от прахов 

льос и льосовидна прахово-песъчлива глина, прослоени от погребани почви от черноземен 

тип.  

Районът на площадка „Радиана“ попада в източната периферия на Ломската депресия, която 

е най-дълбоко понижената част на Мизийската платформа - първостепенна тектонска 

единица, разположена на българска и румънска територия. Нейният фундамент в България е 

изграден от слабо нагънати палеозойски скали, а покривката й обхваща субхоризонтални 

мезозойски и неозойски седименти с обща дебелина до 7÷8 km. Тектонското развитие на 

района е преминало през множество етапи, които могат да се обединят в три групи: 

допалеогенски, палеоген-неогенски и кватернерен.  

Допалеогенското тектонско развитие включва формирането на слабо нагънатия фундамент 

на Мизийската платформа до средата на палеозоя и приключването на интензивната 

тектонска дейност в края на триаса.  

Според съществуващите до момента многобройни сондажни данни в района, не е доказано 

със сигурност раздвижване на стари разломи през палеоген-неогенския структурен етаж. 

Не са открити никакви факти за наличие на разседи с отражение в съвременния релеф и няма 

документирани гънкови структури както в миоценските, така и в плиоценските седименти.  
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Неотектонското развитие се характеризира с отсъствие на резки градиенти на 

гравитационното, геомагнитното и геотермичното полета, както и на локални аномалии на 

тези полета. Установени са тенденции на относително потъване от порядъка на (-1) до (-2) 

mm/y. Няма натрупване на напрежения в регионален мащаб. През последните 23.5 милиона 

години са се извършвали само колебателни движения. В зона с радиус 30 km около площадка 

„Радиана“ отсъстват активни разломи, включително неогенски и докватернерни с 

релефоопределяща роля.  

Площадка „Радиана” е разположена в стабилната част на Мизийската платформа, която се 

характеризира с ниска сеизмична активност. Максималното очаквано земетресение в 

субрегиона на площадката е Mmax = 5.0. Главните източници на сеизмична опасност са 

земетръсни зони извън площадката. Според картите на сътресяемостта за периоди 1 000 и 

10 000 години площта може да бъде подложена на земетръсни въздействия от VII степен по 

скалата МШК-64, предизвикани от събития в сеизмичната зона Вранча в съседна Румъния 

(на разстояние над 240 km), която е пораждала събития със степен M> 7.  

От гледна точка на безопасността при осъществяване на инвестиционното предложение 

значение имат кватернерните образувания и неогенските седименти на Брусарската и 

Арчарската свита,в които се диференцират следните инженерно-геоложки пластове
80

: 

 Съвременната почва, сивочерна на цвят, с дебелина 0.5÷1.0 m; 

 Пласт 1 – пропадъчен льос II-ри тип (прахов льос, светложълт, макропорест с крехка 

структура, в основата прехожда в тъмнокафява льосовидна глина с макропори). 

Изгражда приповърхностната част на тераса Т6 с дебелинаот 6.0 m до 16 m; 

 Пласт 1а - пропадъчен льос I-ри тип (прахов до прахово-песъчлив льос, макропорест, 

светло жълт, с крехка структура, на места прослоен от глинест льос). Изгражда 

приповърхностната част на тераси Т2 и Т1 с дебелина 5÷11 m; 

 Пласт 2 - непропадъчен льос от високата дунавска тераса (прахов льос, без 

макропори, прослоен от льосовидна глина - погребани почви). Заляга под пласт 1 с 

дебелина до 30÷33 m южно от тераса Т6, до 32 m в обсега на тераса Т6 и до 1.0 m в 

границите на тераса Т2; 

 Пласт 2а - непропадъчен (слегваем) льос (глинест льос, без макропори с уплътнена 

структура, силно овлажнен до водонаситен). Установен е в пределите на тераси Т2 и 

Т1 с дебелина от 2÷4 m до 8.0 m; 

 Пласт 3 -песъчлива глина, алувиална (песъчлива глина, бежовокафява, на места с 

чакълни късове). Проследява се в горнището на алувия с дебелини до 2.0÷5.5 m при 

тераси Т6 и Т2 и с дебелина до 2÷8 m при тераса Т0; 

 Пласт 4 - чакъл, алувиален (чакъл или чакълест пясък с глинесто-песъчлив (тераса Т6) 

и песъчлив пълнеж (тераси Т1 и Т0).В пределите на тераса Т6 обикновено е с дебелина 

до 1.0÷4.3 m. При тераси Т1 и Т0 дебелината му е променлива - от 2÷5 m до 8÷13 m; 

 Пласт 4а - пясък алувиален (дребен до среден пясък, на места глинест). Установен е в 

ниските тераси Т1 и Т0 с дебелина от 1.0 m до 3.3 m във вид на лещи и слоеве в пласт 

4; 

 Пласт 5 – прахова глина, плиоценска (Брусарска свита) - прахова глина, плътна, 

жълторъждива, пъстра до сива в дълбочина с карбонатни и единични чакълни късове. 

Изгражда цокъла на терасите и по голяма част от разреза на свитата. Горнището й е на 
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коти от 48÷54 m в обсега на тераса Т6,24÷27 m - при тераса Т2, 13÷19 m - при тераса Т1 

и 11÷17 m - в границите на тераса Т0. Дебелината на пласт 5 заедно с включените в 

него пясъчни пластове и прослойки (пласт 6) съставлява 48÷52 m в границите на 

тераса Т6, 25÷26 m - при тераса Т2,и 20÷25 m - при тераса Т1. 

 Пласт 6 - пясък плиоценски (Брусарска свита) - дребен до среден или глинест пясък 

бежов до сив. Образува прослойки сред глините на Брусарската свита (пласт 5) с 

дебелина от 0.5÷1.0 m до 12 m; 

 Пласт 7 - глинест пясък, миоценски (Арчарска свита) - дребен глинест пясък, 

сивозелен, водоносен, тиксотропен. Установява се под надморска височина от (+4.7) 

до (-8.6 m).; 

 Пласт 8 - прахова глина, миоценска (Арчарска свита) - прахова глина, плътна, 

сивосиня, прехождаща в глинест мергел. 

Средните стойности на физико-механичните показатели на описаните пластове са отразени в 

Таблица 1.5-1 
81

, без данни за пласт 8, паради липса на съответни изследвания. 
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ТАБЛИЦА 1.5-1 :ОБОБЩЕНА ТАБЛИЦА ЗА СРЕДНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ЛИТОЛОЖКИТЕ РАЗНОВИДНОСТИ НА ПЛОЩАДКА 

„РАДИАНА“ 

№ 

по 

ред 

Показатели Дименсия 

Литоложки разновидности 

Пласт 

1 

Пласт 

2 

Пласт 

1а 

Пласт 

2а 

Пласт 

3 

Пласт 

4 

Пласт 

4а 

Пласт 

5 

Пласт 

6 

Пласт 

7 

1 Обемна плътност ρ g/cm
3 

1.60 1.80 1.59 1.89 2.00 2.00 1.60 2.10 2.00 2.05 

2 Обемна плътност на скелета ρd g/cm
3
 1.40 1.50 1.40 1.56 1.70 1.80 - 1.70 1.70 1.68 

3 Водно съдържание w % 10.0 15.8 13.6 21.1 14.6 9.8 - 19.3 15.3 21.8 

4 Коефициент на поритеe - 0.90 0.80 0.97 0.75 0.60 0.50 0.64 0.60 0.50 0.58 

5 Показател на пластичност Iр % 11.7 22.2 7.0 13.0 38.7 28.5 - 34.4 8.4 1.6 

6 Показател на консистенция Ic - > 1 > 1 > 1 - > 1 0.84 - > 1 > 1 - 

7 Степен на водонасищане Sr - 0.294 0.567 0.39 0.77 0.693 0.708 - 0.896 0.815 1.00 

8 Обемна макропорите, nmp0,4 % 7.1 4.1 2.39 - - - - - - - 

9 Начален товар на пропадане Рнач кРа 92 135   - - - -  - 

10 Ъгъл на вътрешно триене φ degre 27 17.5   17.1 17.1 32 22 27 27 

11 Кохезия С kPa 15 21.5   25.2 25.2 - 48 30 30 

12 Компресионен модул М0,3 MPa 5.9 9.2 6.3 7.9 10.6 - - 10.3 12.2 - 

13 Модул на обща деформация Е0 MPa 14 14 12.6 16 18 18 8-9 45 50 50 
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Необходимо е да се поясни, че през различните етапи на проучванията и изследванията на 

площадка „Радиана“ диференциацията на инженерно-геоложките пластове е претърпяла 

промени, произтичащи от допълнителното детайлизиране на инженерно-геоложкия профил. 

С оглед на това в настоящия ДОВОС и в Таблица 1.5-1 е отразена последната най-детайлна 

диференциация от ДОВОС на ИП „Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново 

поколение на площадката на АЕЦ „Козлодуй“,Глава 3, т. 3.4. - Земни недра и природни 

богатства. Тя се от отличава от възприетата по-стара диференциация в „Технически проект. 

Част: Геотехника и геомеханика. Геомеханични и геотехнически условия и земна основа“ на 

Westinghouse etc., както следва: 

 пластове 1,2 и 3 от техническия проект съответстват на пластове 1, 2 и 3 в 

Таблица 1.5-1; 

 пластове 4, 5 и 6 от техническия проект съответстват на пластове 5, 6 и 7 в 

Таблица 1.5-1; 

 в настоящия ДОВОС и Таблица 1.5-1 са включени пластове 1а, 2а, 4 и 4а, които 

са диференцирани допълнително в ДОВОС на ИП „Изграждане на нова ядрена 

мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, откъдето са 

заимствани и физико-механичните показатели за тези пластове, посочени в 

Таблица 1.5-1. 

Хидрогеоложките условия в Ломския артезиански басейн, където се намира площадка 

„Радиана“, се характеризират с етажно разположени, в различна степен водоносни и 

водоупорни, литостратиграфски единици от триаса да кватернера включително. Всред тях 

отношение към инвестиционното предложение имат само подземните води, акумулирани в 

кватернерните образувания и в неогенските седименти на Арчарската и Брусарската свита, 

които залягат над мощните глинести седименти на Смирненската свита. 

Площадка „Радиана“ попада в района на разпространение на подземните водни тела „Порови 

води в Неогена – Ломско-Плевенска депресия” с код BG1G00000N2034 и „Порови води в 

Кватернера – между реките Лом и Искър” с код BG1G0000Qрl023 на територията на 

Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район (БДУВДР
82

). Североизточно от 

площадката се разполага подземно водно тяло „Порови води в Кватернера – Козлодуйска 

низина” с код BG1G0000Qal005 (Фигура 1.5-6). 

                                                      
82

БДУВДР. Писмо № 2915/05.06.2014 г до ДП РАО относно: Консултации по актуализирано Задание за 

определяне на обхвата и съдържанието на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) 

на инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Национално хранилище за ниско и седноактивни 

радиоактивни отпадъци категория 2А (НХРАО)“ 
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ФИГУРА 1.5-6:КАРТА НА ПОДЗЕМНО ВОДНО ТЯЛО „ПОРОВИ ВОДИ В КВАТЕРНЕРА - КОЗЛОДУЙСКА 

НИЗИНА“ С КОД BG1G0000QAL005 И ЧАСТИ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДНИ ТЕЛА „ПОРОВИ ВОДИ В 

КВАТЕРНЕРА – МЕЖДУ РЕКИТЕ ЛОМ И ИСКЪР” С КОД BG1G0000QРL023 И „ПОРОВИ ВОДИ В 

НЕОГЕНА-ЛОМСКО-ПЛЕВЕНСКА ДЕПРЕСИЯ“ С КОД BG1G00000N2034 

 

Подземно водно тяло „Порови води в Неогена – Ломско-Плевенска депресия” с код 

BG1G00000N2034 се състои от два слоя: горен слабо пропусклив и долен силно пропусклив.  

Горният слой е формиран в седиментите на Брусарската свита, изградена от глини в 

алтернация с глинест пясък и пясък. Хидрогеоложките параметри в регионален аспект се 

характеризират със средните стойности: дебелина 70 m, проводимост 140 m
2
/d, коефициент 

на филтрация 2,0 m/d (ПУРБ на БДУВДР
83

). Филтрационни свойства в обсега на площадка 

„Радиана“ са ниски. Изразяват се чрез коефициент на филтрация за песъчливите 

разновидностиК = 0,1÷1,0 m/d) и за глините от К = 0,00÷0,01 m/d. Средната проводимост се 

оценява на около 3÷4 m
2
/d .  

Долният слой е формиран в песъчливите седименти на Арчарската свита, горнището на 

която в обсега на площадка „Радиана“ е установено от кота (+4.7) m до кота (-8.4) m. В 

регионален аспект се характеризира със средни хидрогеоложки параметри: дебелина 100 m, 

проводимост 2500 m
2
/d и коефициент на филтрация 25 m/d. Филтрационните свойства на 

горната част на Арчарската свита, изградена от дребнозърнести заглинени пясъци в обхвата 

на площадка „Радиана“, са ниски. Изразяват се чрез коефициент на филтрация К = 0.1÷3.0 

m/d. Цялата дебелина на Арчарската свита в зоната на площадката не е премината -

предполага се, че тя е около 40÷50 m. 

Подземно водно тяло BG1G00000N2034, съгласно чл. 7, т. 1 на Директива 2000/60ЕС
84

 и 

чл. 119 от Закона за водите
85

, е определено като зона за защита на питейни води с код 

                                                      
83

БДУВДР, 2010. План за управление на водите в Дунавски район 2010-2015 г. 
84

Директива 200/60ЕСна Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 година, установяваща 

рамката за действията на Общността в областта на политиката за водите 
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BG1DGW00000N2034, от която се извлича вода за консумация от човека със средно 

денонощен дебит над 10 m³/d или служат за водоснабдяване на повече от 50 човека. 

Химичното му състояние е лошо с отклонение по показателя нитрати, вследствие на 

замърсяване от дифузни източници (частично се припокрива със нитратно уязвимата зона, 

определена по Заповед № РД-930/25.10.2010 г на министъра на околната среда и водите
86

), а 

на зоната за защита - добро. Количественото състояние на водното тяло е добро.  

Подземно водно тяло „Порови води в Кватернера – между реките Лом и Искър” с код 

BG1G0000Qрl023 е обособено в разнокъсови чакъли с глинесто-песъчлив пълнеж и 

прослойки от пясъци в основата на еоличните образувания в междуречните масиви на реките 

Лом-Цибрица, Цибрица-Огоста и Огоста-Искър. Състои се от безнапорни подземни потоци, 

посоката на движение на които се обуславя от речно-овражната мрежа. В регионален аспект 

подземното водно тяло се характеризира със средни хидрогеоложки параметри: дебелина 25 

m, проводимост 13 m
2
/d и коефициент на филтрация 2,0 m/d. Филтрационните му свойства на 

площадка „Радиана“ се изразяват чрез средни стойности за коефициента на филтрация от 

0,025 m/d за глинестия льос и песъчливите глини, 0,25 m/d за праховия пропадъчен льос и 7,6 

m/d за чакълите с глинесто-песъчлив пълнеж. Подземно водно тяло BG1G0000Qal023 е 

определено като зона за защита на питейни води с код BG1DGW0000Qal023. Количественият 

статус и химичното състоянието на ПВТ са добри. Химичното състояние на зоната за защита 

е добро.  

Подземно водно тяло „Порови води в Кватернера - Козлодуйска низина“ с код 

BG1G0000Qal005 е формирано в алувиални образувания на заливната и незаливната тераса 

на р. Дунав в Козлодуйската низина, които в нейната източна част се смесват с алувия в при 

устовия участък на р. Огоста. В регионален аспект подземното водно тяло се характеризира 

със средни хидрогеоложки параметри: дебелина 13 m, проводимост 1155 m
2
/d, коефициент 

на филтрация 89 m/d и среден модул на подземния отток 4,0 l/s.km
2
.  

По резултати от опитно-филтрационни изследвания на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ са 

получени следните стойности за филтрационните параметри: 

 - за района на 1 и 4 блоккоефициентът на филтрация от 45 m/d до 100 m/d, средно  

К = 70 m/d, проводимост Т = 500 m
2
/d;  

 - за района на 5 и 6 блок - коефициентът на филтрация от 45 до 135 m/d, средно  

К = 100 m/d, проводимост Т = 700 m
2
/d.  

Подземно водно тяло BG1G0000Qal005 е определено като зона за защита на питейни води с 

код BG1DGW0000Qal005. Понастоящем количественият статус на ПВТ е лош, химичното му 

състоянието е добро, а на зоната за защита - лошо. 

Описаните три подземни водни тела в масива на площадка „Радиана“ и около нея, поради 

хидравличната им свързаност, формират общ подземен филтрационен поток, насочен от юг-

югозапад на север-североизток към надзаливната и заливната тераса р. Дунав. 

Подхранването на подземните води е южно от площадката и отгоре (чрез инфилтрация в 

нейните граници). Дренирането се осъществява чрез изградените водовземни съоръжения 

(шахтови и тръбни кладенци) и в главния отводнителен канал, чрез който всички води, 

постъпващи от юг в Козлодуйската низина, т.е. в ниската заливна тераса на Дунав, се 

отвеждат (с припомпване) в р. Дунав. Нивото на подземните води в границите на площадката 

се установява в диапазона на надморска височина 50÷30 m с градиент от 0,036 в обсега на 

тераса Т6 и южно от нея до 0,017 в основата на склона в североизточния край на тераса T2, 
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Закон за водите в сила от 28.01.2000 г (Обн. ДВ, бр. 67/1999 г, посл. изм. ДВ бр. 53/2014 г) 
86

МОСВ. Заповед № РД-930/25.10.2010 г за определяне на водите, които са замърсени или застрашени от 

замърсяване с нитрати от земеделски източници и уязвимите зони, в които водите се замърсяват с нитрати от 

земеделски източници 
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средно съставлява 0,028. На североизток към р. Дунав нивото на водата се установява на 

дълбочина от 0,5÷5,0 m в заливната тераса до 8÷12 m в незаливната тераса с надморска 

височина от 24,4 m до 26 m с градиент в диапазона 0.001÷0.007 (Фигура 1.5-7, Гергинов, 

2014
87

).  

В хидрогеоложкия разрез на площадка „Радиана“ се разграничават следните хидрогеоложки 

единици: ненаситена (аерационна) зона и водонаситена зона - подземно водно тяло „Порови 

води в Неогена – Ломско-Плевенска депресия“код BG1G00000N2034 с горен слой в 

Брусарската свита и долен слой в Арчарската свита.  

Глините на Смирненската свита изпълняват роля на регионален водоупор. В зоната на 

площадката тази свита не е достигната. Тя е изграден от плътни, практически 

неводопропускливи глини, които са долен водоупор на водоносните седименти на  

Според геоморфологията площадка „Радиана“ може да бъде разделена условно на два 

участъка – склонов участък и равнинен участък. Хранилище траншеен тип може да бъде 

изградено и в два участъка т.е. в границите на тераса Т6 и в границите на тераса Т2, а 

хранилище тунелен тип може да бъде изградено в склоновия участък: 

- Изграждане на траншеен или тунелен тип хранилище в границите на тераса Т6 - 

склонов участък; 

- Изграждане на траншеен тип хранилище в по-ниската равнинна част на площадката в 

границите на тераса Т2 - равнинен участък. 
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Гергинов, П., 2014. Хидродинамична карта в района на АЕЦ „Козлодуй“ и площадка „Радиана“ 
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ФИГУРА 1.5-7:ХИДРОДИНАМИЧНА КАРТА В РАЙОНА НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ И ПЛОЩАДКА 

„РАДИАНА“ /ГЕРГИНОВ, 2014/ 

1-АЕЦ „Козлодуй“; 2-Площадка „Радиана“; 3-Хидроизохипси; 4-Сондаж 

 

В склоновия участък при тераса Т6 инженерно-геоложкият профил включва съвременна 

почва, пласт 1 - пропадъчен льос II-ри тип, пласт 2 - непропадъчен льос, пласт 3 -песъчлива 

глина, алувиална, пласт 4 - чакъл или чакълест пясък, алувиален, пласт 5 – прахова глина, 

плиоценска (Брусарска свита), пласт 6 - пясък плиоценски (Брусарска свита), пласт 7 - 

глинест пясък, миоценски (Арчарска свита) и пласт 8 - прахова глина, миоценска (Арчарска 

свита).  

При траншеен тип хранилище откоситена изкопа ще се оформят в пластове 1, 2, 3 и 4. 

Литоложкият строеж под дъното на изкопа на кота 50 m включва: 

- на хранилищните модули: прахова плиоценска глина (пласт 5) с дебелина до 32 m в 2/3 от 

нейната площ и плиоценски пясък (пласт 6) с дебелина 5.5÷7.5 m в източната 1/3 от площта 

на площадката; 
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- на спомагателните сгради: от пласт 5 и пласт 3 в северозападната половина на площадката 

и от пласт 2 с дебелина 5.5÷8.0 m и пласт 1 с дебелина 7.5 m в североизточната й част. 

Под хранилищните модули се разграничават две хидрогеоложки единици: ненаситена 

(аерационна) зона и водонаситена зона.  

Ненаситената ( аерационна) зона е с обща дебелина от 11÷16 m в южната част до 13÷17 m в 

северната част на земната основа под хранилищните модули. Тази зона включва само 

глинесто-песъчливи седименти на Брусарската свита (пласт 5 и пласт 6). 

Водонаситената зона включва подземните води в пластове 2а и 3 и в горния слой 

(Брусарска свита) и долния слой (Арчарска свита). Водното ниво се установява на надморска 

височина от 40÷45 m в югозападния край до 32÷38 m в североизточния край на участъка. 

При тунелен тип хранилище минните изработки може да се разполагат в горнището на пласт 

5 и пластове 1 и 2. При това ненаситената зона ще включва изцяло льосовите образувания 

(пластове 1и 2), алувиалните образувания (пластове 3 и 4) и частично глините на Брусарската 

свита (пласт 5). 

Анализирани са геохимичните параметри на шестте литоложки разновидности. Основните 

им характеристики са представени вТаблица 1.5-2(ДП РАО, 2013
88

). 

 

ТАБЛИЦА 1.5-2:ГЕОХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“ 

Геохимичен 

параметър 
Дименсия 

Литоложка разновидност 

Прахов 

льос 

Льосо-

видна 

глина 

Песъчли

ва глина 

Чакълес

та 

песъчли

ва глина 

Прахова 

глина 

Дребен 

заглинен 

пясък 

Съдържание на 

глинеста фракция 
% 6.9 14.5 10.1 9.0 42.1 6.0 

Съдържание на 

глинести минерали 
% 58 59 81 75 81 73 

Съдържание на 

смектит 
% 36 33 42 41 25 32 

Йоннообменен 

капацитет 
meq/100 g 5.55 13.03 14.50 9.26 16.39 4.95 

Съдържание на 

органичен въглерод 
% 0.13 0.13 0.095 0.063 0.102 0.032 

Карбонатно 

съдържание (CaCO3) 
% 34.4 28.5 10.5 6.6 3.3 0.52 

рН на воден извлек - 9 9 8.5 8.5 8.5 8.5 

Съдържание на: 

Ca
2+ 

 
Sr

2+ 

 

mg/dm
3 

mg/dm
3 

mg/dm
3 

 

15.8 

6 

0.05 

 

8.0 

9.6 

0.04 

 

14 

- 

0.05 

 

7.6 

1.2 

0.07 

 

10.1 

- 

0.12 

 

6. 

0.3 

0.04 

 
 

В Таблица 1.5-3е посочен коефициента на разпределение Kdна прогнозираните 

радионуклиди за съответните литоложки разновидности. 
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ДП РАО, 2013. Предварителна оценка на безопасността на националното хранилище за ниско и средно 

радиоактивни отпадъци 
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ТАБЛИЦА 1.5-3:КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГНОЗИРАНИТЕ РАДИОНУКЛИДИ 

НА СКЛОНОВИЯ УЧАСТЪК НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“ 

Литоложка 

разновидност 

Коефициент на разпределение Кd, m
3
/kg

 

3
H 

14
C 

60
Co 

63
Ni 

90
Sr 

94
Nb 

99
Tc 

129
I 

137
Cs 

39
Pu 

241
Am 

Ненаситен слой 1 0 2Е-2 1 0.3 0.07 0.16 1Е-4 1Е-3 0.20 0.11 10 

Ненаситен слой 2 0 3.5Е-3 5.5Е-1 0.65 0.12 0.55 1Е-3 1Е-3 0.25 0.21 20 

Ненаситен слой 3 0 3.5Е-3 6Е-2 0.65 0.14 0.55 1Е-4 1Е-3 0.23 0.16 20 

Ненаситен слой 4 0 5Е-3 0.5 0.40 0.075 0.16 1Е-4 1Е-3 0.14 0.15 20 

Ненаситен слой 5 0 1Е-3 5.5Е-1 0.65 0.2 0.55 1Е-3 1Е-3 0.4 0.56 30 

Ненаситен слой 6 0 5Е-3 6Е-2 0.3 0.04 0.16 1Е-4 1Е-3 0.1 0.1 8 

Водоносен 

хоризонт 
0 1Е-3 5.5Е-1 0.65 0.2 0.55 1Е-3 1Е-3 0.4 0.56 30 

 

В равнинния участък при тераса Т2 инженерно-геоложкият профил включва: съвременна 

почва, пласт 1а - пропадъчен льос I-ри тип, пласт 2а - непропадъчен (слегваем) льос, пласт 3 -

песъчлива глина, алувиална, пласт 4 - чакъл, алувиален, пласт 5 – прахова глина, плиоценска 

(Брусарска свита), пласт 6 - пясък плиоценски (Брусарска свита) и пласт 7 - глинест пясък, 

миоценски (Арчарска свита). 

При траншеен тип хранилище под модулите се разграничават две хидрогеоложки единици: 

ненаситена (аерационна) зона и водонаситена зона.  

Ненаситената ( аерационна) зона е с обща дебелина до5÷6 m. Тази зона включва само 

кватернерните еолични образувания (пласт 1а и пласт 2а). 

Водонаситената зона включва подземните води в горния слой (Брусарска свита) и долния 

слой (Арчарска свита) в състава на подземно водно тяло „Порови води в Неогена – Ломско-

Плевенска депресия” с код BG1G00000N2034. Водното ниво се установява на надморска 

височина в диапазона 30÷38 m. 

Геохимичните характеристики са идентични с тези на склоновия участък. 

В Таблица 1.5-4е посочен коефициента на разпределение Kdна прогнозираните 

радионуклиди за съответните литоложки разновидности. 

 

ТАБЛИЦА 1.5-4:КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГНОЗИРАНИТЕ РАДИОНУКЛИДИ 

НА ПОЛЕГАТИЯ УЧАСТЪК НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“ 

Литоложка 

разновидност 

Коефициент на разпределение Кd, m
3
/kg

 

214
Rb 

14
C 

60
Co 

63
Ni 

90
Sr 

94
Nb 

99
Tc 

129
I 

137
Cs 

39
Pu 

241
Am 

Ненаситен слой 1 0.18 0.02 1 0.3 0.02 0.16 1Е-4 1Е-3 0.20 0.11 10 

Ненаситен слой 2 0.27 0.02 1 0.5 0.07 0.55 1Е-4 1Е-3 0.25 0.21 20 

Водоносен 

хоризонт 
 0.005 1 0.65 0.2 .9 1Е-4 1Е-3 0.4 0.56 30 

 

Площадка „Радиана“ попада в умерено континенталната климатична област. Средното 

годишно валежно количество по данни от всички близко разположените ХМС е 550 mm. 

Само по данни на МС-Козлодуй средната годишна сума на валежите за десетгодишен период 

(1968÷1977 г) е 595 mm. По данни на автоматизирана система за метеорологичен мониторинг 

на АЕЦ „Козлодуй” (АСММ) (1998÷2013 г) годишната сума на валежите варира от 277,4 mm 

(2004 г) до 681,8 mm (2010 г) при средна стойност 436,6 mm.Абсолютният максималният 

денонощен валеж при Козлодуй е 87 mm. Валежният режим е с ясно изразен континентален 
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характер. Валежите имат максимална стойност (65÷70 mm) през май и юни и минимална 

стойност (35÷38 mm) през февруари-март. 

Средната годишна скорост на вятъра е около 3.5 m/s. Най-тихо е времето през декември – 

средна скорост 1.7 m/s, а най-ветровито е през април – средна скорост 4.7 m/s. През годината 

тихото време е сравнително малко – 8.7%. Преобладават западните и северозападните 

ветрове. Слабите и умерените ветрове (скорост до 15 m/s) са с по-голяма повторяемост. 

Установено е, че вероятната максимална скорост на вятъра може да достига до 33 m/s с 

обезпеченост един път на 15 години. Натоварването върху различни съоръжения при такъв 

вятър ще достига до 550 N/m
2
. Вероятността за възникване на смерч е пренебрежимо малка. 

Средногодишната температура на въздуха е 11÷13 
0
С. През зимата температурите на въздуха 

достигат до минус 20÷25 ºС, а абсолютните минимални температури в отделни случаи 

достигат до около 30 ºС под нулата. Годишният максимум на относителната влажност 

(декември) е доста висок - 86 %. Минимумът на влажността е през август и юли (62÷64 %). 

Лятото е със средни юлски температури 23.4÷24.3 
0
С, средната максимална температура е 

36°C, а абсолютният максимум през м. август е 39.8 °C. Средно 80 % от дните през летните 

месеци (юни, юли и август) са с максимална температура над 25 ºС и през 40 %от дните - над 

30 
0
С.  

Площадката за НХРАО в равнинния участък при тераса Т2 се очертава на 15÷20 m, а в 

склоновия участък при тераса Т6 - на 26÷30 m над нивото на р. Дунав.Според направените 

проучвания и анализи
89,90

площадка „Радиана“ не е застрашена от ерозията на р. Дунав и от 

наводняване за целия период на съществуването на НХРАО. Прогнозните изчисления при 

отчитане влиянието на високо рискови фактори и/или такива с по-малка вероятност за 

реализация, каквито би могло да бъдат разрушаване на хидровъзел “Железни врата 1” и 

“Железни врата 2” с едновременно подприщване на евентуален язовир “Никопол-Турну 

Мъгуреле”, показват, че нивото на подземните води би се покачило до 0,90 m в ниските 

части на тераса Т2 и практически се анулира при тераса Т6. 

В обсега на площадка „Радиана” няма проявени свлачищни процеси и явления. За оценка на 

устойчивостта на склона в естествено състояние с програма “SLOPE W”
91

 са изпълнени 

многовариантни стабилитетни прогнози при основно съчетание на натоварванията и при 

особено съчетание на натоварванията (с отчитане на сеизмичното въздействие с различен 

интензитет (VII÷IX степен). Получените коефициенти на устойчивост са значително по-

високи от минимално допустимите им стойности. 

Съгласно наличната информация в БДУВДР на площадка „Радиана“ не попадат 

водоизточници и съоръжение за питейно-битово водоснабдяване. 

Площадката се намира извън местността „Златията”, една от най-плодородните части на 

Дунавската равнина и не попада в обхвата на защитените зони по „Натура 2000”. 

1.5.1.2.2 ПЛОЩАДКА „БРЕСТОВА ПАДИНА“ 

Площадка „Брестова падина“ се намира в едноименната местност на 12 km югозападно от 

АЕЦ “Козлодуй”, на 6,0 km северозападно от с. Крива Бара и на 7,5 km от запад-

северозападно с. Бутан. Надморската й височина е 100÷120 m. Местоположението й, 

показано по-горе на (Фигура 1.5-8), се определя от следните координати: 

                                                      
89

Евстатиев, Д., Й. Евлогиев, 2011. Докла за изпълнение на задачата „Прогноза за опасността от наводнение и 

ерозия от р. Дунав на площадката „Радиана“ за хранилище на НСРАО“ 

90Йотов, Ил., 2011. Отчет по задача „Оценка на изменението на нивото на подземните води на площадка 

„Радиана“ при максимално повишение на нивото на р. Дунав“ 

91 Slope International Ltd. Calgary, Alberta Canada. Програмен продукт SLOPE W. 
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ТАБЛИЦА 1.5-5 КООРДИНАТИ НА ПЛОЩАДКА „БРЕСТОВА ПАДИНА“ 

 
N E N E 

DMS формат D формат 

1 43°40′33.37″ 23°38′11.68″ 43.675936 23.636578 

2 43°40′22.33″ 23°38’51.36″ 43.672869 23.647600 

3 43°40′4.02″ 23°38′46.83″ 43.670561 23.646339 

4 43°40
′
25.28

″
 23°38′07.28

″
 43.673689 23.635356 

 

В геоморфоложко отношение площадката попада в западната част на Дунавската хълмиста 

равнина. Районът около нея обхваща част от льосовото плато с надморска височина 100÷120 

m между реките Цибрица и Огоста, прорязано от сравнително малки приточни долини, две 

от които са притоци на р. Дунав, а останалите – на р. Огоста, южно от с. Гложене, при селата 

Бутан, Крива бара, Бъзовец, Септемврийци и др. и речни тераси. Площадката е разположена 

върху клиновидна вододелна заравненост с наклон 2÷3
0
, между две суходолия. Околният 

терен, в който е врязана падината, представлява равнина, също наклонена от запад на изток 

със среден наклон около 5÷6
0
. Съвременният релеф е образуван в т.н. старо абразионно-

акумулативно ниво (СААН), формирано в края на плиоцена и началото на плейстоцена. 

Суходолието от към север е добре изразено и се приема за начало на падината. Южното 

суходолие е по-плитко и е запълнено с преотложен льос. На 250 m източно от площадката 

двете суходолия се сливат и образуват широката част на приточната долина, дълбока до 

20÷25 m и ориентирана от запад на изток по посока на с. Бутан (Фигура 1.5-4). 

В регионален аспект площадка „Брестова падина“ попада в Ломската депресия в 

северозападната част на Мизийската платформа (Фигура 1.5-5). Около площадката на 

повърхността се разкриват кватернерни образувания (Фигура 1.5-8).  

 

 
ФИГУРА 1.5-8:ГЕОЛОЖКА КАРТА НА РАЙОНА НА ПЛОЩАДКА „БРЕСТОВА ПАДИНА“ 

1-типичен льос; 2-глинест льос; 3-променен льос, льосовидни и др. отложения; 4-

плейстоценски чакъли от платата и льосовите тераси;5-литоложка граница; 6-площадка 

„Брестова падина“ 
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Дълбочинният геоложки разрез под тях е представен от неогенски, палеогенски и мезозойски 

отложения, разкрити с дълбоки структурни сондажи. 

Мезозоят включва триаса, юрата и кредата, изградени от разнообразни теригенни и 

карбонатни седименти: варовици, доломити, мергели, глини, пясъчници, конгломерати, 

алевролити и аргилити. Палеогенските седименти са представени от мергели, глинести и 

органогенни варовици. 

В разреза на неогена са диференцирани Делейнска, Криводолска, Фуренска, Флорентинска, 

Смирненска и Арчарска свита с миоценска възраст, както и Брусарска свита с плиоценска 

възраст. 

Делейнската, Криводолската, Фуренската и Флорентинскасвита са представени от 

варовити и алевритови глини, с единични прослойки от глинести варовици, алевролити и 

пясъчници и от варовици с глинесто-песъчливи прослойки, залягащи на дълбочина повече от 

около 300÷400 m. 

Смирненска свита се състои главно от сиви и сивозеленикави, слабо варовити и прахови 

глини, с прослойки от глинести варовици, мергели и пясъчници в долната част на разреза. 

Дебелината на свитата е 200÷250 m. 

Арчарскасвита е изградена от жълтеникави до ръждивокафяви или зеленикави, дребно- до 

едрозърнести олигомиктови пясъци, често с коса слоистост. В долната си част пясъците са 

прослоени от тъмносиви, слабо варовити, тънкослойни глини. Горнището на свитата е на 

дълбочина 60÷70 m от повърхността. Долната й граница със Смирненската свита е нормална. 

Дебелината на Арчарската свита от 40÷50 m в района на Козлодуй достига до над 100 m към 

с. Септемврийци.  

Брусарската свита изгражда докватернерната подложка. В геоложкия й разрез преобладават 

глините, които незакономерно са прослоени от пространствено неиздържани, често с 

лещовиден характер, прослойки от пясъци.  

Кватернерните образувания покриват седиментите на Брусарската свита.Те са представени 

от долноплейстоценски глинести чакъли с дебелина 0.5 - 2.0 m, върху които са отложени 

льосовидни глини и льос с дебелина между 15 и 20 m. 

Районът на площадка „Брестова падина“ попада в източната периферия на Ломската 

депресия, която е най-дълбоко понижената част на Мизийската платформа - първостепенна 

тектонска единица, разположена на българска и румънска територия. Нейният фундамент в 

България е изграден от слабо нагънати палеозойски скали, а покривката й обхваща 

субхоризонтални мезозойски и неозойски седименти с обща дебелина до 7÷8 km. 

Тектонското развитие на района е преминало през множество етапи, които могат да се 

обединят в три групи: допалеогенски, палеоген-неогенски и кватернерен.  

Допалеогенското тектонско развитие включва формирането на слабо нагънатия фундамент 

на Мизийската платформа до средата на палеозоя и приключването на интензивната 

тектонска дейност в края на триаса.  

Според съществуващите до момента многобройни сондажни данни в района, не е доказано 

със сигурност раздвижване на стари разломи през палеоген-неогенския структурен етаж. 

Не са открити никакви факти за наличие на разседи с отражение в съвременния релеф и няма 

документирани гънкови структури както в миоценските, така и в плиоценските седименти.  

Неотектонското развитие се характеризира с отсъствие на резки градиенти на 

гравитационното, геомагнитното и геотермичното полета, както и на локални аномалии на 

тези полета. Установени са тенденции на относително потъване от порядъка на (-1) до (-2) 

mm/y. Няма натрупване на напрежения в регионален мащаб. През последните 23,5 милиона 

години са се извършвали само колебателни движения. В зона с радиус 30 km около площадка 
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„Брестова падина“ отсъстват активни разломи, включително неогенски и докватернерни с 

релефоопределяща роля.  

Площадка „Брестова падина“ е разположена в стабилната част на Мизийската платформа. 

Максималното очаквано земетресение в субрегиона на площадката е Mmax = 5.0. Главните 

източници на сеизмична опасност са земетръсни зони извън площадката. Според картите на 

сътресяемостта за периоди 1000 и 10 000 години площта може да бъде подложена на 

земетръсни въздействия от VII степен по скалата МШК-64, предизвикани от събития в 

сеизмичната зона Вранча в съседна Румъния (на разстояние над 240 km). която е пораждала 

събития със степен M> 7. 

Земната основа на площадката е изградена от седиментите на два комплекса – кватернерен и 

плиоценски (Фигура 1.5-9): 

 

 
ФИГУРА 1.5-9:ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКИ РАЗРЕЗ НА ПЛОЩАДКА „БРЕСТОВА ПАДИНА“ 

 

Кватернерните образувания включват четири пласта, а именно: 

 Пласт 1а – типичен прахов льос. Този пласт покрива площта на цялата площадка с 

дебелина около 9 m. Категоризира се като особена пропадъчна почва; 

 Пласт 1b - льосовидна глина. Дебелината на пласта е 4÷6 m;  

 Пласт 1с - делувиален глинест льос. Не се установява в границите на самата 

площадка, а в суходолията от северната и южната страна на площадката. Има 

променлива дебелина от 4,0 m в северното до 11.0 m в южното суходолие. Изграден е 

от преотложен по склона непропадъчен прахов льос; 

 Пласт 2 – делувиално-пролувиална глина с дебелина 1.5÷2.0 m; 

В обхвата на площадката плиоценският комплекс (Брусарска свита) започва след 15 m 

дълбочина (кота около 97 m) и включва: 

 Пласт 3 - глина, прахова до песъчлива, жълторъждива. Общата дебелина на пласта е 

около 20÷21 m (от кота 95 m до кота 74 m). Част от тази дебелина се заема от 

прослойки от дребен пясък (пласт 4); 

 Пласт 4 –дребнозърнест пясък. Образува хоризонтално неиздържани лещи и 

прослойки в пласт 3. Дебелината му достига до около 5.0÷5.5 m.  

 Пласт 5 – прахова глина, сивосиня. В обсега на площадката се разкрива под кота 74 

m. Изпълнява роля на локален водоупор.  
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Средните стойности на физико-механичните показатели на описаните пластове са отразени в 

Таблица 1.5-6. 

 

ТАБЛИЦА 1.5-6: ОБОБЩЕНА ТАБЛИЦА ЗА СРЕДНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИТЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ НА ЛИТОЛОЖКИТЕ РАЗНОВИДНОСТИ НА ПЛОЩАДКА „БРЕСТОВА ПАДИНА“ 

№ 

по 

ред 

Показатели 
Димен

сия 

Литоложки разновидности 

Пласт 

1а 

Пласт 

1b 

Пласт 

1с 

Пласт 

2 

Пласт 

3 

Пласт 

4 

Пласт 

5 

1 Обемна плътност ρ g/cm
3 

1.65 1.88 1.99 2.00 2.02 2.13 2.07 

2 Обемна плътност на скелета ρd g/cm
3
 1.48 1.59 1.58 1.66 1.63 1.80 1.67 

3 Водно съдържание w % 11.5 18.2 26.2 21.2 23.6 8.4 2.7 

4 Коефициент на поритеe - 0.86 0.72 0.75 0.66 0.69 0.54 0.67 

5 Показател на пластичност Iр % 7.3 15.4 11.0 25.0 28.1 - 27.6 

6 Показател на консистенция Ic - > 1 0.99 0.33 0.83 0.79 - 0.89 

7 Степен на водонасищане Sr - 0.366 0.693 0.964 0.862 0.940 0.970 - 

8 Обемна макропорите, nmp0,4 % 6.5 2.6 - - - - - 

9 
Начален товар на пропадане 

Рнач 

кРа 79 143 - - - - - 

10 Ъгъл на вътрешно триене φ degre 17.1 17.7 - 14 16.9 19.1 16 

11 Кохезия С kPa 26 34 - 1 50 37 53 

12 Компресионен модул М0,3 MPa 6.5 8.5 - 9.6 17.3 16.5 34.4 

 

 

Хидрогеоложките условия в Ломския артезиански басейн, където се намира площадка 

„Брестова падина“, се характеризират с етажно разположени, в различна степен водоносни и 

водоупорни, литостратиграфски единици от триаса да кватернера включително. Всред тях 

отношение към инвестиционното предложение имат само подземните води, акумулирани в 

неогенските седименти на Арчарската и Брусарската свита и в кватернерните образувания, 

които залягат над мощните глинести седименти на Смирненската свита. 

Площадка „Брестова падина“ попада в района на разпространение на подземните водни тела 

„Порови води в Неогена – Ломско-Плевенска депресия” с код BG1G00000N2034 и „Порови 

води в Кватернера – между реките Лом и Искър” с код BG1G0000Qрl023 на територията на 

Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район, показани на Фигура 1.5-6. 

В хидрогеоложкия разрез на площадката се разграничават: ненаситена (аерационна) зона, 

част от подземно водно тяло „Порови води в Неогена – Ломско-Плевенска депресия” с код 

BG1G00000N2034 и водоупор.  

При изграждане на траншейно хранилище на кота около 100 m под него ще съществува 

ненаситена (аерационна) зона с дебелина около 7,0 m, изградена от льосовидни и делувиални 

глини (платове 1b и 2) и около 1,0 m плиоценски глини (пласт 3).  

Под зоната на аерация е разкрита, най-горната част от горният слой на подземно водно тяло 

BG1G00000N2034. Подземните води се съдържат в неиздържани по площ и дълбочина 

пясъчни прослойки с ниски филтрационни параметри всред водоупорни глини на 

Брусарската свита. Статичното им ниво се установява на дълбочина около 12÷17 m под 

повърхността в диапазона на надморска височина около 90÷95 m. Подземният поток е 

насочен на югоизток с напорен градиент 0,012 (Фигура 1.5-10). В обсега на площадката се 

подхранва от льосовото плато от западна посока и се дренира в изток-югоизточна посока под 
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площадката, в зоната където се съединяват двете суходолия. Филтрационните свойства на 

водоносния колектор са ниски. Изразяват се чрез проводимост на пласта около 10 m
2
/d, а 

коефициентът на филтрация 0.8÷0.9 m/d. 

 

 

ФИГУРА 1.5-10:ХИДРОДИНАМИЧНА КАРТА НА ПЛОЩАДКА „БРЕСТОВА ПАДИНА“ 

 

Водоносният хоризонт в пясъците на Арчарската свита (долен слой на подземно водно тяло 

BG1G00000N2034) се намира се на около 40 m от дъното на евентуално хранилище. 

Дебелината му е 60÷80 m. Подхранва се от атмосферните валежи в зоните му на разкритие в 

южна и югоизточна посока. В регионален аспект се характеризира със средни стойности за 

проводимостта 2500 m
2
/d и коефициент на филтрация 25 m/d.Потокът на подземната вода е 

от юг-югоизток на север-северозапад към р. Дунав, където е в хидравлична връзка с 

подземно водно тяло „Порови води в Кватернера-Козлодуйска низина“ с код 

BG1G0000Qal005. 

Съгласно наличната информация в БДУВДР на площадка “Брестова падина“ не попадат 

водоизточници от подземни води и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване. 

 Най-важните литоложки разновидности, които изпълняват ролята на геоложка бариера 

срещу разпространението на радионуклиди на площадка „Брестова падина” са льосовидната 

глина (пласт 1b) и праховата до песъчлива глина (пласт 3). Основните геохимични 

характеристики на тези разновидности са представени в Таблица 1.5-7.В Таблица 1.5-8 е 

посочен коефициента на разпределение Kd на прогнозираните радионуклиди за съответните 

литоложки разновидности. 

 

ТАБЛИЦА 1.5-7: ГЕОХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Н ПЛОЩАДА“БРЕСТОВА ПАДИНА“ 

Геохимичен параметър Дименсия 

Литоложка разновидност 

Льосовидна 

глина 
Прахова глина 

Съдържание на глинеста фракция % 18.3 46 

Йоннообменен капацитет meq/100 g 13.1 24.1 

Съдържание на органичен въглерод % 0.113 0.120 

Карбонатно съдържание (CaCO3) % 37 10 
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Геохимичен параметър Дименсия 

Литоложка разновидност 

Льосовидна 

глина 
Прахова глина 

рН на воден извлек - 9 8.9 

Съдържание на:  

Ca
2+ 

 
Sr

2+ 

 

mg/dm
3 

mg/dm
3 

mg/dm
3 

 

3.95 

7.20 

0.06 

 

7.7 

5.75 

0.06 

 

ТАБЛИЦА 1.5-8: КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГНОЗИРАНИТЕ РАДИОНУКЛИДИ 

НА ПЛОЩАДКА БРЕСТОВА ПАДИНА“ 

Литоложка 

разновидност 

Коефициент на разпределение Кd, m
3
/kg

 

3
H 

14
C 

60
Co 

63
Ni 

90
Sr 

94
Nb 

99
Tc 

129
I 

137
Cs 

39
Pu 

241
Am 

Ненаситен слой 1 0 3.5Е-3 5.5Е-2 0.60 0.12 0.55 1Е-4 1Е-3 1Е-1 0.4 10 

Ненаситен слой 2 0 1Е-3 3Е-1 0.62 0.39 0.55 1Е-4 1Е-3 3.5Е-1 1.70 30 

Водоносен 

хоризонт 
0 1Е-3 3Е-1 0.65 0.39 0.55 1Е-4 1Е-3 3.3Е-1 1.70 30 

 

Площадка „Брестова падина“ попада в умерено континенталната климатична област. 

Средното годишно валежно количество по данни на ХМС-Хайредин е 590 mm. Валежният 

режим е с ясно изразен континентален характер. Валежите имат максимална стойност 

(72÷76 mm) през май и юни и минимална стойност (39 mm) през януари и февруари. Само 

два пъти на 100 години е възможен денонощен валеж над 80 mm.  

Средната годишна скорост на вятъра е 1,6÷2,0 m/s. Преобладават западните и 

северозападните ветрове. Слабите и умерените ветрове (скорост до 15 m/s) са с по-голяма 

повторяемост. Установено е, че едни път на 10 години е възможно да се прояви вятър със 

скорост 28 m/s, един път на 100 години – със скорост 37 m/s и един път на 10 000 години със 

скорост 45 и повече m/s. Вероятността за възникване на смерч е пренебрежимо малка. 

Площадката е разположена на склон в най-горната част на приточна долина и не е 

застрашена от наводнения. Река Дунав и нейните притоци в района (р. Цибрица и р. Огоста) 

са достатъчно отдалечени от площадката (повече от 10 km) и не са заплаха за безопасността 

на евентуалното хранилище. 

В обсега на площадка „Брестова падина” няма проявени свлачищни процеси и явления. Тя не 

е застрашена от ерозия от дерето, разположено под нея. В началото на холоцена ерозионното 

врязване затихва и от тогава до днес в дерето преобладават акумулативните процеси. 

Полегатият склон (около 2÷3°), на който е разположена площта, се характеризира с 

извънредно нисък потенциал на площна ерозия. 

Площадката попада в източния край на защитената зона BG0002009 „Златията” за опазване 

на дивите птици, обявена със Заповед № РД-548/05.09.2008 г на министъра на околната среда 

и водите (ДВ, бр.83/23.09.2008 г).  

В 5-километровата зона преобладават карбонатните черноземи. Условията за отглеждане на 

земеделски култури са много добри. В 10-километровата зона обработваемите земи са над 

85%. 
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1.5.1.2.3  ПЛОЩАДКА „МАРИЧИН ВАЛОГ“ 

Площадка „Маричин валог“ се намира на около 3.5 km от гр. Козлодуй и на 2.5 km запад-

югозападно от АЕЦ „Козлодуй”.Надморската й височина е 90÷100 m. Местоположението й, 

показано на Фигура 1.5-3, се определя от следните координати: 

ТАБЛИЦА 1.5-9 КООРДИНАТИ НА ПЛОЩАДКА „МАРИЧИН ВАЛОГ“ 

 
N E N E 

DMS формат D формат 

1 43°44′00.38″ 23°43
′
23.93

″
 43.733439 23.723314 

2 43°44′25.66″ 23°43
′
57.95″ 43.740461 23.732764 

3 43°44′21.12″ 23°44′06.18″ 43.739200 23.735050 

4 43°43′55.99″ 23°43′31.87″ 43.732219 23.725519 

 

В геоморфоложко отношение площадката попада в западната част на Дунавската хълмиста 

равнина. Районът около нея обхваща част от льосовото плато с надморска височина 90÷100 

m между реките Цибрица и Огоста, прорязано от сравнително малки приточни долини, две 

от които са притоци на р. Дунав, а останалите – на р. Огоста, южно от с. Гложене, при селата 

Бутан, Крива бара, Бъзовец, Септемврийци и др. и речни тераси. Площадката е разположена 

върху полегат склон с наклон 5÷10
0
на изток-североизток, ограден от плитки ерозионни 

форми. Денивелацията й спрямо ерозионния базис е под 30 m. Съвременният релеф е 

образуван в т.н. старо абразионно-акумулативно ниво (СААН), формирано в края на 

плиоцена и началото на плейстоцена. Повърхностните води на площта се дренират от 

едноименната приточна долина без да се образува постоянен воден поток (Фигура 1.5-4). 

В регионален аспект площадка „Маричин валог“ попада в Ломската депресия в 

северозападната част на Мизийската платформа (Фигура 1.5-5). Около площадката на 

повърхността се разкриват кватернерни образувания (Фигура 1.5-11).  

 

 

ФИГУРА 1.5-11:ГЕОЛОЖКА КАРТА НА РАЙОНА НА ПЛОЩАДКА „МАРИЧИН ВАЛОГ“ 

1-аувиални образувания (чакъл, пясък, глина); 2-глинест льос; 3-льовиден пясък; 4-песъчлив льос;  

5-типичин прахово-песъчлив льос; 6-покривен чакълно-глинест комплекс; 7-алувиални образувания 
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на тераса Т1(пясък с чакъл);8-глина (Брусарска свита); 9-литоложка граница; 10-моторен сондаж;  

11-вертикално електрическо сондиране; 12-профилна линия; 13-площадка „Маричин валог“ 

 

Дълбочинният геоложки разрез под тях е представен от неогенски, палеогенски и мезозойски 

отложения, разкрити с дълбоки структурни сондажи. 

Мезозоят включва триаса, юрата и кредата, изградени от разнообразни теригенни и 

карбонатни седименти: варовици, доломити, мергели, глини, пясъчници, конгломерати, 

алевролити и аргилити. Палеогенските седименти са представени от мергели, глинести и 

органогенни варовици.  

В разреза на неогена са диференцирани Делейнска, Криводолска, Фуренска, Флорентинска, 

Смирненска и Арчарска свита с миоценска възраст, както и Брусарска свита с плиоценска 

възраст. 

Делейнската, Криводолската, Фуренската и Флорентинскасвита са представени от 

варовити и алевритови глини, с единични прослойки от глинести варовици, алевролити и 

пясъчници и от варовици с глинесто-песъчливи прослойки, залягащи на дълбочина повече от 

около 300÷400 m. 

Смирненска свита се състои главно от сиви и сивозеленикави, слабо варовити и прахови 

глини, с прослойки от глинести варовици, мергели и пясъчницив долната част на разреза. 

Дебелината на свитата е 200÷250 m. 

Арчарскасвита е изградена от жълтеникави до ръждивокафяви или зеленикави, дребно- до 

едрозърнести олигомиктови пясъци, често с коса слоистост. В долната си част пясъците са 

прослоени от тъмносиви, слабо варовити, тънкослойни глини. Горнището й е на дълбочина 

около 100 m от повърхността. Долната й граница със Смирненската свита е нормална. 

Дебелината на Арчарската свита от 40÷50 m в района на Козлодуй достига до над 100 m към 

с. Септемврийци.  

Брусарската свита изгражда докватернерната подложка. В геоложкия й разрез преобладават 

глините, които незакономерно са прослоени от пространствено неиздържани, често с 

лещовиден характер, прослойки пясъци.  

Кватернерните образувания покриват седиментите на Брусарската свита.Те са представени 

от алувиални чакъли, пясъци и глини с дебелина 6,0÷8,0 m, покрити с еоличен льос с 

дебелина 11÷13 m. Льосът до дълбочина около 6,0 m от повърхността е песъчлив, след което 

постепенно преминава в прахов и глинест. 

Районът на площадка „Маричин валог“ попада в източната периферия на Ломската депресия, 

която е най-дълбоко понижената част на Мизийската платформа - първостепенна тектонска 

единица, разположена на българска и румънска територия. Нейният фундамент в България е 

изграден от слабо нагънати палеозойски скали, а покривката й обхваща субхоризонтални 

мезозойски и неозойски седименти с обща дебелина до 7÷8 km. Тектонското развитие на 

района е преминало през множество етапи, които могат да се обединят в три групи: 

допалеогенски, палеоген-неогенски и кватернерен.  

Допалеогенското тектонско развитие включва формирането на слабо нагънатия фундамент 

на Мизийската платформа до средата на палеозоя и приключването на интензивната 

тектонска дейност в края на триаса.  

Според съществуващите до момента многобройни сондажни данни в района, не е доказано 

със сигурност раздвижване на стари разломи през палеоген-неогенския структурен етаж. 

Не са открити никакви факти за наличие на разседи с отражение в съвременния релеф и няма 

документирани гънкови структури както в миоценските, така и в плиоценските седименти.  
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Неотектонското развитие се характеризира с отсъствие на резки градиенти на 

гравитационното, геомагнитното и геотермичното полета, както и на локални аномалии на 

тези полета. Установени са тенденции на относително потъване от порядъка на (-1) до (-2) 

mm/y. Няма натрупване на напрежения в регионален мащаб. През последните 23,5 милиона 

години са се извършвали само колебателни движения. В зона с радиус 30 km около площадка 

„Маричин валог“ отсъстват активни разломи, включително неогенски и докватернерни с 

релефоопределяща роля.  

Площадка „Маричин валог“ е разположена в стабилната част на Мизийската платформа. 

Максималното очаквано земетресение в субрегиона на площадката е Mmax = 5,0. Главните 

източници на сеизмична опасност са земетръсни зони извън площадката. Според картите на 

сътресяемостта за периоди 1000 и 10 000 години площта може да бъде подложена на 

земетръсни въздействия от VII степен по скалата МШК-64, предизвикани от събития в 

сеизмичната зона Вранча в съседна Румъния (на разстояние над 240 km). която е пораждала 

събития със степен M> 7. 

Земната основа на площадката е изградена от седиментите на два комплекса – кватернерен и 

плиоценски (Фигура 1.5-12): 

 

 

ФИГУРА 1.5-12:ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКИ РАЗРЕЗ НА ПЛОЩАДКА „МАРИЧИН ВАЛОГ“ 

 

Към кватернера се отнасят съвременна почва с дебелина 0,5÷1,0 m и льосови седименти, 

включващи: 

 Пласт 1а - прахов льос със светлокафяв до жълтокафяв цвят; 

 Пласт 1b - льосовидни глини с дебелина между 5 и 14 m (заедно с пласт 1а); 

 Пласт 2 – чакъл с глинесто-песъчлив запълнител с дебелина 0,5÷2,0 m; 

В обхвата на площадката плиоценските седименти (Брусарска свита) се поделят на четири 

пласта: 

 Пласт 3 - глина, прахова до песъчлива, жълторъждива. Общата дебелина на пласта е 

от 16,5 до 18,0 m; 

 Пласт 4 –- пясък дребнозърнест. Присъства в разреза под формата на тънки 

неиздържани лещи и прослойки в пласт 3; 

 Пласт 5 – пясък, дребнозърнест до глинест, водоносен. Развит е повсеместно под  

пласт 3. Дебелината му е между 1,5 и 3,0 m; 

 Пласт 6 – глина, жълторъждива до сива, плътна, с мергелоподобна структура. 
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Дебелината на пласта е около 60 m. Изпълнява роля на локален водоупор 

Средните стойности на физико-механичните показатели на описаните пластове са отразени в 

Таблица 1.5-10. 

Хидрогеоложките условия в Ломския артезиански басейн, където се намира площадка 

„Маричин валог“, се характеризират с етажно разположени, в различна степен водоносни и 

водоупорни, литостратиграфски единици от триаса да кватернера включително. Всред тях 

отношение към инвестиционното предложение имат само подземните води, акумулирани в 

неогенските седименти на Арчарската и Брусарската свита и в кватернерните образувания, 

които залягат над мощните глинести седименти на Смирненската свита. 

 

ТАБЛИЦА 1.5-10:ОБОБЩЕНА ТАБЛИЦА ЗА СРЕДНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИТЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ НА ЛИТОЛОЖКИТЕ РАЗНОВИДНОСТИНА ПЛОЩАДКА „МАРИЧИН ВАЛОГ“ 

№ 

по 

ред 

Показатели 
Димен-

сия 

Литоложки разновидности 

Пласт 

1а 

Пласт 

1b 

Пласт 

2 

Пласт 

3 

Пласт 

4 

Пласт 

5 

Пласт 

6 

1 Обемна плътност ρ g/cm
3 

1.57 1.91 2.04 2.03 1.87 2.08 2.15 

2 Обемна плътност на скелета ρd g/cm
3
 1.40 1.59 1.76 1.70 1.66 1.87 1.81 

3 Водно съдържание w % 12.1 19.7 15.9 19.2 12.7 11.5 18.8 

4 Коефициент на поритеe - 0.94 0.72 0.55 0.61 0.60 0.43 0.54 

5 Показател на пластичност Iр % 11.7 16.7 13.0 19.1 6.9 - 19.7 

6 Показател на консистенция Ic - > 1 0.70 > 1 0.98 0.79 - 1.00 

7 Степен на водонасищане Sr - 0.36 0.76 0.79 0.86 0.56 0.97 0.96 

8 Обемна макропорите, nmp0,4 % 7.8 - - - - - - 

9 Компресионен модул М0,3 MPa 11.7 - - 13 15.8 - 27.7 

 

Площадка „Маричин валог“ попада в района на разпространение на подземните водни тела 

„Порови води в Неогена – Ломско-Плевенска депресия” с код BG1G00000N2034 и „Порови 

води в Кватернера – между реките Лом и Искър” с код BG1G0000Qрl023 на територията на 

Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район, показани на Фигура 1.5-6. 

В хидрогеоложкия разрез на площадката се разграничават: ненаситена (аерационна) зона, 

част от подземно водно тяло „Порови води в Неогена – Ломско-Плевенска депресия” с код 

BG1G00000N2034 и водоупор.  

При изграждане на траншейно хранилище на кота около 85 m под него ще съществува 

ненаситена (аерационна) зона с дебелина около 20 m, изградена от седименти на Брусарската 

свита. 

Под зоната на аерация е разкрита, най-горната част от горният слой на подземно водно тяло 

BG1G00000N2034. Подземните води се съдържат в неиздържани по площ и дълбочина 

прослойки от дребнозърнести пясъци, първата от които с дебелина 1,5÷2,0 m на котаоколо 65 

m. Статичното им ниво се установява на дълбочина около 30÷35 m под повърхността в 

диапазона на надморска височина около 62÷63 m. Подземният поток е насочен от юг-

югозапад на север-североизток с напорен градиент 0,0036÷0,01 (непосредствено под 

площадката е 0,0045). В обсега на площадката се подхранва от атмосферни валежи и се 

дренира в ниската част на приточната долина, на разстояние около 300÷350 m от 

североизточния край на площадката (Фигура 1.5-13).  

Филтрационните свойства на водоносния колектор са ниски. Изразяват се чрез проводимост 

на пласта около 12 m
2
/d и коефициентът на филтрация около1,1 m/d. 
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Водоносният хоризонт в пясъците на Арчарската свита (долен слой на подземно водно тяло 

BG1G00000N2034) се намира се на около 100 m от повърхността. Дебелината му е 60÷80 m. 

Подхранва се от атмосферните валежи в зоните му на разкритие в южна и югоизточна 

посока. В регионален аспект се характеризира със средни стойности за проводимостта 2500 

m
2
/d и коефициент на филтрация 25 m/d. Потокът на подземната вода е от юг-югоизток на 

север-северозапад към р. Дунав, където е в хидравлична връзка с подземно водно тяло 

„Порови води в Кватернера-Козлодуйска низина“ с код BG1G0000Qal005. 

Съгласно наличната информация в БДУВДР на площадка “Маричин валог“ не попадат 

водоизточници от подземни води, и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване. 

 

 
ФИГУРА 1.5-13:ХИДРОДИНАМИЧНА КАРТА НА ПЛОЩАДКА „МАРИЧИН ВАЛОГ“ 

 

Най-важните литоложки разновидности, които изпълняват ролята на геоложка бариера 

срещу разпространението на радионуклиди на площадка „Маричин валог” са чакъл с 

глинесто-песъчлив запълнител (пласт 2) и праховата до песъчлива глина (пласт 3). 

Основните геохимични характеристики на тези разновидности са представени в Таблица 

1.5-11. В Таблица 1.5-12е посочен коефициента на разпределение Kdна прогнозираните 

радионуклиди за съответните литоложки разновидности. 

 

ТАБЛИЦА 1.5-11:ГЕОХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛОЩАДКА „МАРИЧИН ВАЛОГ“ 

Геохимичен параметър Дименсия 

Литоложка разновидност 

Чакъл с глинесто-

песъчлив запълнител 

Прахова до 

песъчлива глина 

Съдържание на глинеста фракция % 25 48 
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Геохимичен параметър Дименсия 

Литоложка разновидност 

Чакъл с глинесто-

песъчлив запълнител 

Прахова до 

песъчлива глина 

Йоннообменен капацитет meq/100 g 10 22 

Съдържание на органичен въглерод % 0.135 0.082 

Карбонатно съдържание (CaCO3) % 33 2 

рН на воден извлек - 9 8.5 

Съдържание на: 

Ca
2+ 

 

Sr
2+ 

 

mg/dm
3 

mg/dm
3 

mg/dm
3 

 

12.64 

5.70 

0.14 

 

2.22 

4.99 

0.02 

 

Площадката попада в умерено континенталната климатична област. Средното годишно 

валежно количество по данни от всички близко разположените ХМС е 550 mm. Само по 

данни на МС-Козлодуй средната годишна сума на валежите за десетгодишен период 

(1968÷1977 г) е 595 mm. По данни на автоматизирана система за метеорологичен мониторинг 

на АЕЦ „Козлодуй” (АСММ) (1998÷2013 г) годишната сума на валежите варира от 277,4 mm 

(2004 г) до 681,8 mm (2010 г) при средна стойност 436,6 mm.Абсолютно максималният 

денонощен валеж при Козлодуй е 87 mm. Валежният режим е с ясно изразен континентален 

характер. Валежите имат максимална стойност (65÷70 mm) през май и юни и минимална 

стойност (35÷38 mm) през февруари-март. 

 

ТАБЛИЦА 1.5-12:КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГНОЗИРАНИТЕ РАДИОНУКЛИДИ 

НА ПЛОЩАДКА „МАРИЧИН ВАЛОГ“ 

Литоложка 

разновидност 

Коефициент на разпределение Кd, m
3
/kg

 

3
H 

14
C 

60
Co 

63
Ni 

90
Sr 

94
Nb 

99
Tc 

129
I 

137
Cs 

39
Pu 

241
Am 

Ненаситен слой 1 0 5Е-3 5Е-1 0.40 0.24 0.16 1Е-4 1Е-3 0.15 0.10 10 

Ненаситен слой 2 0 1Е-3 6.5Е-1 0.65 0.39 0.55 1Е-3 1Е-3 0.33 1.70 30 

Водоносен 

хоризонт 
0 1Е-3 6Е-2 0.30 0.015 0.16 1Е-4 1Е-3 0.10 0.55 19 

 

Средната годишна скорост на вятъра е около 3,5 m/s. Най-тихо е времето през декември – 

средна скорост 1,7 m/s, а най-ветровито е през април – средна скорост 4,7 m/s. През годината 

тихото време е сравнително малко – 8,7 %. Преобладават западните и северозападните 

ветрове. Слабите и умерените ветрове (скорост до 15 m/s) са с по-голяма повторяемост. 

Установено е, че вероятната максимална скорост на вятъра може да достига до 33 m/s с 

обезпеченост един път на 15 години. Средногодишната температура на въздуха е 11÷13°С. 

През зимата температурите на въздуха достигат до минус 20÷25ºС, а абсолютните 

минимални температури в отделни случаи достигат до около 30ºС под нулата. Годишният 

максимум на относителната влажност (декември) е доста висок - 86 %. Минимумът на 

влажността е през август и юли (62÷64%). Лятото е със средни юлски температури 

23,4÷24,3
о
С, средната максимална температура е 36°C, а абсолютният максимум през м. 

август е 39,8°C. Средно 80% от дните през летните месеци (юни, юли и август) са с 

максимална температура над 25ºС и през 40 %от дните - над 30ºС.  

В обсега на площадка „Маричин валог” няма проявени свлачищни процеси и явления. Тя не 

е застрашена от ерозия от дерето, разположено под нея. В началото на холоцена ерозионното 

врязване затихва и от тогава до днес в дерето преобладават акумулативните процеси. 

Сравнението на дебелината на съвременната почва с тази от близко разположеното плато 
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показва, че независимо от разположението на площта на полегат склон, площната ерозия от 

началото на холоцена до наши дни е незначителна и може да се пренебрегне като фактор 

застрашаващ сигурността на евентуално хранилище. 

Площадката е извън защитената зона BG0002009 „Златията” за опазване на дивите птици, 

обявена със Заповед № РД-548/05.09.2008 г на министъра на околната среда и водите (ДВ, 

бр.83/23.09.2008 г.). 

1.5.1.2.4  ПЛОЩАДКА „ВЪРБИЦА“ 

Площадка „Върбица“ се намира на около 3,0 km югоизточно от центъра на с. Върбица, 

община Враца, на 27 km от Враца и на 52 km южно от АЕЦ „Козлодуй” по права линия с 

координати дадени в Таблица 1.5-13: 

Площадка „Върбица” е локализирана върху терен с надморска височина 312÷336 m. Попада 

в седловина между височините Драгоевски чукар и Тепето, която има характер на затворен 

топографски басейн. 

 

ТАБЛИЦА 1.5-13 КООРДИНАТИ НА ПЛОЩАДКА „ВЪРБИЦА“ 

 
N E N E 

DMS формат D формат 

1 43°16′35.58″ 23º51′45.17″ 43.276550 23.862547 

2 43º16′17.40″ 23º52′34.02″ 43.271500 23.876117 

3 43º16′07.16″ 23º52′27.97″ 43.268656 23.874436 

4 43º16′23.62″ 23º51
′
41.42″ 43.273228 23.861506 

 

Ридът, по полегатия склон на който е разположена площадката, представлява вододел. На 

запад от него водата се оттича към р. Скът, а на изток чрез Габарската река и нейните 

притоци - към водосбора на р. Искър. На югоизток от с. Върбица една относително широка 

долина събира водата от съседните височини. На запад се наблюдават плиоценски 

заравнености. Общо взето релефът е млад от ерозионно-денудационен тип. Денивелацията на 

площадката спрямо ерозионния базис на падината е под 30 m, склонът е с наклон до 10°. 

Литостратиграфският разрез в района на площадка „Върбица“, разкрит с дълбоки структурни 

сондажи, включва триаски, юрски, долнокредни и горнокредни седименти с маломощно 

кватернерно покритие (Фигура 1.5-14
92

). 

Триасът и юрата са изградени от разнообразни теригенни и карбонатни седименти: варовици, 

доломити, пясъчници, мергели, алевролити, аргилити и туфи, залягащи на дълбочина под 

3200÷3500 m. 

В долната креда са отделени Салашката, Мраморенската, Черепишката, Лютибродската и 

Сумерската свита. Салашката, Мраморенската, Черепишката и Лютибродската свита са 

представени от варовици, мергели и пясъчници. 

Сумерската свита се разкрива в обсега на площадката и терена около нея. Представена е от 

тъмносиви варовити мергели с прослойки от финозърнести пясъчници. Дебелината на 

свитата е 950÷1200 m. 
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 Цанков, Ц., Л. Недялкова, В. Ангелов и др., 1991. Геоложка карта а България. Картен лист Враца,  

М 1:100 000 
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Горнокредните седименти се разкриват източно и южно от площадка „Върбица“. 

Представени са от варовици с кремъчни включения. 

В регионално отношение площадка „Върбица” се намира в източната част на Западния 

Предбалкан и попада в северното бедро на Върбишката структура, която се отделя в сложно 

устроената Мраморенска антиклинала в свода на източната част на Белоградчишкия 

антиклинорий. 

 

 

ФИГУРА 1.5-14:ГЕОЛОЖКА КАРТА НА РАЙОНА НА ПЛОЩАДКА „ВЪРБИЦА“ 

1 - еолично-алувиално-делувиални образувания - льосовидни глини; 2 - Димовска свита (пясъци, пясъчници, 

варовици); 3 - Ъгленски член на Луковитската свита (глини, мергели); 4 - Кайлъшка свита (кариерни 

варовици); 5 - Мездренска свита (зърнести варовици с кремъчни отложения); 6 - Кунинска свита (варовици с 

прослойки от мергели); 7 - Сумерска свита (мергели с прослойки от пясъчници); 8 - Малопещенска свита 

(глауконитни пясъчници и мергели); 9 - сондаж №; 10 - геоложки профил 

 

Изразена е на повърхността по горнокредните варовици, които източно от с. Върбица 

затварят Борованския и Веслешкия горнокреден венец. В сводовата част се разкриват 

мергелите на Сумерската свита. През следващите геоложки епохи, включително неогена и 

кватернера, няма данни за премествания по дълбочинните разломи, поради което 

неотектонската обстановка на площта се приема като спокойна. Площадката е разположена в 

границите на тектонски блок, който не е нарушен от активни разломи и геодинамични зони 

при отсъствие на резки градиенти и локални ясно изразени аномалии на гравитационното, 

магнитното и геотермични полета.  

Субрегионът с радиус 50 km около площадка “Върбица” е разположен в южната окрайнина 

на стабилната част на Мизийска платформа и северния дял на Предбалкана и включва най-

северните части на Софийска сеизмична зона. Максималното очаквано земетресение на 

площадката е Mmax = 5,5. Според картите на сътресяемостта за периоди 1000 и 10 000 години 

площта може да бъде подложена на земетръсни въздействия от VII степен по скалата МШК-

64. Най-силните наблюдавани сеизмични въздействия с интензивност над VI степен са 

предизвикани от събития в сеизмичната зона Кресна.  



ДОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ХРАНИЛИЩЕ ЗА ПОГРЕБВАНЕ НА 

НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ –НХРАО“ 

 

 ЧАСТ I,  СТР.77 

 

Земната основа на площадка “Върбица” до дълбочина от около 50 m е изградена от три 

инженерно-геоложки пласта (Фигура 1.5-15): 

 Пласт 1-делувиално-пролувиални глини и глинести чакъли с дебелина от 4÷5 m в 

североизточната зона до 11.0÷11.5 m в югозападната зона на площадката;  

 Пласт 2-изветрял мергел с дебелината на пласта от 4.5 до 10 m;  

 Пласт 3-свеж неизветрял мергел. Отнася се към полускалните инженерно-геоложки 

разновидности. По данни от проучванията за нефт и газ дебелината на мергелите в 

зоната на площадката е над 1000 m.  

 

 

ФИГУРА 1.5-15:ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКИ РАЗРЕЗ НА ПЛОЩАДКА „ВЪРБИЦА“ 

 

Средните стойности на физико-механичните показатели на описаните пластове са отразени в 

Таблица 1.5-14. 

 

ТАБЛИЦА 1.5-14:ОБОБЩЕНА ТАБЛИЦА ЗА СРЕДНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИТЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ НА ЛИТОЛОЖКИТЕ РАЗНОВИДНОСТИ НА ПЛОЩАДКА „ВЪРБИЦА“ 

№ 

по 

ред 

Показатели Дименсия 

Литоложки 

разновидности 

Пласт 

1 

Пласт 

2 

Пласт 

3 

1 Обемна плътност ρ g/cm
3 

2.11 22.8 24.0 

2 Обемна плътност на скелета ρd g/cm
3
 1.77 12.8 8.6 

3 Водно съдържание w % 19.1 0.37 0.25 

4 Коефициент на поритеe - 0.56 0.72 0.55 

5 Показател на пластичност Iр % 19.1 14.4 13.3 

6 Показател на консистенция Ic - 0.94 > 1 > 1 

7 Степен на водонасищане Sr - 0.938 0.957 0.60 

8 Ъгъл на вътрешно триене φ degre 24.1 23.1 - 

9 Кохезия С kPa 19.6 44.4 - 

10 Компресионeн модул М0,3 MPa 18.0 20.4 - 
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Районът на площадка “Върбица” попада в Предбалканската част на Мизийския артезиански 

басейн. При сондажни проучвания за нефт и газ са установени няколко много дълбоки 

водоносни комплекса - триаски водоносен комплекс, горноюрско-долнокреден водоносен 

хоризонт и аптски водоносен хоризонт. Тези хидрогеоложки комплекси нямат и не биха 

имали никаква роля при оценката на безопасността на евентуалното повърхностно 

хранилище за РАО
93

. На практика в зоната на площадката отсъстват постоянни водоносни 

тела, които да имат пряко отношение към експлоатацията на хранилището. Единствено в 

долната по-чакълеста част на пласт 1 се образуват временни преовлажнени зони, по които се 

дренира инфилтриралата се дъждовна вода. При условие, че хранилището се фундира на кота 

около 304 m то ще попадне в изветрелите и/или свежите долнокредни аптски мергели от 

Сумерската свита. Последните изпълняват роля на регионална водоупорна плоча. Това са 

плътни много слабопроницаеми скали. Резултатите от проведените полеви опитно-

филтрационни тестове показват, че коефициентът на филтрация на мергелите варира в 

диапазона 1.10
-4

÷1.10
-5

 m/d. Вероятно в дълбочина, както показват и някои литературни 

данни, долнокредните мергели стават още по непроницаеми. На значителна дълбочина от 

1000÷1100 m под Сумерската свита в окарстените ургонски варовици е разположен 

долнокреден водоносен хоризонт, който практически няма никакво значение за 

инвестиционното предложение.  

Извън обсега на площадка „Върбица” се разграничава само безнапорно подземно водно тяло 

„Карстови води в Предбалкана” с код BG1G0000К2s037, което е формирано в разкриващи 

се на повърхността горнокредни (сенонски) напукани и окарстени варовици северно, източно 

и южно от площадката (Фигура 1.5-16) 

В него са оформени карстовите басейни Градешнишко-Владимиовски, Мездренски, 

Каменополски, Луковитски, Типченски и Габрово-Тревненски. Площадка „Върбица“ е в 

обхвата на Каменополския карстов басейн. 

Подземно водно тяло BG1G0000К2s037 е определено като зона за защита на питейни води с 

код BG1DGW0000К2s037. Химичното и количественото му състояние са добри.  
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 По Наредба за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, 2014г. 
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ФИГУРА 1.5-16:КАРТА НА ЧАСТ ОТ ПОДЗЕМНО ВОДНО ТЯЛО „КАРСТОВИ ВОДИ В ПРЕДБАЛКАНА” С 

КОД BG1G0000К2S037 

Съгласно наличната информация в БДУВДР на площадка “Върбица“ не попадат 

водоизточници от подземни води и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване. 

Най-важните литоложки разновидности, които изпълняват ролята на геоложка бариера 

срещу разпространението на радионуклиди на площадка „Върбица” са изветрелия (пласт 2) и 

свежия мергел (пласт 3). Основните геохимични характеристики на тези разновидности са 

представени в Таблица 1.5-15. В Таблица 1.5-16е посочен коефициента на разпределение Kd 

на прогнозираните радионуклиди за съответните литоложки разновидности. 

 

ТАБЛИЦА 1.5-15:ГЕОХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛОЩАДКА „ВЪРБИЦА“ 

Геохимичен параметър Дименсия 
Литоложка разновидност 

Изветрял мергел Свеж мергел 

Съдържание на глинеста фракция % 30.25 29.25 

Йоннообменен капацитет meq/100 g 5.75 3.88 

Съдържание на органичен въглерод % 4.25 4.00 

Карбонатно съдържание (CaCO3) % 17.70 13.28 

рН на воден извлек - 8.50 8.16 

Електропроводимост на воден извлек μS/cm 304 345 

Разтворим калций mg/l 35.53 41.95 

Разтворим калий mg/l 10.76 14.04 

Хидрокарбонати mg/l 55.10 93.05 

Карбонати mg/l 6.6 3.6 
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ТАБЛИЦА 1.5-16:КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГНОЗИРАНИТЕ РАДИОНУКЛИДИ НА 

ПЛОЩАДКА „ВЪРБИЦА“ 

Литоложка 

разновидност 

Коефициент на разпределение Кd, m
3
/kg

 

59
Ni /

63
Ni 

90
Sr 

94
Nb 

129
I 

137
Cs 

39
Pu 

241
Am 

Изветрял мергел 0.3 0.18 0.16 3Е-3 0.10 0.4 8 

Свеж мергел 4.3 0.16 0.16 3Е-3 0.15 0.4 8 

 

Площадка „Върбица“ попада в умереноконтиненталната климатична област. Средното 

годишно валежно количество по данни на ХМС - Габаре е 680 mm. Годишният валежен 

режим има ясно изразен континентален характер. Валежите имат максимална стойност 

(87÷91 mm) през май и юни и минимална стойност (36÷40 mm) през февруари и март. През 

изминалото столетие най-големият денонощен валеж (99 mm) е регистриран в ХМС - Габаре 

през 1940 година. Установено е, че ежегодно може да се очакват интензивни денонощни 

валежи до 25 mm. Само два пъти на 100 години е възможно да падне денонощен валеж над 

90 mm. 

Средната годишна скорост на вятъра е 1,8 m/s. Най-тихо е времето през ноември и декември 

със средна скорост на вятъра е 1,6 m/s, по-ветровито е през март и април със средна скорост 

на вятъра 2,1 m/s. През годината преобладават западните и северозападните ветрове, 

следвани от югозападните. Тихото време през годината е около 42%. Вероятността за поява 

на силни ветрове (скорост над 25 m/s) е малка. Установено е, че един път на 10 години е 

възможно да се прояви вятър със скорост 26 m/s и един път на 100 години - със скорост 36 

m/s. През изминалото столетие в района не са регистрирани смерчове с голям разрушителен 

ефект. 

Средногодишната температура на въздуха е 11.4°С. Средномесечната максимална 

температура през юли и август е 22.6
о
С, средномесечната минимална - (-1.8°С) е през януари.  

В обсега на площадка „Върбица” и терена около нея не са проявени неблагоприятни физико-

геоложки процеси и явления от гравитационно естество (свлачища, срутища). Извън нея в 

карбонатните седименти на горната креда са развити карстови процеси и явления. 

Най-късият път от АЕЦ “Козлодуй” до площадка „Върбица“ е 90 km, от тях 68 km по 

второкласно шосе № 4 от Козлодуй за Враца и 22 km по третокласно шосе №1306, което се 

нуждае от ремонт. При превозване по този път ще се преминава през 14 села.  

Площадката не попада в обхвата на защитените зони по „Натура 2000”.  

1.5.1.3 МОТИВИ ЗА НАПРАВЕНИЯ ИЗБОР НА ПЛОЩАДКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА НХРАО НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА” 

В съответствие с изискванията на ядреното законодателство сравняването на потенциалните 

площадки „Радиана“, „Маричин валог“ и „Брестова падина“ е извършено с помощта на 

многофакторен (многокритериален) системен анализ, основаващ се на система от 

сравнителни критерии. Системата за многокритериален анализ е разработена на базата на 

изискванията за избор на площадка от Наредба за безопасност при управление на 

радиоактивни отпадъци, 2004г. и стандартите за безопасност на Международната агенция за 

атомна енергия - Siting of Near Surface Disposal Facilities, Safety Standards Series No. 111-G-3.1 

и Near Surface Disposal of Radioactive Waste, Safety Standards Series No. WS-R-1
94

. 

Многокритериалния анализ е широко използван метод за сравняване на обекти, които се 

характеризират и сравняват по голям брой критерии. Методът е широко използван при 

избора на площадки в редица развити страни. Прилаган е в рамките на Концепцията на БАН 

                                                      
94

IAEA, Near Surface Disposal of Radioactive Waste, Safety Requirement, Safety Standards Series No. WS-R-1, 1999 
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за национално хранилище за радиоактивни отпадъци
95

, одобрен е и препоръчан от 

международен консултант от водещи европейски агенции по управление на радиоактивни 

отпадъци, които извършиха преглед на управлението на радиоактивни отпадъци в България, 

прилаган е при изпълнение на фаза 2 Събиране на данни и анализиране на райони за 

намаляване на броя на перспективните площадки
96

. Прилагането му за целите на избор на 

площадка е докладвано на редица международни форуми
97

,
98

,
99

. 

Системата от сравнителни критерии включва 23 сравнителни критерии, разделени в 4 групи: 

група А - Безопасност, осигурена от природните условия; група В – Въздействия от 

неблагоприятни процеси и явления; група С – Вероятни въздействия върху околната среда; 

група D – Социално-икономическа приемливост, представени на Фигура 1.5-17. Разделянето 

по групи е условно за критериите, включени в група А, група В и група С, тъй като в крайна 

сметка критериите и в трите групи се свеждат до способността на площадката да осигури 

безопасното изграждане и функциониране на хранилището при минимални въздействия 

върху населението и околната среда. 

Критериите представляват детайлизиране на основните изисквания по безопасност, които са 

поставени от ядреното законодателство спрямо площадка за разполагане на съоръжение за 

повърхностно погребване на радиоактивни отпадъци.  
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Концепция на БАН за национално хранилище за радиоактивни отпадъци. Българска академия на науките, 

1993, БАН 
96

Доклад за реализация на фаза 2 Събиране на данни и анализиране на райони, ДП РАО, 2007 
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IAEA Experts Meeting under IAEA Regional Project for Technical Assistance PEP/9/010. Recommendation on 
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ФИГУРА 1.5-17 СХЕМА НА ГРУПИТЕ И КРИТЕРИИТЕ, ПО КОИТО Е ИЗВЪРШЕН СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ 

НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ПЛОЩАДКИ-КАНДИДАТКИ 

 

 

Съгласно Наредба за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци, 2004г., 

площадката за НХРАО трябва да отговаря на следните изисквания: 
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(1) геоложката структура на площадката да допринася за изолиране на РАО и за 

ограничаване на миграцията на радионуклиди към биосферата, а също така да 

осигурява стабилност на системата за погребване и да притежава необходимите 

геотехнически характеристики за изграждане на съоръжението; 

(2) хидрогеоложките характеристики на площадката да се отличават с ниска скорост и 

дълги пътища на движение на подземните води с цел ограничаване миграцията на 

радионуклиди;  

(3) геохимичните характеристики на подземните води и геоложката среда да способстват 

за ограничено освобождаване на радионуклиди от съоръжението и да не намаляват 

значително ресурса на защитните бариери; 

(4) площадката трябва да е разположена в област на ниска тектонична и сеизмична 

активност, които не застрашават изолиращата способност на системата; 

(5) процеси, протичащи на повърхността на съоръжението, като ерозия, свлачища и 

наводнения, както и екстремни метеорологични условия да не влияят на 

способността на системата на погребване да изпълнява главните функции на 

безопасност; 

(6) площадката да е разположена така, че вероятността за нарушаване на изолиращата 

функция на площадката в резултат на дейностите на сегашните или бъдещите 

поколения на или в близост до нея да е ниска; 

(7) При избора на площадка за погребване на РАО предимство имат площадки, 

изискващи минимум геоложки и хидроложки проучвания и поддаващи се на просто и 

достоверно математическо моделиране; 

(8) При избора на площадка се отчита и съществуващата пътна инфраструктура за 

осигуряване на превоз на РАО до съоръжението с минимален риск за населението. 

При разработването на критериите, по които да се оценяват площадките с помощта на 

многокритериалния анализ са отчетени и изискванията за опазване на околната среда, както 

и един от основните принципи при управление на радиоактивните отпадъци,както и на 

демократичното развитие на всяко едно демократично общество, съгласно който хранилища 

за радиоактивни отпадъци не могат да бъдат изгражда на площадки където населението е 

против изграждането им. 

1.5.1.3.1 ДЕФИНИРАНЕ НА КРИТЕРИИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ И ЗА СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА 

ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ПЛОЩАДКИ 

Група А – Безопасност осигурена от природните условия 

Критериите в тази група се отнасят до естествените условия на площадката, които 

допринасят за безопасността й срещу разпространението на радионуклиди в околната среда. 

В тази група са включени признаци, отнасящи се както до преносителите на радионуклиди 

(хидрогеоложките условия), така и до изолиращите способности на средата 

(литостратиграфски строеж, геохимични свойства). Безопасността, осигурявана от 

природните условия се оценява и с критерии, отчитащи геоморфоложките (топографски) и 

геотехнически условия на площадката. 

 

Признак А1 - Литостратиграфски строеж 

Основен принцип: Литостратиграфският строеж на земната основа на площадката 

трябва да допринася във възможно най-голяма степен за изолацията на хранилището от 

околната среда и за неразпространението на радионуклиди към биосферата. 
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Същност: Предпочитание се дава на площадки с ясен и прост строеж и структура, 

характеризираща се, както с еднородност във вертикална и хоризонтална посока, така и 

с ясни пътища за евентуална миграция на радионуклиди към биосферата. Предпочита 

се основата да е изградена от скали и минерали, устойчиви на химично и физично 

въздействие. 

Признак А2 - Тектонски и неотектонски условия 

Основен принцип:Хранилището трябва да бъде разположено в район с относително 

спокойна тектонска и неотектонска обстановка през късния неоген и кватернера.  

Същност: Предпочитат се площадки, в районите на които потенциалът за 

неблагоприятни тектонски и неотектонски събития е достатъчно нисък с оглед 

гарантиране на неизменчивост на геоложката среда около хранилището.  

Признак А3 – Геоморфоложки условия 

Основен принцип: Хранилището трябва да бъде разположено на относително неголяма 

височина спрямо най-близкия ерозионен базис, в достъпни терени със сравнително 

стабилни геоморфоложки условия, които не са претърпявали резки изменения през 

кватернера. 

Същност: Разполагането на хранилището на относително голяма височина спрямо 

ерозионния базис би увеличило значително опасността от разпространение на 

радионуклиди. Районът на площадката трябва да има добри естествени условия за 

дрениране на повърхностните води. 

Признак А4 - Геотехнически условия 

Основен принцип: Геотехническите условия трябва да позволяват изграждане на 

хранилището с достъпни, утвърдени в практиката технологии и да гарантират 

безопасна дълговременна експлоатация на системата. 

Същност: Геотехническите условия на площадката трябва да позволяват значително 

натоварване, определено от масата на РАО подлежащи на погребване, но без 

значителни предварителни подготовки или прилагане на специални техники т.е. 

геотехническите условия да са такива, че в максимална степен да улесняват 

извършването на строителните дейности. 

Признак А5 - Геохимични характеристики 

Основен принцип: Земната среда в зоната на площадката трябва да има геохимични и 

хидрохимични свойства, които благоприятстват задържането на радионуклиди и не 

влошават дълговременната устойчивост на инженерните бариери. 

Същност: Предпочитат се площадки, чиято земна основа е изградена от седименти, 

благоприятстващи протичане на сорбционни процеси, задържане на радионуклидии 

запазване на качествата на инженерните бариери. Такива характеристики притежават 

най-вече глините с преобладаващи минерали от групата на смектита и глинестите 

мергели. В другия край на условната скала, т.е. с най-слаби сорбционни характеристики 

са грубозърнестите несвързани почви (пясъци, чакъли). 

 

Признак А6 - Хидрогеоложки условия 

Основен принцип: Хидрогеоложките условия на площадката трябва да се 

характеризират с максимално дебела зона на аерация, с малка водообилност на 

водоносния хоризонт, до който евентуално могат да достигнат радионуклиди и с 

максимално дълъг път и малка скорост на придвижване на водите в този хоризонт. 
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Същност: Предпочитание се дава на площадки, естествените условия на които 

осигуряват: дебела ненаситена зона (над 20 m) с нисък kf< 10
-10

m/s; отсъствие или 

наличие на слабоводообилни водоносни хоризонти до 100 m дълбочина; минимален 

приток на подземни води към зоната под хранилището; максимално дълго и бавно 

придвижване на подземните води от хранилището към биосферата 

Група B – Въздействия от неблагоприятни процеси и явления 

В тази група са включени критерии, отчитащи вероятността от прояви на опасни и рискови 

процеси и явления, както с природен (екзогенен и ендогенен), така и с техногенен характер. 

Достоверното прогнозиране на вероятността от такова въздействие е от първостепенно 

значение за правилния избор на подходяща площадка. 

Признак В1 - Сеизмичност 

Основен принцип: Площадката трябва да попада в участък с възможно най-ниска 

сеизмична интензивност с минимална опасността от възникване на сеизмогенни 

деформации. 

Същност: Предпочитат се площадки в райони с очаквано сеизмично въздействие от VII 

степен MSK за 10000-годишен период. Предпочитат се участъци със зони на възможни 

огнища на земетресения (ВОЗ) с магнитуд на земетресенията до 5.0 и, където не 

съществува опасност от сеизмогенни деформации върху земната повърхност: 

активизиране по стари разломни повърхнини, свличане, втечняване на почви, промени 

в хидродинамичния режим на подземните води и др. 

Признак В2 - Екзогеодинамични процеси 

Основен принцип: Обхватът и интензивността на екзогеодинамичните процеси в 

района на площадката трябва да оказват минимално влияние върху устойчивостта на 

естествените геоложки бариери и да не застрашават безопасността на хранилището и 

неговата инфраструктура. 

Същност: Разполагането на хранилището в неустойчиви или потенциално неустойчиви 

терени с опасност от развитие на интензивни ерозионни процеси, изветряване или 

други екзогеодинамични процеси може да наруши инженерните бариери.  

Признак В3 - Въздействия от наводнения 

Основен принцип: Площадката не трябва да е застрашена от пряко заливане от 

повърхностни води. Въздействието на екстремни хидроложки явления, включително и 

върху подземната хидродинамична обстановка, трябва да е минимално. 

Същност: Площадки, застрашени от наводнения, са изключени на фаза 2 Събиране на 

данни и анализиране на райони. Има се предвид изменение на нивото на подземните 

води вследствие на екстремни хидроложки процеси, свързани главно с аварии на 

язовири, напоителни канали, хвостохранилища и др., и затруднения, макар и временни, 

в достъпа до площадката поради хидроложки явления и извън зоната на площадката. 

Признак В4 – Метеороложки процеси явления 

Основен принцип: При подбора на площадка предпочитание са дава предпочитание на 

райони с по-малки количества на валежите. 

Същност: Количеството на валежите е определящ фактор за скоростта на 

миграционните процеси през ненаситената зона. 

Признак B5 - Опасности от техногенен характер 
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Основен принцип:Местоположението на площадката трябва да е такова, че да не се 

допусне различни настоящи или бъдещи техногенни дейности да нарушат нормалното 

функциониране и устойчивостта на инженерните бариери на хранилището. 

Същност: Технологичните процеси в редица индустриални предприятия от 

химическата, нефтохимическата, военната промишленост и др. имат в една или друга 

степен рисков характер и могат да предизвикат крупни индустриални производствени 

аварии, засягащи значителни територии, включително и зоната на хранилището за 

РАО, категория 2а. Наличието на минни изработки в участъка на площадката е 

нежелателно, тъй като те биха могли да предизвикат пропадания на повърхността на 

терена и да улеснят миграцията на радионуклиди в подземните води. 

Група С – Вероятни въздействия върху околната среда и населението 

В тази група са включени критерии, с които се оценява въздействието на хранилището върху 

околната среда при нормални и аварийни сценарии. Разглеждат се основните компоненти на 

околната среда: биосфера (въздействие върху хората, животинския и растителния свят) и 

геосфера (въздействие върху водните и минералните ресурси, почвите и др.). Предпочитание 

се дава на площи, чиито естествени характеристики ще осигурят минимално въздействие 

върху населението и околната среда. 

Признак C1 - Водни и минерални ресурси 

Основен принцип: Хранилището не трябва да възпрепятства сегашното и бъдещото 

използване на важни минерални ресурси и да не замърсява водите. 

Същност: Отдава се предпочитание на площадки, при които е минимална вероятността 

вместващата скала да съдържа ценни полезни изкопаеми - нефт, газ, руди, подземни 

води. Отчита се и вероятността за замърсяване на повърхностните води в района.  

Признак C2 – Земеползване и собственост на земята 

Основен принцип: При избора на подходяща площадка трябва да бъде отчетено 

използването, категорията и собствеността на земята. Необходимо е да се вземе под 

внимание също така нейното бъдещо развитие и регионалното планиране за дадения 

район. 

Същност: Собствеността или правата върху земята в повечето държави е съществен 

фактор за одобрение на мястото на хранилището от гледна точка на икономиката и 

реакцията на обществеността. Предпочитат се ниско продуктивни земи, които не 

представляват интерес за националната икономика и външните пазари. Предпочитат се 

терени, които са собственост на държавата, общината или на държавни институции и 

държавни корпорации. 

Признак С3 - Транспорт на РАО 

Основен принцип: Площадката на хранилището трябва да бъде избрана така, че при 

транспорта на РАО да не съществува риск за населението. 

Същност: Транспортирането на радиоактивни отпадъци до хранилището може да 

предизвика опасност от излагане на населението на йонизиращо лъчение и замърсяване 

на околната среда. Рискът е толкова по-голям, колкото е по-голямо разстоянието, на 

което се транспортират отпадъците.Предпочитат се площадки с по-късо разстояние на 

транспортиране на отпадъците, особено, на такива при които е възможно да се избегне 

траспортиране през населени места.  

Признак С4 – Население и селищна мрежа 
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Основен принцип: Предпочитат се рядко населени и слабо урбанизирани територии и 

такива, където няма усложнена екологична обстановка. 

Същност: Предпочитат райони с по-слабо развита селищната мрежа в близост до 

площадката. Това се определя не толкова от възможността за отрицателни въздействия 

върху населението от погребаните радиоактивни отпадъци, а от отрицателното 

психологическо въздействие и от отнемане на възможността за разширяване на 

селищата, в чиято околност е разположено хранилище. 

Признак С5 - Растителни и животински видове 

Основен принцип: Изграждането на хранилището и неговата експлоатация не трябва да 

има неблагоприятно въздействие върху популацията на растителния и животинския 

свят. 

Същност: Строителството и експлоатацията на хранилището биха могли да променят 

нормалните условия на живот и възпроизводство на растителните и животински 

видове. С цел да не се наруши екологичното равновесие се предпочитат територии с 

оскъдна и непълноценна растителност, които се обитават от малко по вид и количество 

животни, отдалечени от защитените зони (вкл. по Натура 2000).  

Признак С6 – Национални културно-исторически ценности 

Основен принцип: Изграждането на хранилище не трябва да засегне природни 

забележителности, исторически и културни паметници с национално и световно 

значение. 

Същност: Необходимо е да се вземат под внимание районите с исторически и културни 

паметници под егидата на ЮНЕСКО и с общонационално значение, природни 

феномени и етнографски резервати с голяма туристическа и научна стойност и др. В 

близост с тези райони не е препоръчително да се локализират потенциално 

подходящите площадки за хранилище на РАО. 

Група D – Социално-икономическа приемливост 

В тази група са включени критерии за социално-икономическата приемливост и допустимост 

на хранилището: социални (ядрен опит населението и необходимите компенсации, 

обществена приемливост), икономически (инфраструктура, интереси на другите стопански 

дейности, разходи за изграждане) и политически (близост до държавните граници). Ударение 

се поставя върху степента на обществена приемливост, която в много държави е била от 

първостепенна важност при избора на площадка.  

Признак D1 - Ядрен опит на населението и близост до АЕЦ 

Основен принцип: Отношението на местното население към изграждане на хранилище 

за РАО силно зависи от неговата информираност и ядрен опит. 

Същност: Населението в близост с АЕЦ и други ядрени съоръжения е по-добре 

ориентирано за мнимите и действителни опасности, свързани с функциониране на 

ядрените съоръжения. Това му позволява по-лесно да възприеме изграждане на 

хранилище за РАО на негова територия. Поради това предпочитание се дава на 

площадки в обсега на съществуващо ядрено съоръжение или в непосредствена близост 

с него. 

 

Признак D2 - Инфраструктура 

Основен принцип; Предпочитат се площадки с добре развита локална и регионална 

инфраструктури, което улеснява безопасното функциониране на хранилището 
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Същност: Наличието на пътища улеснява безопасния превоз на РАО. Отчита се 

съществуването на водоснабдяване и канализация, на електроснабдяване и на 

телефонни връзки. Отсъствието на добре развита комуникационна инфраструктура 

може значително да оскъпи изграждането и експлоатацията на хранилището. 

Признак D3 - Неблагоприятен ефект върху други стопански дейности 

Основен принцип: Изграждането на хранилището не трябва да навреди на други 

стопански дейности и на търговските интереси на страната. 

Същност: При избора на площадка трябва да се имат предвид и интересите на всички 

стопански предприятия в близост, като се отчитат екологичните, търговските, 

транспортните и други усложнения. Зоните с интензивно земеделие са по-малко 

предпочитани в сравнение с неразвитите в земеделско отношение зони. 

Признак D4 - Близост до държавни граници 

Основен принцип: Предпочитат се площадки, които не са в близост до държавните 

граници. 

Същност: Разполагането на хранилището в близост до държавната граница може да 

предизвика известни усложнения от политически характер. При избор на такава 

площадка евентуалните преговори за съгласие със съседни държави биха забавили 

изграждането на хранилището. 

Признак D5 – Обществена приемливост 

Основен принцип: Обществената приемливост е необходимо условие за 

утвърждаването на една площадка. Без постигане на достатъчно обществено одобрение 

изграждането на хранилище е невъзможно. 

Същност: В нормативните документи няма специални указания относно въпросите 

свързани с обществената приемливост, но международния опит показва, че 

общественото одобрение в повечето случаи е много съществен фактор при 

окончателния избор на площадка за погребване на РАО. Във всички демократични 

държави социалното неодобрение е било непреодолим изключващ фактор.  

Признак D6 – Сравнителни разходи за изграждане 

Основен принцип: Предпочитат се площадки, които предоставят условия за изграждане 

и функциониране на хранилищната система с минимални разходи. 

Същност: Основните групи разходи се определят от: (1) разходите, необходими за 

транспортиране на РАО, включващи и разходите, свързани с необходимото 

строителство на нови и подобряване на стари шосета; (2) разходите за закупуване земя; 

(3) разходите за изграждане на самото хранилище, вкл. подготовка на земната основа, 

вертикална планировка, дренажни и канализационни системи, необходимата 

спомагателна инфраструктура, сгради и съоръжения.  

1.5.1.3.2 СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ПЛОЩАДКИ 

В Таблица 1.5-17 е показан резултатът от направения сравнителен анализ на потенциалните 

площадки (без площадка „Върбица, която отпада от по-нататъшно разглеждане в хода на 

изпълнение на фаза 3) като са дадени сравнителните критерии по групи и техните тежестни 

коефициенти, подробно описани в Приложение 8-I.5.  
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ТАБЛИЦА 1.5-17 СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ПЛОЩАДКИ 

Група 

Групов 

тежестен 

коефициент Признак 

Тежестен 

коефициент 

на 

пшризнака 

Маричин валог 
Радиана: 

 равнина (½точка) 

 склон (½ точка) 
Брестова падина 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

W Wi Aij 

Група 

AБезопасност 

осигурена от 

природните 

условия 

0.35 

A1 Литостратиграфски строеж 0.045                

A2 Тектонски и неотектонски условия 0.055                

A3 Геоморфоложки условия 0.040                  

A4 Геотехнически условия 0.060                  

A5 Геохимични характеристики 0.070                  

A6 Хидрогеоложки условия (вкл. миграция на радионуклиди ) 0.080                  

Група B 
Въздействия от 

неблагоприятни 

процеси и 

явления 

0.13 

B1 Сеизмичност 0.030                

B2 Екзогеодинамични процеси 0.020                  

B3 Въздействия от наводнения 0.020                  

B4 Метеороложки процеси явления 0.040                

B5 Опасности от техногенен характер 0.020                

Група C 
Вероятни 

въздействия 

върху околната 

среда и 

населението 

0.25 

C1 Водни и минерални ресурси 0.030                

C2 Земеползване и собственост на земята 0.060                

C3 Транспорт на РАО 0.065                

C4 Население и селищна мрежа 0.035                

C5 Растителни и животински видове 0.035                

C6 Национални културно-исторически ценности 0.025                

Група D 
Социално-

икономическа 

приемливост 

0.27 

D1 Ядрен опит на населението и близост до АЕЦ 0.050                

D2 Инфраструктура 0.040                

D3 Неблагоприятен ефект върху други стопански дейности 0.030                

D4 Близост до държавни граници 0.015                

D5 Обществена приемливост 0.070                

D6 Сравнителни разходи за изграждане 0.065                  

ОКОНЧАТЕЛНА МНОГОКРИТЕРИАЛНА ОЦЕНКА (Fj) 3.675 3.715 2.655 
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Въз основа на получените резултати от сравнителния многокритериален анализ 

градирането на площадките (по възходящ ранг) е както следва: 

1. Площадка „Радиана“и двата участъка 3.715 

2. Площадка „Маричин валог“ 3.675 

3. Площадка „Брестова падина“ 2.655 

Резултатите показват, че площадка „Радиана“ води класирането и е определена като 

предпочетена площадка за изграждане на НХРАО. 

Площадка „Маричин валог“ се класира на второ място със сравнително малка разлика 

от първата площадка. Сравняването на резултатите между отделните групи критерии 

показва, че площадка „Радиана“ в известна степен отстъпва на площадка „Маричин 

валог“ в група А критерии основно по критерия А4 - Геотехнически условия, което 

налага предварителна подготовка на земната основа и укрепване на откосите и в 

крайна сметка се отразява на цената на строителството. Площадка „Маричин валог“ 

отстъпва на площадка „Радиана“ по група критерии С - Вероятни въздействия върху 

околната среда и населението, а по група критерии В -Въздействия от неблагоприятни 

процеси и явления двете площадки са равностойни. Площадка „Радиана води“ и по 

група критерии, свързани със социално-икономическата приемливост.  

Анализът за сравняване на площадките и тяхното рангиране е проведен в съответствие 

с националните и международни изисквания и добри практики на развитите 

европейски страни по комплекс критерии, обхващащи всички характеристики на 

площадките. 

Целта на анализа - да се подбере площадка с възможно най-добри природни и социално-

икономически характеристики за осигуряване на максимална безопасност е изпълнена. 

1.5.1.3.3 СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ПЛОЩАДКИ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА РАДИОЛОГИЧНИТЕ КРИТЕРИИ ПО 

БЕЗОПАСНОСТ 

Съгласно изискванията на ядреното законодателство ДП РАО извършва оценки по 

безопасност, с които съгласно чл.54, ал.1 на Наредба за безопасност при управление на 

радиоактивните отпадъци
100

, се оценява съответствието на съоръжението или дейността с 

целите, изискванията и критериите за безопасност. Оценката по безопасност включва 

системен анализ на радиационните опасности за доказване на способността на съоръжението 

да осигуряват безопасността при нормална експлоатация на съоръжението при възникване на 

очаквани експлоатационни събития и проектни аварии. Оценките по безопасност са свързани 

с разрешителния режим по Закона за безопасно използване на ядрената енергия, 2002г. и 

биват следните няколко вида в зависимост от етапа на изпълнение на проекта: 

1. предварителна оценка по безопасност – разработва се на етап избор на площадка, 

когато е разработена концепция на съоръжението, но не и проект на хранилището и е 

насочена към доказване на способността на избраната площадката да осигури 

безопасността в съответствие с критериите по безопасност. Трябва да бъде 

отбелязано, че етапът избор на площадка спада към етапа на прединвестиционни 

проучвания съгласно Закона за устройство на територията, 2001г. и Наредба №4 за 

обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти, 2001г.
101

Предварителната оценка 

по безопасност е част от документацията, на базата на която Агенцията за ядрено 

регулиране издава заповед за одобряване на избраната площадка, съгласно чл.37, ал.1 
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Наредба за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, ДВ бр 76 от 30 август 2013г. 
101

 Наредба №4 за обхват и съдържание на инвестиционни проекти, ДВ бр.51 от2011 
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на Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на 

ядрената енергия, 2004г. 

2. междинна оценка по безопасност – разработва се на етап проектиране на НХРАО и 

е насочена към доказване на способността на проекта на хранилището, заедно с 

избраната площадка да осигури безопасността в съответствие с критериите по 

безопасност. Междинната оценка по безопасност е част от документацията, на базата 

на която Агенцията за ядрено регулиране издава заповед за одобряване на изготвения 

технически проект, съгласно чл.40, ал.1 на Наредба за реда за издаване на лицензии и 

разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, 2004г. 

3. окончателна оценка по безопасност – разработва се на етап експлоатация на 

ядреното съоръжение т.е. след изграждането на НХРАО и въвеждането му в 

експлоатация и е насочена към доказване на способността на изграденото вече 

съоръжение да осигури безопасността в съответствие с критериите по безопасност. 

Разработва се на базата на междинна оценка по безопасност и отчита резултатите от 

въвеждането в експлоатация на НХРАО.Окончателната оценка по безопасност е част 

от документацията, на базата на която Агенцията за ядрено регулиране издава 

лицензия за експлоатация на НХРАО, съгласно чл.48, т.1 на Наредба за реда за 

издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, 

2004г. 

4. актуализирана (периодична) оценка по безопасност – ядреното законодателство на 

Р България разрешава издаването на лицензии за експлоатация на ядрено съоръжение 

с максимален срок от 10 години. Това означава, че лицензията за експлоатация на 

НХРАО ще бъде подновяване на всеки 10 години (или по-кратък срок в зависимост от 

решението на компетентния орган – Агенцията за ядрено регулиране). Пр всяко 

подновяване на лицензията ДП РАО разработва актуализирана (периодична) оценка 

по безопасност, която отчита опита при експлоатацията на НХРАО през изтеклия 

период. Актуализираната (периодична) оценка по безопасност е насочена към 

доказване на способността на експлоатираното съоръжение да осигури безопасността 

в съответствие с критериите по безопасност и е част от заявлението за издава 

лицензия за експлоатация на НХРАО, съгласно чл.48, т.1 на Наредба за реда за 

издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, 

2004г. 

5. оценка по безопасност при извеждане от експлоатация на ядрено съоръжение 

или затваряне на хранилище – разработва се на етап затваряне на НХРАО и е 

насочена към доказване на способността на затвореното съоръжение да осигури 

безопасността в съответствие с критериите по безопасност. Трябва също да докаже, 

че избраната технология на затваряне ще осигури безопасността при демонтажа на 

излишните съоръжения и затварянето на хранилището. Трябва да бъде подчертано, че 

затварянето на хранилище е предмет на отделен технически проект, който в 

окончателен вид се разработва от 3 до 5 години преди затварянето на хранилището и 

отчита както цялата информация и експлоатационен опит натрупан през периода на 

60-годишната експлоатация на НХРАО, така и дългогодишните полеви изследвания, 

които ДП РАО ще проведе за тестване на защитната многобариерна покривка. Трябва 

също да бъде подчертано, че затварянето на хранилище е предмет на отделна оценка 

на въздействие върху околната среда по Закона за опазване на околната среда.  

ДП РАО е разработило предварителна оценка по безопасност
102

, която е част от заявлението 

към Агенцията за ядрено регулиране за издаване на заповед за одобряване на избраната 

площадка. Предварителната оценка по безопасност е насочена към доказване на 
                                                      
102

ДП РАО, 2014,Предварителна оценка по безопасност на НХРАО 
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способността на избраната площадката да осигури безопасността в съответствие с 

критериите по безопасност.  

Критерият по безопасност е еднозначно определен от ядреното законодателство – съгласно 

чл.8, т.2 индивидуалната ефективна доза за съответната критична група лица от населението 

в резултат на съоръжение за повърхностно погребване на РАО след неговото затваряне не 

може да надвишава 0.1 mSv за година. Трябва да бъде много силно подчертано, че избрания 

критерий по безопасност определен и предложен от компетентния орган Агенцията по 

ядрено регулиране в Наредба по безопасност при управление на радиоактивните отпадъци, 

2004г. e значително по-нисък - по-рестриктивен от предложения от Международния комитет 

по радиационна защита
103

. 

Избраната методология за извършване на предварителна оценка по безопасност се основава 

на изискванията на ядреното законодателство
104 , 105

, стандартите по безопасност на 

МААЕ
106,107

 и общоприетата ISAM методология на МААЕ
108

, така както е обосновано е 

Докладът за концепция за погребване на радиоактивни отпадъци
109

, разработен в изпълнение 

на фаза 1 от етапа на избор на площадка и одобрен от Агенцията за ядрено регулиране. 

Схемата на използвания подход при извършване на предварителната оценка по безопасност е 

дадена в Приложение 8-I.6. В съответствие с изискванията на Наредба за безопасност при 

управление на радиоактивни отпадъци е разработена дългосрочна оценка по безопасност, 

обхващаща значителен период от време, достатъчен за достигане на максималната прогнозна 

доза закритична група лица от населението. 

Подходът при генериране на сценариите се основава на разработената методология и 

включва детайлно разглеждане на постулираните в документите на Международната агенция 

за атомна енергия особености, процеси и явления, отсяване на неприложимите и дефиниране 

на нормално еволюционния сценарий и интрузионните сценарии.  

Нормално еволюционния сценарий включва очакваната еволюция на хранилището и 

заобикалящата среда и постепенното изменение на функциите по безопасност. 

Концептуалният модел на нормално еволюционния сценарий включва: (1) инфилтриране на 

част от атмосферните води през защитната многобариерна покривка като част от 

инфилтрираната вода се връща обратно в атмосферата в резултат на процесите на изпаряване 

транспирация (обратно поглъщане от растителната покривка, която съществува върху 

защитната многобариерна покривка); (2) достигане на част от инфилтрираната вода в 

резултат на гравитационните сили до клетките на хранилището; (3) разтваряне на част от 

радионуклидите в поровата вода; разтварянето е минимално, тъй като разтворимостта на 

радионуклидите в силноалкалната среда на хранилището е минимална, определена от 

бетоновите структури на отпадъка, контейнерите, стените, покривните и дънни плочи на 

хранилището; (4) изтичане на водата извън зоната на хранилището в ненаситената зона 

(зоната от геоложката среда, разположена над водоносния хоризонт); (5) насочено движение 

през ненаситената зона до водоносния хоризонт; (6) насочено движение с водоносния 
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хоризонт (наситена зона); (7) достигане до точката на разтоварване – точката, в която 

радионуклидите достигат до биосферата на човека. 

Процесите, описани в точки (1) до (4), включително, се дефинират като Близко поле и 

включват хранилището и непосредствено прилежащата му околност. Те се определят 

отосновно от характеристиките на НХРАО и са показани на Фигура 1.5-18.  

Процесите, описани в точки (5) до (7), включително, се дефинират като Геосфера. Тяхното 

протичане дефинитивно се определя от характеристиките на съответната площадка. 

Концептуалните модели на геосферата на площадките „Маричин валог“, „Брестова падина“ и 

„Радиана“ , в нейните две разновидности „Радиана“ -равнинен участък и „Радиана“ -склон, са 

дадени на фигурите по-долу (Фигура 1.5-19, Фигура 1.5-20, Фигура 1.5-21, Фигура 1.5-22). 

 

 

 

ФИГУРА 1.5-18 СХЕМАТИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНЦЕПТУАЛНИЯ МОДЕЛ ЗА „БЛИЗКОТО ПОЛЕ“ 

 

Кореново поглъщане 

Хомогенна смес от 
измитите радионуклиди и 
запълващия материал с 

материала от 
заобикалящата 

хранилището геосфера 

Просмукване 

Измиване на 

радионуклидите 

от матрицата 

Валежи Изпаряване 

Евапорация 

Транспирация 

 

Комп. покривен слой 

Запълващ материал 

Инфилтрация 

Просмукване 

Ненаситена зона 

Нарушена геоложка среда 

Просмукване 

отток 
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Начална активност на 
радионуклидите в близкото 

поле – резултат от 
пресмятането на източника 

Ненаситени почвени 
условия – льосовидна 

глина и делувиален льос 
– 6 m и прахова глина с 
песъчливи прослойки – 

1 m 

7 m 

Ненаситена зона 

Наситена зона 

Водочерпене 

Концентрация на 
радионуклидите в 

подземните води 

Точка на разтоварване – 

600 m 

Пиезометрична 

повърхност 

 

 

Начална активност на 
радионуклидите в близкото 

поле – резултат от 

пресмятането на източника 

Ненаситени почвени 
условия – чакъл с 
глинесто-песъчлив 
запълнител – 1 m, 

прахова глина – 20 m 

21 m 

Ненаситена зона 

Наситена зона 

Водочерпене 

Концентрация на 
радионуклидите в 

подземните води 

Точка на разтоварване – 

300 m 

Пиезометрична 

повърхност 

 

ФИГУРА 1.5-19 КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ ЗА ПЛОЩАДКА „БРЕСТОВА 

ПАДИНА“ 
ФИГУРА 1.5-20 КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ ЗА ПЛОЩАДКА „МАРИЧИН 

ВАЛОГ“ 

 

 



ДОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ХРАНИЛИЩЕ ЗА ПОГРЕБВАНЕ НА НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ –

НХРАО“ 

 

 ЧАСТ I,  СТР.95 

 

 

Начална активност на 
радионуклидите в близкото 

поле – резултат от 

пресмятането на източника 

Ненаситени почвени 
условия – прахов льос – 2 
m, льосовидна глина – 4 

m, песъчлива глина – 4 m, 
чакъл с глинесто-

песъчлив запълнител – 
1,5 m, прахова глина – 3 m, 

Дребен пясък – 5,5 m 

20 m 

Наситена зона 

Водочерпене 

Концентрация на 
радионуклидите в 

подземните води 

Точка на разтоварване – 

3900 m 

Пиезометрична 

повърхност 

 

 

Начална активност на 
радионуклидите в близкото 

поле – резултат от 

пресмятането на източника 

Ненаситени почвени 
условия – уплътнен льос 

– 8 m, глинест льос – 2,5 m 

10,5 m 

Ненаситена зона 

Наситена зона 

Водочерпене 

Концентрация на 
радионуклидите в 

подземните води 

Точка на разтоварване – 

3900 m 

Пиезометрична 

повърхност 

 

ФИГУРА 1.5-21КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ ЗА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“– 

СКЛОН 
ФИГУРА 1.5-22 КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ ЗА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“ – 

РАВНИНЕН УЧАСТЪК 

 



ДОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ХРАНИЛИЩЕ ЗА ПОГРЕБВАНЕ НА 

НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ –НХРАО“ 

 

 ЧАСТ I,  СТР.96 

 

Резултатите от моделиране на миграцията на радионуклиди показват, че радионуклидите се 

задържат в рамките на хранилището и в неговата непосредствена околност. До точката на 

разтоварване т.е. до биосферата на човека достигат ограничени радионуклиди в 

концентрации значително по-ниски от концентрациите за питейни води. Резултатите са 

дадени на от Фигура 1.5-23до Фигура 1.5-26. 

 

 

ФИГУРА 1.5-23 КОНЦЕНТРАЦИЯ НА РАДИОНУКЛИДИ В ТОЧКАТА НА РАЗТОВАРВАНЕ ЗА ПЛОЩАДКА 

БРЕСТОВА ПАДИНА 

 

ФИГУРА 1.5-24 КОНЦЕНТРАЦИЯ НА РАДИОНУКЛИДИ В ТОЧКАТА НА РАЗТОВАРВАНЕ ЗА ПЛОЩАДКА 

„МАРИЧИН ВАЛОГ“ 
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 ЧАСТ I,  СТР.97 

 

 

ФИГУРА 1.5-25 КОНЦЕНТРАЦИЯ НА РАДИОНУКЛИДИ В ТОЧКАТА НА РАЗТОВАРВАНЕ ЗА ПЛОЩАДКА 

„РАДИАНА“ – РАВНИНЕН УЧАСТЪК 

 

 

ФИГУРА 1.5-26КОНЦЕНТРАЦИЯ НА РАДИОНУКЛИДИ В ТОЧКАТА НА РАЗТОВАРВАНЕ ЗА ПЛОЩАДКА 

„РАДИАНА“ – СКЛОН 

 



ДОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ХРАНИЛИЩЕ ЗА ПОГРЕБВАНЕ НА 

НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ –НХРАО“ 

 

 ЧАСТ I,  СТР.98 

 

Получените резултати показват, че само някои радионуклиди достигат до биосферата и то в 

пренебрежимо ниски концентрации. За целите на тълкуването на резултатите в 

предварителната оценка по безопасност като критерий е избрана стойността 10
-2

 Bq/m
3
, 

поради очевидното обстоятелство, че по-ниски концентрации нямат физически смисъл. 

Бързо подвижният краткоживеещ радионуклид тритий (
3
Н) се задържа в рамките на 

хранилището за площадка „Радиана“ („Радиана“ склонов участък и „Радиана“ равнинен 

участък). До биосферата достига в случаите на израждане на НХРАО на площадка Брестова 

падина в концентрация 8х10
-2 

Bq/m
3
 след 90 години и за случая на изграждане на НХРАО на 

площадка „Маричин валог“ в концентрация 1х10
1
Bq/m

3
 след 80 години.  

Този концентрация е поне 5 порядъка по-ниска от максимално допустимата концентрация за 

тритий в питейни води – 100 Bq/L или 100 000 Bq/m
3
, определена в Наредба № 9 за 

качеството на водата, предназначена на питейно-битови цели, 2001г.
110

. 

До биосферата достигат дългоживеещите радионуклиди 
99

Tc, 
14

C и 
129

I в концентрации 

значително по-ниски от допустимите. Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена 

на питейно-битови цели, 2001г. не нормира съдържанието на радионуклидите 
99

Tc, 
14

C и 
129

I. 

Сравнението по-долу е направено по отношение на максималните концентрации критична 

група от населението за питейни води в Основни норми за радиационна защита (ОНРЗ), 

2012г.
111

. 

99
Tc достига биосферата на площадка „Брестова падина” с максимална концентрация 2х10

1 

Bq/m
3
 след 700 г., до биосферата на площадка „Маричин валог“ с максимална концентрация 

1.5х10
3 

Bq/m
3
 след 500 г., до биосферата на площадка „Радиана“ с максимална концентрация 

5.3х10
2 

Bq/m
3
след 1000 г. за склоновия участък и с максимална концентрация 9х10

2 
Bq/m

3
 

след 900 г. 

Тази концентрация по-ниска от максимално допустимата концентрация за 
99

Tc в питейни 

води – 80 000 Bq/m
3
,определена в ОНРЗ 2012. 

129
I достига биосферата на площадка „Брестова падина" с максимална концентрация 6х10

-1 

Bq/m
3
 след 5 000 г., биосферата на площадка „Маричин валог“ с максимална концентрация 

2.5х10
2 

Bq/m
3
 след 120 г., биосферата на площадка „Радиана“ с максимална концентрация 

1.8х10
1 

Bq/m
3
 след 1000 г. за склоновия участък и с максимална концентрация 8х10

1 
Bq/m

3
 

след 700 г. за равнинния участък. 

Тази концентрация по-ниска от максимално допустимата концентрация за 
129

I в питейни 

води – 9 600 Bq/m
3
определена в ОНРЗ 2012. 

14
C достига биосферата на площадка „Брестова падина” с максимална концентрация 6х10

0 

Bq/m
3
 след 10 000г., биосферата на площадка „Маричин валог“ с максимална концентрация 

5.6х10
2 

Bq/m
3
 след 9000 г., биосферата на площадка „Радиана“ с максимална концентрация 

1.0х10
2 

Bq/m
3
 след 12 000 г. за склоновия участък и с максимална концентрация 2.0х10

2 

Bq/m
3
 след 10 000 г. за равнинния участък. 

Тази концентрация по-ниска от максимално допустимата концентрация за 
14

C в питейни 

води – 23 000 Bq/m
3
определена в ОНРЗ 2012. 

Резултатите показват, че по този критерий за безопасност – концентрация на 

радионуклиди във води всички изследвани площадки не само, че удовлетворяват 

изискванията, но и са на порядъци по-ниски от изискванията за питейни води. 

                                                      
110

Наредба № 9 от 16 март 2001г. за качеството на водата, предназначена на питейно-битови нужди, ДВ. бр.30 

от 28 Март 2001г., посл. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2012г 
111

Наредба за основни норми за радиационна защита, ДВ бр.76 от 5 октомври 2012 
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 ЧАСТ I,  СТР.99 

 

За определяне на съответствието на площадките с радиологичния критерий – индивидуална 

ефективна доза за съответната критична група от населението са разработени два 

дозиметрични модела (модели на биосферата). Първият модел на биосферата включва 

използване на водата от населението от точката на разтоварване за питейни цели, напояване 

на домашни животни и селскостопански растителни култури и е представен на Фигура 

1.5-27. Вторият модел включва използването на р.Дунав за отдих, къпане и риболов и 

съответното поглъщане на вода, консумиране на риба и директно облъчване и е представен 

на Фигура 1.5-28. 

 

 

Концентрация в 

Точката  на 

разтоварване на ВХ в 

повърхностен 

водоизточник - извор 

Концентрация в 

почвата – напояване, 

утаяване 

Дом. животни 

Поглъщане - водопой 

Човек 

Поглъщане вода 

Инхалация 

Външно облъчване 

Животни 

Концентрация в 

мляко и месо 

Кореново поглъщане 

от растенията 

Човек 

Поглъщане 

-мляко, месо, 

зеленчуци и зърнени 

храни   

Доза 

Концентрация в 

растителните култури 

 

ФИГУРА 1.5-27 КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА БИОСФЕРАТА №1. 

 

 

Концентрация в 

точката  на 

разтоварване на ВХ в 

повърхностен 

водоизточник - река 

Отдих – плуване, 

къпане, риболов 

Човек 

Поглъщане вода 

Външно облъчване 

Концентрация 

в рибата 

Човек 

Поглъщане 

-риба   

Доза 

 

ФИГУРА 1.5-28 КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА БИОСФЕРАТА №2. 

 

Направени са консервативни допускания, че населението използва за пиене и напояване 

единствено вода от точката на разтоварване, консумира само продукти, собствено 
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 ЧАСТ I,  СТР.100 

 

производство, които са отглеждани с вода от точката на разтоварване и рибата, която 

консумира е единствено от р.Дунав.  

Резултатите за площадките „Маричин валог“, „Радиана“ склонов участък, „Радиана“ 

равнинен участък и Брестова падина са показани от Фигура 1.5-29до Фигура 1.5-36. 

 

 

ФИГУРА 1.5-29 СУМАРНА ЕФЕКТИВНА ДОЗА ЗА ВСИЧКИ РАДИОНУКЛИДИ ЗА ПЛОЩАДКА „МАРИЧИН 

ВАЛОГ“ 

 

 

ФИГУРА 1.5-30 ЕФЕКТИВНА ДОЗА ПО ОТДЕЛНИТЕ РАДИОНУКЛИДИ ЗА ПЛОЩАДКА „МАРИЧИН 

ВАЛОГ“ 
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НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ –НХРАО“ 

 

 ЧАСТ I,  СТР.101 

 

 

ФИГУРА 1.5-31 СУМАРНА ЕФЕКТИВНА ДОЗА ЗА ВСИЧКИ РАДИОНУКЛИДИ ЗА ПЛОЩАДКА БРЕСТОВА 

ПАДИНА 

 

 

 

ФИГУРА 1.5-32ЕФЕКТИВНА ДОЗА ПО ОТДЕЛНИТЕ РАДИОНУКЛИДИ ЗА ПЛОЩАДКА БРЕСТОВА 

ПАДИНА 
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 ЧАСТ I,  СТР.102 

 

 

ФИГУРА 1.5-33 СУМАРНА ЕФЕКТИВНА ДОЗА ЗА ВСИЧКИ РАДИОНУКЛИДИ ЗА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“ 

– СКЛОНОВ УЧАСТЪК 

 

 

 

ФИГУРА 1.5-34 ЕФЕКТИВНА ДОЗА ПО ОТДЕЛНИТЕ РАДИОНУКЛИДИ ЗА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“ – 

СКЛОНОВ УЧАСТЪК 
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НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ –НХРАО“ 

 

 ЧАСТ I,  СТР.103 

 

 

ФИГУРА 1.5-35 СУМАРНА ЕФЕКТИВНА ДОЗА ЗА ВСИЧКИ РАДИОНУКЛИДИ ЗА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“ 

– РАВНИНЕН УЧАСТЪК 

 

 

 

ФИГУРА 1.5-36 ЕФЕКТИВНА ДОЗА ПО ОТДЕЛНИТЕ РАДИОНУКЛИДИ ЗА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“ – 

РАВНИНЕН УЧАСТЪК 

 

Резултатите показват следното за отделните площадки: 

(1) резултатите за максималната ефективна доза за критична група лица от населението 

за площадка „Маричин валог“ три пика със стойности 7.81х10
-5

 Sv/y след 130 години; 
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 ЧАСТ I,  СТР.104 

 

1.57х10
-7

 Sv/г. след 9 000 години и 7.12х10
-8

 Sv/y след 100 000 години, определени от 

радионуклидите 
129

I, 
99

Tc, 
14

C и 
94

Nb. 

(2) резултатите за максималната ефективна доза за критична група лица от населението 

за площадка Брестова падина показват два пика със стойности 2.4х10
-8

 Sv/y след 1000 

години и 4.4х10
-11

 Sv/y след, определени от радионуклидите 
129

I, 
99

Tc и 
14

C. 

(3) резултатите за максималната ефективна доза за критична група лица от населението 

за площадка „Радиана“ – склонов участък показват един пик със стойности 9.20х10
-6

 

4000 и втори значително по-малък пик в дълговременната скала със стойност2,2.10
-9

 

Sv/y след 200 000 години, определени от радионуклидите 
129

I, 
99

Tc, 
14

C и 
233

U 

(последният след 200 000 години). 

(4) резултатите за максималната ефективна доза за критична група лица от населението 

за площадка „Радиана“ – равнинен участък показват два пика със стойности 1.29х10
-5

 

и 9.34х10
-6

 Sv/y след 4 000години, определени от радионуклидите 
129

I, 
99

Tc, 
14

C и друг 

значително по малък пик в дълговременната скала със стойност 4.04х10
-7

 Sv/y след 

200 000години, определен от 
233

U. 

Приведените резултати показват, че са изпълнени изискванията към оценката по безопасност 

да обхваща период от време, достатъчен за достигане на максималната прогнозна доза за 

облъчване на населението – приведените по-горе оценки за площадките „Маричин валог“, 

„Брестова падина“, „Радиана“ - склонов участък и „Радиана“ - равнинен участък обхващат 

периоди от време 10
6
 години. Използвани са силно консервативни допускания, особено при 

моделиране на биосферата, което означава, че очакваните максимални ефективни дози ще 

бъдат значително по-ниски от изчислените. 

Резултатите показват, че по този критерий за безопасност (максимална ефективна доза 

за критична група лица от населението) всички изследвани площадки не само, че 

удовлетворяват радиологичния критерий за максимална ефективна доза от 0.1mSv за 

година, но и са на порядъци по-ниски. Времето за настъпване на максималната 

ефективна доза за критична група лица от населението се счита за благоприятно за 

площадките „Радиана“ склонов участък – след 4 000 години, за „Радиана“ равнинен 

участък – също след 4 000 години, по-малко благоприятно за площадка „Брестова 

падина” – след 1 000 години и неблагоприятно за площадка „Маричин валог“ – след 130 

години. Сравняването на различните участъци на площадка „Радиана“ благоприятства 

склоновия участък като площадка за НХРАО. 

В съответствие с изискванията на ядреното законодателство предварителната оценка по 

безопасност разглежда сценария на човешка намеса (интрузия) след затваряне на НХРАО за 

площадките „Маричин валог“, „Брестова падина“, „Радиана“ склонов участък и „Радиана“ 

равнинен участък. Човешката намеса е свързана с разрушаване на хранилището и 

радиологичния критерий е този приложим за аварии, както се препоръчва от Международния 

комитет за радиационна защита
112,113

. Като възможен интрузионен сценарий с най-голям 

потенциален радиологичен риск е сценария на заселване на площадката след изтичане на 

периода на институционален контрол върху хранилището. Сценарият включва извършване 

на изкопни работи за полагане на основите на къщата и оформяне на двора, изграждане на 

къща и заселването й като заселниците използват само селскостопанска продукция (растения 

и животни) отглеждани в двора на къщата, което е силни консервативно допускане. Също 

така консервативно се приема, че цялата селскостопанска продукция се напоява с вода от 

                                                      
112

ICRP, Radiation Protection Recommendations as Applied to the Disposal of Long-Lived Solid Radioactive Waste, 

Publication No. 81, Elsevier, Oxford, 1999 
113

ICRP, Radiological Protection Policy for the Disposal of Radioactive Waste, Publication No. 77, Elsevier, Oxford, 

1997 
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 ЧАСТ I,  СТР.105 

 

кладенец, пробит на площадката, както и че животните и хората потребяват вода единствено 

от този кладенец. 

Съвсем очаквано при дейностите по изкопаване на площадката и при дейностите по 

изграждане на къщата и оформянето на дворното място се получават еднакви резултати, тъй 

като се определят от концепцията на радионуклиди в хранилището, а не от характеристиките 

на площадките. Резултатите са 5.56х10
-5

 Sv/y за сценария на изкопаване на площадката и 

3.66х10
-7

 Sv/y за сценария на изграждане на къщата и оформяне на дворното място и се 

получават в резултат на външно облъчване от разкопаните отпадъци. 

Специфични за площадките са дейностите по заселване, при които заселниците използват 

селскостопанска продукция – растения и животни, отглеждани в двора на стопанството, и 

потребяват за всички свои нужди вода от кладенеца, който е изкопан в двора на 

стопанството.Резултатите за резултатите от потребяване на вода от кладенеца са дадени на 

Фигура 1.5-37 и Фигура 1.5-38. 

Сумарна доза от външното облъчване в резултат от 

къпането с вода от кладенеца за трите площадки
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ФИГУРА 1.5-37 СУМАРНА ДОЗА ОТ ВЪНШНО ОБЛЪЧВАНЕ В РЕЗУЛТАТ ОТ КЪПАНЕ С ВОДА ОТ 

КЛАДЕНЕЦА НА ОТДЕЛНИТЕ ПЛОЩАДКИТЕ 

 

Сумарна доза в резултат от пиенето на вода от кладенеца
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ФИГУРА 1.5-38 СУМАРНА ДОЗА В РЕЗУЛТАТ ОТ ПИЕНЕ НА ВОДА ОТ КЛАДЕНЕЦА НА ОТДЕЛНИТЕ 

ПЛОЩАДКИТЕ 
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Сумарната ефективна доза за случая на заселване на различните площадки е както следва: за 

площадка Брестова падина 4.48х10
-5 

Sv/y; за площадка „Маричин валог“1.79х10
-5 

Sv/y; за 

площадка „Радиана“ 7.64х10
-6

 Sv/y за равнинния участък и 7.64х10
-6 

Sv/yза склоновия 

участък.  

Резултатите показват, че по този критерий за безопасност – максимална индивидуална 

ефективна доза за критична група лица от населението всички изследвани площадки 

не само, че удовлетворяват радиологичния критерий за максимална ефективна доза от 

1 mSv за година, но и са на порядъци по-ниски.  

Резултатите от анализите по безопасност, извършени в рамките на предварителната 

оценка по безопасност убедително показват способността на избраната площадка 

„Радиана“ да осигури безопасното погребване на радиоактивните отпадъци и 

изолирането им от околната среда. 

 

Фаза 4:Потвърждаване на площадката 

Правилността на направения избор е потвърдена на следващата четвърта фаза (фаза 4) от 

етапа на избор на площадка – потвърждаване на площадката.  

В съответствие с изискванията на ядреното законодателство ДП РАО разработва и внася за 

одобряване в Агенцията за ядрено регулиране План за изпълнение на фаза 4 Потвърждаване 

на площадка за НХРАО
114

 и Програма за осигуряване на качеството при изпълнение на фаза 

4
115

. В съответствие с изискванията на Наредба за безопасност при управление на 

радиоактивните отпадъци Плана за изпълнение на фаза 2 включва: (1) описание на целите; 

(2) описание на основните дейности в тяхната последователност; (3) описание на 

изискванията и препоръките на национални и международни документи, които ще бъдат 

изпълнявани при осъществяване на дейностите; (4) списък и описание на разработените 

процедури, осигуряващи практическото приложение на изискванията и препоръките на 

национални и международни документи; (5) подробен график за изпълнение на дейностите; 

(6) оценка на необходимите финансови ресурси и източници на финансиране.  

Плана за изпълнение на фаза 4 Потвърждаване площадка за НХРАО и Програма за 

осигуряване на качеството при изпълнение на фаза 4са одобрени от Агенцията за ядрено 

регулиране. 

ДП РАО провежда необходимите проучвания за потвърждаване на площадка „Радиана“ за 

изграждане на НХРАО в съответствие с одобрените план и програма за осигуряване на 

качеството. Проучванията включват анализ и оценка на дейностите проведени в изпълнение 

на фаза 1 Разработване на концепция за погребване и планиране за избор на площадка; 

анализ и оценка на дейностите проведени в изпълнение на фаза 2 Събиране на данни и 

анализиране на райони; анализ и оценка на дейностите проведени в изпълнение на фаза 3 

Характеризиране на площадки за НХРАО; основни анализи и изводи за потвърждаване на 

площадка „Радиана“; разработване на програми за предексплоатационен мониторинг на 

площадка „Радиана“ – програма за предексплоатационен радиационен мониторинг; програма 

за предексплоатационен хидрогеоложки мониторинг и програма за предексплоатационен 

сеизмичен мониторинг на площадка „Радиана“.  
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План за реализация на фаза 4 Потвърждаване на площадка за НХРАО, ДП РАО, 2011 
115

 Програма за осигуряване на качеството при изпълнение на проект Изграждане на НХРАО за погребване на 

ниско и средно активни отпадъци” за фаза „Потвърждаване на площадка Радиана”, ДП РАО, 2011 
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Докладът за изпълнение на фаза 4 Потвърждаване на площадка за НХРАО
116

е одобрен от 

компетентния орган Агенцията за ядрено регулиране, с което дейностите на етап избор на 

площадка за НХРАО се считат за приключили. 

1.5.2 ОБОСНОВКА НА ИЗБОРА НА ПОВЪРХНОСТНО ХРАНИЛИЩЕ ЗА ПОГРЕБВАНЕ НА НИСКО И 

СРЕДНОАКТИВНИ РАО 

1.5.2.1 ПОВЪРХНОСТНО ХРАНИЛИЩЕ ЗА ПОГРЕБВАНЕ 

Избраната опция за погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци категория 

2a е повърхностно многобариерно инженерно съоръжение. Изборът на повърхностно 

многобариерно инженерно хранилище се определя еднозначно от изискванията на ядреното 

законодателство
117

, съгласно което “РАО категория 2а трябва да бъдат погребвани в 

повърхностни инженерни съоръжения за погребване на РАО” (чл.18, т.4 от Наредбата за 

безопасност при управление на радиоактивни отпадъци). Решението на законодателя, което е 

основа на избора на ДП РАО, е в съответствие със законодателството на Европейския съюз. 

Съгласно Директивата на Европейски съюз2011/70/Евратом от 29 юли 2011г. за създаване на 

рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и 

радиоактивни отпадъци,погребването на РАО близко до повърхността т.е. в повърхностни 

хранилища е типична концепция за погребване на ниско и средноактивни отпадъци. 

Стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци 
118

, 

въпреки, че е административен, а не нормативен акт, също определя НХРАО като 

повърхностно хранилище. 

Анализът на редица документи на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), в 

т.ч. препоръките на стандартите по безопасност на МААЕ доказва, че погребването в 

повърхностни хранилища е доказан и утвърден способ за погребване на РАО, доказал 

безопасното изолиране на РАО от околната среда и човека през десетките години на 

експлоатация на подобни хранилища 

Анализът на опита на водещи страни в Европейския съюз потвърждава направения избор за 

погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци категория 2а в повърхностни 

инженерни съоръжения за погребване на РАО. 

1.5.2.2 ДЪЛГОВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ В СКЛАД ЗА СЪХРАНЯВАНЕ 

Дълговременното съхранение на кондиционираните ниско и средноактивни РАО категория 

2а не е предпочетена опция на базата на опита по управление на РАО на водещите световни 

държави и това е постулирано в документите на Международната агенция по атомна енергия 

във Виена. По същество дълговременното съхраняване представлява съхраняване в в 

складове, подобни на съществуващият Склад за съхранение на кондиционирани РАО в СП 

„РАО-Козлодуй”, но в продължение на значително по-дълъг период от време от периода на 

експлоатация на подобни съоръжения, който е в рамките на 30 до 50 години. Причините са 

това са както следва: 

(1). невъзможност за осигуряване на дълговременна безопасност на съоръженията; 

(2). по същество дълговременното съхраняване в складове представлява прехвърляне на 

отговорността за безопасно управление на РАО и тяхното погребване на бъдещите 
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Доклад за изпълнение на фаза 4 Потвърждаване на площадка за НХРАО, ДП РАО, 2011 
117

Наредба за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, ДВ бр 76 от 30 август 2013г 
118

Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030г., приета с 

протоколно решение на Министерски съвет от 5 януари 2011г., изменена с протоколно решение на 

Министерски съвет от 25 юни 2014г 



ДОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ХРАНИЛИЩЕ ЗА ПОГРЕБВАНЕ НА 

НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ –НХРАО“ 

 

 ЧАСТ I,  СТР.108 

 

поколения, което противоречи на основните принципи на МААЕ, съгласно които тази 

отговорност по никакъв начин не може да бъде прехвърлена на бъдещите поколения; 

(3). в крайна сметка цената за управление на РАО, включваща дълговременно 

съхраняване и следващо погребване, ще бъде значително по-висока, което е 

неоправдано при условие, че не се осигурява дълговременна безопасност на 

съоръженията 

Съгласно Директива 2011/70/Евратом от 29 юли 2011г. за създаване на рамка на Общността 

за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци 

„съхраняването на РАО, вкл. дългосрочното съхраняване, е временно решение, а не 

алтернатива на погребването”. Комитетът за управление на РАО към OECD Nuclear Energy 

Agency
119

. дефинитивно постулира, че тази стратегия на изчакване, която е приета от една 

единствена страна в света – Холандия, която не развива ядрена енергетика и управлява 

ограничено количество ниско и средноактивни отпадъци, е неприемлива по причини за 

безопасност и по етични съображения.  

1.5.2.3 ПОГРЕБВАНЕ В ГЕОЛОЖКО ХРАНИЛИЩЕ 

Геоложкото хранилище не е вариант за погребване на ниско и средно активни РАО 

категория 2а. Геоложкото хранилище представлява хранилище изградено на значителна 

дълбочина в земните недра – дълбочина няколко стотин метра или повече под земната 

повърхност. Геоложкото хранилище е предназначено за погребване на високоактивни и 

дългоживеещи отпадъци от преработката на ОЯГ и/или за погребване на ОЯГ, когато то е 

обявено за отпадък. Цената за погребване на единица обем от кондиционираните РАО в 

такова хранилище несъразмерно висока и икономически неоправдана. Международният опит 

доказва, че повърхностните хранилища са достатъчно надеждни за погребване на ниско и 

средноактивни РАО категория 2а. В потвърждение на казаното е обстоятелството, че от 

всичките страни в света, които развиват ядрена енергетика, единствено Германия и 

Швейцария са се ориентирали към погребване на ниско и средноактивни отпадъци в 

геоложко хранилище. Допълнителен аргумент е обстоятелството, че изграждането на 

геоложки хранилища е свързано със значителни технически трудности. Това се потвърждава 

от факта, че в света има изградени единствено две геоложки хранилища. Едното е в САЩ и е 

предназначено за погребване на високоактивни и дългоживеещи отпадъци от военната 

промишленост, а другото е в Германия, където процесът на лицензиране и изграждане е 

продължил 40 години.  

Съгласно българското ядрено законодателство
120

погребване в геоложки хранилища се 

допуска за погребване на радиоактивни отпадъци категория 2б и категория 3. Това се 

подкрепя и от Директивата на Европейски съюз 2011/70/Евратом от 29 юли 2011г. за 

създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на отработено гориво 

и радиоактивни отпадъци
121

, според която геоложкото хранилище е предназначено за 

погребване на високоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво Европейската пътна 

карта за погребване в геоложки хранилища
122

 потвърждава, че геоложките хранилища са 

предназначени за погребване на високоактивни и дългоживеещи отпадъци от преработката 

на ОЯГ и/или за погребване на ОЯГ, когато то е обявено за отпадък. 
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1.5.3 ОСНОВНИ ЦЕЛИ, ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

НХРАО е предназначено за погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци, 

категория 2а съгласно Наредба за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци. 

По своята същност НХРАО трябва да осигури безопасното изолиране на погребаните 

радиоактивни отпадъци за целия период, през който РАО представляват потенциално 

опасност за човека и неговата околна среда. 

В този смисъл основната цел при изграждането, експлоатацията, затварянето и след 

експлоатационния период е да бъде осигурена безопасността и ефективна защита на 

експлоатационния персонал, населението и околната среда от потенциалното 

въздействие на погребаните отпадъци по време на експлоатацията на НХРАО и след 

неговото затваряне като се предотврати неконтролируемото разпространение на 

радиоактивни вещества и се осигури тяхната изолация от биосферата. 

Мерките за осигуряване на безопасността се предприемат през целия жизнен цикъл на 

НХРАО - на етапите избор на площадка, проектиране, изграждане, експлоатация, затваряне и 

периода на институционен контрол. 

В съответствие сЕдинната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и 

за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци
123

, изискванията на българското 

ядрено законодателство, стандартите по безопасност на МААЕ
124 , 125 , 126 , 127 , 128 , 129 , 130 , 131

 и 

препоръките на Международния комитет за радиационна защита (МКРЗ)
132 , 133

 при 

изграждането, експлоатирането и затварянето на НХРАО трябва да се спазват следните 

основни принципи и изисквания за безопасност: 

1. НХРАО трябва да бъде разположено, проектирано, изградено, експлоатирано и 

затворено по такъв начин, че облъчването на персонала и населението да не 

надвишава ограниченията, специфицирани в ОНРЗ-2012.и Наредба за безопасност 

при управление на радиоактивни отпадъци, 2004г.; 

2. Облъчването на персонала и населението трябва да се ограничава и поддържа на 

възможно най-ниското разумно достижимо ниво; 

3. Мерките за осигуряване на радиационната защита трябва да бъдат оптимизирани така, 

че да се гарантира постигане на възможно най-високо разумно достижимо ниво на 

защита; 
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4. Нивото на защита на населението извън националните граници не трябва да бъде по-

ниско от нивото на защита на населението в страната; 

5. Нивото на защита на бъдещите поколения не трябва да бъде по-ниско от нивото на 

защита на сегашните поколения; 

6. Бъдещите поколения не трябва да бъдат обременени от съществуването на НХРАО 

полагайки усилия за възстановяване или поддържане на нивото на безопасност на 

съоръжението; 

7. НХРАО трябва да бъде разположено, проектирано, изградено, експлоатирано и 

затворено по такъв начин, че да се осигури защита на околната среда в съответствие с 

изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), 2002г.и 

международните изисквания в областта на опазване на околната 

среда
134,135,136,137,138,139,140

; 

8. При осигуряване на безопасността на НХРАО се прилага принципа на задържане и 

изолиране; 

9. Изграждането на НХРАО трябва да съответства на последните достижения на науката 

и техниката и на световно признатия експлоатационен опит; 

10. Безопасността на НХРАО след неговото затваряне се осигурява чрез пасивни 

инженерни и естествени бариери; 

11. Безопасността на НХРАО се основава на прилагането на дълбоко ешелонирана 

защита, която се основава на едновременното прилагане на система от физически 

бариери и административни мерки, осигуряващи следните нива на защита: 

 Система от последователни физически бариери по пътя на разпространение на 

радиоактивните вещества в околната среда; 

 Система от технически и организационни мерки за защита на бариерите и 

запазване на тяхната ефективност; 

 Система от технически и организационни мерки за защита на експлоатационния 

персонал; 

 Система от технически и организационни мерки за защита на населението и 

околната среда 

12. Системата от физически бариери се основава на многобариерната концепция, като 

всяка бариера допринася за осигуряване на безопасността чрез функциите си за 

безопасност. Безопасността на НХРАО не трябва да зависи предимно от една 
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отделнабариера. Ако дадена бариера не е в състояние да изпълнява функциите си на 

безопасност, то системата като цяло трябва да осигури изолирането на РАО в 

съответствие с критериите за безопасност. 

13. Конструкцията на съоръженията за погребване трябва да бъде такава, че да е 

възможно изваждане на опаковките с радиоактивни отпадъци през периода на 

експлоатация на НХРАО; 

14. Конструкцията на съоръженията за погребване трябва да осигурява лесна и ефективна 

експлоатация, поддръжка, контрол и мониторинг; 

15. Целият процес на изграждане на НХРАО трябва да бъде прозрачен и да се установи 

открит диалог с населението. Изискванията на обществеността трябва да се отчитат 

при процеса на избор на площадка и включат в проекта на съоръжението до степен, 

която е технически възможна и икономически осъществима; 

16. Основнитекритерии за безопасност са радиологичните критерии, установени в 

ОНРЗ-2012.и в Наредба за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци
141

:. 

1. Индивидуалната ефективна доза за съответната критична група лица от 

населението в резултат от НХРАО след неговото затваряне не трябва да 

надвишава 0,1 mSv за година;  

2. Индивидуалната ефективна доза за съответната критична група лица от 

населението в резултат от експлоатацията на НХРАО не трябва да надвишава 0,1 

mSv за година; 

3. При проектни аварии в НХРАО оценената индивидуална ефективна доза за 

съответните критични групи от населението на границата на площадката не 

може да надвишава 1 mSv за година; 

4. Границата на ефективната доза за персонала, експлоатиращ НХРАО, е 20 mSv за 

всяка отделна година 

5. Границите за годишните еквивалентни дози за персонала, експлоатиращ 

НХРАО, са 20 mSv за очна леща, 500 mSv за кожата и 500 mSv за длани 

подлакътници на ръцете, за стъпалата и за глезените. 

Дозовите ограничения за населението при експлоатацията на НХРАО и след затварянето му 

(следексплоатационен период) са по-ниски от границата за годишна ефективна доза за всяко 

лице от населението 1 mSv/a, определена от ОНРЗ-2012г. Критериите по безопасност 

съответстват на стандартите по безопасност на МААЕ, International Basic Safety Standards - 

Radiation Protection and Safety of Radiation Sources
142

и на препоръките на Международния 

комитет за радиационна защита
143,144

. 
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1.6 ОПИСАНИЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И 

НЕОБХОДИМИТЕ ПЛОЩИ 

1.6.1 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПЛОЩАДКАТА НА НХРАО И СЪЩЕСТВУВАЩАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

НХРАО се предлага след редица направени допълнителни изследвания и сравнения на 

другите предлагани площадки по всички критерии да бъде разположено на площадка 

„Радиана”. Както е казано по-горе площадката се намира непосредствено до АЕЦ 

„Козлодуй” между два пътя, един на север, контролиран от АЕЦ и считан за вътрешно 

ведомствен път на централата и участък от републикански път II-11 Козлодуй-Хърлец-Мизия 

на юг - Фигура 1.6-1. Областта в оранжево ( ), показва площта на площадка „Радиана“.  

 

 

ФИГУРА 1.6-1 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПЛОЩАДКАТА „РАДИАНА“ 

 

Площадката отстои на 3.3 km югоизточно от регулационната линия на гр. Козлодуй, 4.3 km 

северозападно от строителните граници на с.Хърлец и на около 4.2 km югозападно от десния 

бряг на р.Дунав. Площта й е около 46 хектара, с почти правоъгълна форма и максимални 

размери 470 x 1250 m и попада в 2-km зона за превантивни защитни мерки ЗПЗМ на АЕЦ 

„Козлодуй” - Фигура 1.6-1. В 2-km зона за превантивни защитни мерки ЗПЗМ на АЕЦ 

„Козлодуй” вече са наложени ограничения върху земеползването и изграждането на НХРАО 

не поражда нови или допълнителни ограничения. 

Площадката е разположена на склона между втора и шеста льосови тераси с денивелация 

между тях около 55 m (от кота +39 m до кота +94 m) и се намира отдясно на река Дунав. 

Долната тераса (T2) е относително хоризонтална с коти между 39 и 45 m и заема северната и 

североизточната част на площадката. Горната тераса (T6), с коти между 65 и 94 m заема 

южната част. Средният наклон на площадката е 8º30’. Склонът оконтурява от юг 

крайдунавската Козлодуйска низина.  
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Предвид местоположението на площадката – разположена непосредствено до 

облагородената площадка на АЕЦ „Козлодуй” на самата площадка или в непосредствена 

близост до нея има изградена инфраструктура. 

1.6.1.1 СЪЩЕСТВУВАЩА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Площадката е достъпна от север по вътрешнозаводския път на АЕЦ „Козлодуй”. В 

непосредствена близост до площадката от южната страна е разположен второкласен 

републикански път II-11,.Козлодуй–Хърлец–Мизия 

1.6.1.2 СЪЩЕСТВУВАЩО ВОДОСНАБДЯВАНЕ 

През площадката преминава водопровод от водопроводна мрежа за питейно-битово 

водоснабдяване, който захранва АЕЦ „Козлодуй” и е собственост на ВиК Враца ООД. 

Питейната вода се осигурява от кладенци - тип “Раней” – три броя, разположени в терасата 

на р. Дунав преди гр. Козлодуй. От тях се осигурява водоснабдяване ина селата Хърлец и 

Гложене. За тези водовземни съоръжения на община Козлодуй е издадено Разрешително за 

водовземане по ЗВ от БДУВДР. От резервоарите на гр. Козлодуй, по гравитачен път, водата 

достига до помпена станция (ПС) посредством водопровод с дължина 11 km, диаметър Ø500 

mm и с максимално водно количество 260 l/s. Помпената станция препомпва водата до 

резервоара на централата на кота 93.0 m, (с обем 2х2000 m
3
) откъдето по гравитачен път тя 

достига до отделните консуматори. Дължината на напорния водопровод от ПС до резервоара 

е 0.5 km. Външната водопроводна система-кладенци, помпени станции, водопроводи и други 

съоръжения до първа разпределителна шахта се поддържат от „ВиК” ООД - Враца.  

Изградената система има достатъчен капацитет за осигуряване на питейно-битовото 

водоснабдяване на АЕЦ, както и за покриване на нуждите от вода с питейни качества по 

време на строителството, експлоатацията и затваряне на НХРАО. Участъкът от 

водопроводната мрежа, която преминава през площадка „Радиана“ ще бъде изместена на 

север между оградата на площадката и съществуващия ведомствен път като се запази 

съществуващия капацитет за захранване на АЕЦ „Козлодуй” и осигури отклонение за 

захранване на НХРАО. Използването на тази вода ще става при спазването на нормативните 

изисквания и при договорни условия с „ВиК“ ООД - Враца. 

1.6.1.3 СЪЩЕСТВУВАЩА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА 

В непосредствена близост до площадка „Радиана“ на благоустроената площадка на АЕЦ 

„Козлодуй” е изградена канализационна мрежа за битово-фекални, производствени и 

дъждовни води. Канализационната мрежа обхваща цялата територия на централата и поема 

всички видове отпадъчни води. АЕЦ “Козлодуй” зауства води съгласно условията на 

Разрешително №13750001/20.04.2007г. с последващи изменения издадено от компетентния 

орган Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център гр.Плевен 

(БДУВДР). По силата на това разрешение АЕЦ „Козлодуй” отвежда води от собствената си 

канализационна система към главен отводнителен канал (ГОК) на отводнителна система 

„Блатото”, стопанисвана от „Напоителни системи” ЕАД – клон Мизия. Водите от 

отводнителната система „Блатото” посредством ПС (помпена станция) се прехвърлят в р. 

Дунав.  

По трасето на ГОК има точки за мониторинг и контрол съгласно изискванията на 

нормативната база. Капацитетът на системата е достатъчен за да поеме нуждите на НХРАО. 

1.6.1.4 СЪЩЕСТВУВАЩ НАПОИТЕЛЕН КАНАЛ 

През площадка „Радиана“ преминава и напоителен канал М-1, който е част от Напоителна 

система „Аспарухов вал“. Каналът непредставлява воден обект по смисъла на ЗВ. Захранва 



ДОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ХРАНИЛИЩЕ ЗА ПОГРЕБВАНЕ НА 

НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ –НХРАО“ 

 

 ЧАСТ I,  СТР.114 

 

се с вода от р. Дунав чрез ПС „Аспарухово -1” и канал Мо. Дължината му е 30.239 km, 

ширината от 0.90 m до 1.00 m при дълбочини от 0.8 m до 1.40 m. Каналът е облицован. 

Оразмерен е за провеждане на водно количество Q. = 3.6 m
3
/s. С реализацията на 

инвестиционното предложение част от канала ще подлежи на преместване извън 

площадката.  

1.6.1.5 СЪЩЕСТВУВАЩА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА 

През площадката преминават 4 бр. армирано положени съобщителни медни кабели 

собственост на БТК АД (Виваком) и оптични кабели, изтеглени в 1 бр. HDPE тръба, които 

също са собственост на БТК АД (Виваком). Съществуващите кабели по данни на БТК АД са 

показани на чертеж в Приложение 8-I.7. 

Характеристиките на съобщителните медни кабели са както следва: 

 ПК 306: ТК от СТМ на гр.Козлодуй, осигуряващ телефонна свързаност на 

територията на АЕЦ Козлодуй. Тип кабел: ТЗБ 37х4х1.2. Разположен е наотстояние 

40м от вътрешнозаводския път на АЕЦ Козлодуй; 

 ПК 312: ТК от СТМ на гр. Козлодуй, осигуряващ телефонна свързаност на 

територията на АЕЦ Козлодуй. Тип кабел: ТЗБ 37х4х0.9. Разположен е на отстояние 

12м от вътрешнозаводския път на АЕЦ Козлодуй; 

 ПК 313: ТК от СТМ на гр. Козлодуй, осигуряващ телефонна свързаност на 

територията на АЕЦ Козлодуй. Тип кабел: ТЗБ 37х4х0.9. Разположен е на отстояние 

12м от вътрешнозаводския път на АЕЦ Козлодуй; 

 ВРК Козлодуй - Мизия. Тип кабел: МККБ 4х4х1.2+15х4х1.2. Разположен е на 

отстояние 33м от вътрешнозаводския път на АЕЦ Козлодуй 

По цялата дължина на площадка „Радиана“ в 1бр. HDPE тръба са изтеглени оптични кабели 

със следните характеристики:  

 Оптичен кабел Видин-Кнежа, участък Козлодуй-Мизия-Оряхово: Тип кабел ОК 12 

FO (6х2). Има отклонение с кабел ОК 12 към АЕЦ Козлодуй. 

 Оптичен кабел БТК Козлодуй - РМ 1 АЕЦ: Тип кабел ОК 60 FO (5х12). По този 

кабел се предоставят услуги на територията на АЕЦ „Козлодуй“ и пренос на 3G на 

БС VZ 6168. Кабела е в сервитута на полския път от западната граница на площадка 

„Радиана“ до ТШ (2)/РМ 1. 

 Оптичен кабел РМ 1 АЕЦ - БС 6168: Тип кабел ОК 24 FO (6х4). Кабела е в участъка 

от ТШ (2) до ТШ (3). 

Капацитетът на съобщителната мрежа и на оптичната мрежа е достатъчен за да бъде 

осигурена телекомуникацията на бъдещото НХРАО и осигуряването на оптична връзка. В 

съответствие със законовите изисквания в страната между ДП РАО и БТК АД (Виваком) е 

сключено Споразумение №31170/11.07.2012г. за опазване на електронната съобщителна 

мрежа, собственост на БТК АД. В споразумението са указани конкретните технически 

условия за извеждане на електронната съобщителна мрежа на БТК АД извън площадка 

„Радиана“ и за осигуряване на захранване на бъдещото НХРАО. На базата на 

споразумението е разработен работен проект, който ще бъде дискутиран в т.1.6.3.5. 

1.6.1.6 СЪЩЕСТВУВАЩО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ 

Предвид обстоятелството, че площадка „Радиана“ е в непосредствена близост до 

облагородената площадка на АЕЦ „Козлодуй” съществуващата инфраструктура включва 
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също и електрозахранване. През площадката преминава въздушен електропровод ЕЛБА, 20 

kV от п/ст „Козлодуй”, който е собственост на „ЧЕЗ Разпределение България” АД.  

Участъкът от съществуващия електропровод ЕЛБА, който преминава през площадка 

„Радиана“ подлежи на преместване извън границите на площадката, която е собственост на 

ДП РАО. ДП РАО е получил указания от „ЧЕЗ Разпределение България” АД за начина на 

преместване и начина на захранване, който ще става чрез отклонение от въздушния 

електропровод. Ще бъде доставен трафопост в съответствие със законовите изисквания. На 

базата на указанията е разработен работен проект. 

1.6.2 НЕОБХОДИМИ ПЛОЩИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИП ПО ВРЕМЕ НА ФАЗАТА НА СТРОИТЕЛСТВО И ФАЗАТА 

НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

Необходимата площ за реализация на инвестиционното предложение на площадка „Радиана“ 

възлиза на 46,4 хектара. Статутът на земята попадаща на площадката и в нейния район, по 

актуална информация от общинската служба Земеделие и гори и Агенцията по кадастър, 

геодезия и картография е показана на Фигура 1.6-2, а на Таблица 1.6-1 – площта им. 

 

 

ФИГУРА 1.6-2КАРТА НА СОБСТВЕНОСТТА НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА”И ОКОЛНОСТТА. 

Легенда по вид собственост: - държавната публична;  - държавна частна;  - общинска публична; 

 - общинска частна;  - частна;  - юридически лица. 

 

 

ТАБЛИЦА 1.6-1 ФИГУРА СТАТУТ НА ИМОТИТЕ НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“ И РАЙОНА Й 

№ на имота Собственик Начин на трайно ползване Вид собственост Площ, dka 

000254, 

образуван от 

000238 

Държавата, 

предоставена на 

ДПРАО за целите на 

изграждане на 

НХРАО с РМС 

№393/5.07.2013  

друга селищна територия Държавна публична 309.633 

000355 Държавата, друга селищна територия Държавна публична 129.871 
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№ на имота Собственик Начин на трайно ползване Вид собственост Площ, dka 

образуван от 

000231 

предоставена на 

ДПРАО за целите на 

изграждане на 

НХРАО с РМС 

№393/5.07.2013 

000229 МЗГ-ХМС Напоителен канал Държавна частна 15.606 

000225 Община Козлодуй Спортна територия Общинска частна 4.26 

000005 Община Козлодуй Полски път Общинска публична 4.656 

ОБЩО 464.026 

 

От таблицата се вижда, че земята е предимно държавна публична собственост, предоставена 

на ДП „РАО“ за целите на изграждане на НХРАО с РМС №393/5.07.2013г. с актове за 

публична държавна собственост на името на ДП „РАО“ №3220/03.09.2013г. и 

№3219/03.09.2013г., издадени от областния управител на област Враца. Има и малки 

парцели, които са общинска частна собственост, общинска публична собственост и държавна 

частна. 

Инвестиционното предложение засяга: 

 имот № 000355, собственост на ДПРАО, публична държавна собственост, НТП 

„друга селищна територия” 

 имот № 000254, собственост на ДПРАО, публична държавна собственост, НТП 

„друга селищна територия” 

 част от имот № 000005 с НТП – „полски път”; 

 част от имот № 000229 с НТП – напоителен канал; 

 имот № 000225 с НТП „спортна територия”. 

Инвестиционното предложение не засяга частни имоти и не граничи с частни земи. Най-

близко разположените частни земи са на разстояние от 30 m. Балансът на територията, 

съгласно проекта е показан в Таблица 1.6-2. 

 

ТАБЛИЦА 1.6-2 БАЛАНС НА ТЕРИТОРИЯТА 

Територия Площ, m
2
 Процент, % 

Клетки на хранилището – първи етап 7 558.3  1.63 

Клетки на хранилището – втори етап 7 558.3 1.63 

Клетки на хранилището – трети етап 7 558.3 1.63 

Зона сгради и съоръжения 5 480.3 1.18 

Зона озеленяване 244 480.0 52.69 

Ненарушени зони 132 572.8 28.57 

Настилки – пътища и други 58 818.0 12.68 

Общо 464 026.0 100.00 

 

За площадката има разработен Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване 

за обект НХРАО на площадка „Радиана“
145

, показан в Приложение 8-I.8 

                                                      
145

Подробен устройствен план – план за регулация и застояване за обект НХРАО на площадка Радиана, 

землище на с.Хърлец, общ.Козлодуй, 2012г 
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Основните дейности в периода на строителство ще бъдат извършвани на площадка 

„Радиана”. Допълнителни площи ще бъдат необходими за временно съхраняване на 90 000 

m3 льос, който ще бъде използван за изграждане на льосоциментната възглавница и68 000 

m3 хумус, който ще бъде използван обратно на площадката. 

Направено е проучване за местоположение на временни депа за хумус и льос
146

. 

Идентифицирана е площадка, която е в близост до площадка „Радиана“ на разстояние 1 km. e 

частна държавна собственост с площ 39.765 dka, НТП – друг вид терени със селищен 

характер, която е транспортно достъпна. Местоположението на площадката за временни депа 

за хумус и льос е дадено на Фигура 1.6-3. В Приложение 8-I.9 е дадено местоположението 

на площадката, нанесено върху КВС. Водят се преговори със собственика на имота за 

ползването му по време на строежа на НХРАО.  

 

 

ФИГУРА 1.6-3 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПЛОЩАДКА ЗА ВРЕМЕННИ ДЕПА ЗА ХУМУС И ЛЬОС СПРЯМО 

ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“ 

 

Експлоатацията на НХРАО и съответно установяването на зона за превантивни защитни 

мерки не поражда необходимост от допълнителни площи освен горецитираната площ на 

площадка „Радиана“. Това е така поради изричното изискване на ДП РАО проектирането на 

НХРАО да бъде извършено така, че зоната за превантивни защитни мерки да бъде в 

границите на площадката – в рамките на терена ограден с външна ограда. На следващата 

фигура е дадена схема на външната ограда на НХРАО, в рамките на която ще бъде зоната за 

превантивни защитни мерки.  
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Проучване за местоположение на депо за излишни земни маси и временни депа за хумус и льос, ДП РАО, 

2014г 
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ФИГУРА 1.6-4 СХЕМА НА ОГРАДАТА НА НХРАО, В РАМКИТЕ НА КОЯТО Е ЗПЗМ, ПЛОЩАДКА 

„РАДИАНА“. 

 

Зоните с особен статут съгласно изискванията на ЗБИЯЕ и Наредба за условията и реда за 

определяне на зони с особен статут около ядрени съоръжения и обекти с източници на 

йонизиращи лъчения
147,148

 ще бъдат дискутирани подробно в т.1.8.  

1.6.3 НЕОБХОДИМА ИНФРАСТРУКТУРА 

Инфраструктура необходима за функционирането на НХРАО на площадка „Радиана” не 

изисква големи инвестиции и съответно не е свързана с мащабни строително-монтажни 

дейности, тъй като е разположена в непосредствена близост до благоустроената площадка на 

АЕЦ „Козлодуй”. 

1.6.3.1 ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Площадката е достъпна от север по вътрешнозаводския път на АЕЦ „Козлодуй”. В 

непосредствена близост до площадката от южната страна е разположен второкласен 

републикански път № II-11, което свързва гр.Козлодуй – с.Хърлец – гр.Мизия.  

Транспортът на радиоактивни отпадъци за погребване в НХРАО ще бъде извършван по 

вътрешнозаводския път на АЕЦ „Козлодуй” по следната схема: Склад за съхраняване на 

кондиционирани РАО, който се намира на площадката на АЕЦ „Козлодуй” – вътрешната 

транспортна мрежа на площадката на АЕЦ „Козлодуй” – КПП на ЕП-1 - вътрешнозаводския 

път на АЕЦ „Козлодуй” – КПП на НХРАО.  

При строителството на НХРАО ще бъде използван вътрешнозаводския път на АЕЦ 

„Козлодуй” и основно второкласен републикански път II-11 гр.Козлодуй – с.Хърлец – 

гр.Мизия. за целта ще бъде направено отклонение от пътя II-11 до площадка „Радиана“ 

възлизащо на 244.42 m, което е описано в т.1.4.6. 

1.6.3.2 ВОДОСНАБДЯВАНЕ 

Водоснабдяването на НХРАО ще бъде осъществено чрез отклонение от изведен извън 

площадката питеен водопровод, собственост на ВиК Враца ООД. Схемата на преместването 
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Закон за безопасно използване на ядрената енергия,Обн. ДВ бр.63 от 28 Юни 2002г., посл.изм.ДВ бр.68 от 2 

Август 2013г. 
148

Наредба за условията и реда за определяне на зони с особен статут около ядрени съоръжения и обекти с 

източници на йонизиращи лъчения, обн., ДВ бр.69/06.08.2004г., посл. изм. ДВ бр. 5 от 19.01.2010г. 
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на участъка от водопровода по данни от Подробния устройствен план – парцеларен план за 

изместване на участък от питейния водопровод
149

 е дадена на фигурата по-долу. 

 

 

ФИГУРА 1.6-5 СХЕМА НА ИЗМЕСТВАНЕ НА ПИТЕЕН ВОДОПРОВОД ИЗВЪН ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“ 

 

Новопроектираният водопровод ще бъде с обща дължина 1120 m и ще осигури захранване на 

всички съществуващи консуматори и отклонение за захранване на НХРАО. Основният 

тръбопровод ще бъде с диаметър 400mm, а отклоненията за захранване на различните 

консуматори с диаметър 300mmили по-малък в зависимост от консуматора. По трасето ще 

бъдат изградени 6 бр. шахти 
150

. Необходимото количество вода за захранване на НХРАО е 

5l/s. Детайлите са дадени в Приложение 8-I.10. 

Определен е сервитут на водопровода е определен в съответствие с изискванията на чл.112, 

ал.2 на Закона за водите и е 0,50 m от двете страни на оста на тръбите с диаметър 400mm, 

0,45 m от двете страни на оста на тръбите с диаметър 300mm и 0,30 m около контура на всяка 

шахта. 

1.6.3.3 ЗАУСТВАНЕ НА БИТОВО-ФЕКАЛНИ И ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ 

ИП предвижда канализационна мрежа да бъде разделна, за битово-фекални отпадъчни води 

от административната зона, за дъждовни води и от вътрешна дренажна система от клетките 

на хранилището, която позволява улавянето и събирането на евентуално проникналата 

(инфилтрирана) вода до контейнерите с кондиционираните РАО. Вътрешната дренажна 

система ще се изгради по начин позволяващ да бъде точно установено в коя клетка с 

погребани радиоактивни отпадъци е проникнала влага и да се установи състоянието на 

контейнерите. В съответствие с изискванията на ядреното законодателство, водите от 

вътрешната дренажна система на модулите за погребване ще бъдат разглеждани, като 

потенциално радиоактивно замърсени в част отпадъчни води в радиационен аспект 

Заустването на битово-фекалните води ще бъде извършвано в битово-фекалната канализация 

на АЕЦ „Козлодуй”. Предвид обстоятелството, че част от специализираните поделения на 

ДП РАО (СП „РАО-Козлодуй” и СП „ИЕ 1-4 блок”) са разположени на площадката на АЕЦ 

„Козлодуй” между двете предприятия има сключен договор за заустване на отпадъчни води в 

канализационна мрежа на АЕЦ „Козлодуй”
151

. 

Към настоящия момент АЕЦ „Козлодуй” отвежда води от собствената си канализационна 

система към главен отводнителен канал. Отвеждането на водите става в съответствие с 

горецитираното Разрешително №13750001/20.04.2007г. с последващи изменения издадено от 
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Подробен устройствен план – парцеларен план за изместване на участък от питеен водопровод, преминаващ 

през площадка Радиана, ДП РАО, 2013г. 
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Работен проект за питеен водопровод и водомерна шахта с водомерен възел за водоснабдяване на площадка 

Радиана и изместване на участък от питеен водопровод преминаващ през площадка Радиана, ДП РАО, 2013г 
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Писмо от АЕЦ „Козлодуй” изх.№2216/16.06.2014г 
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компетентния орган Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център 

гр.Плевен (БДУВДР). На следващ етап на ИП ще бъде преценено дали повърхностните води 

от НХРАО ще бъдат отвеждани директно в главен отводнителен канал или индиректно през 

канализационната система на АЕЦ „Козлодуй”, за което има писмено принципно съгласите 

от страна на АЕЦ „Козлодуй”
152

. И в двата случая заустването във воден обект ще бъде 

изпълнено в съответствие с изискванията на Закона за водите чрез разрешително за ползване 

на воден обект за заустване, издадено на ДП РАО или изменено разрешително на АЕЦ 

„Козлодуй”. И в двата случая ще се вземе предвид и забраната за нови зауствания на 

отпадъчни води в напоително-отводнителни системи чл.6, ал.1, т.3, т.4. от Наредба №2 от 

08.06.2011 г. /ДВ., бр.47 от 21.06.2011 г./ за издаване на разрешителни за заустване на 

отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуални емисионни ограничения на 

точкови източници на замърсяване. 

По трасето до канализационната мрежа на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъдат предвидени точки 

намониторинг и контрол, в т.ч. контролно-измервателни прибори за определяне на 

количеството заустени битово-фекални води. 

Предвижда се повърхностните (дренажни) води ще бъдат отвеждани в главен отводнителен 

канал на отводнителна система „Блатото”, стопанисвана от „Напоителни системи” ЕАД
153

. 

Повърхностните води, които ще бъдат отвеждани за заустване ще идват от басейн за 

дъждовни води, който ще бъде разположен близо до пътя за АЕЦ „Козлодуй“, в най-ниската 

част на площадката. Към басейна ще се насочват само дъждовни води от площадката и чисти 

води от резервоари за контрол на инфилтрата, и чисти води от мрежата за дълбок дренаж. В 

следващата фаза на проектиране, ще се извърши прецизиране на водните количества и 

схемата на отвеждане на водите. 

1.6.3.4 НАПОИТЕЛЕН КАНАЛ М-1 

Изготвен е проект за изместване на участъка от канала М-1 преминаващ през площадка 

„Радиана”. Съгласно проекта се предвижда новото трасе да се състои от напорен 

тръбопровод с диаметър Ø800 mm и открит канал с ширина 2.50 m. Тръбопроводът ще е с 

обща дължина 650 m. От тях 520 m ще преминават през землището на гр. Козлодуй, община 

Козлодуй, а останалите 130 m - през землището на с. Хърлец, община Козлодуй. 

Новопроектираният открит канал ще е с ширина 2.50 m, дължина 3440 m и ще преминава 

изцяло в землището на с. Хърлец, община Козлодуй. Съгласно проекта се предвижда 

неговото трасе да премине по част от трасето на съществуващи напоителни канали З-С-6 и 3-

Г-24 в землището на с. Хърлец, община Козлодуй. 

Предложен е и вариант за изграждане на помпена станция преди площадката „Радиана” и 

подаване чрез нея на вода по ново трасе на канала. Избраният вариант е по-безопасен по 

отношение на замърсяване на подземните води в случай на авария и по лесен по отношение 

на отчуждаване и компенсиране на собствениците на засегнатите при строителството земи. 

Той предвижда преди площадката на НХРАО на канал М-1 да се изгради помпена станция, 

чрез която водата да се подава в съществуващ напоителен канал, който се захранва с вода от 

канал М-2 от ПС ”Аспарухов вал-2". При този вариант ще се засягат частично няколко имота 

по трасето на напорния тръбопровод от помпената станция до началото на реконструирания 

канал и няма да се засягат имоти по трасето на самия канал. Предвидено е новото трасе на 

връзката да се изпълни по трасето на съществуващ стопански канал, който е оразмерен да 

подава вода 0.100 m
3
/s. Съществуващият канал ще се реконструира, така че да може да 

провежда водното количество от помпената станция в размер на Q = 0.8 m
3
/s и да обслужва 

предвидените за напояване площи. Оразмерява се да провежда водно количество от 0.9 m
3
/s. 
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153

Писмо от Напоителни системи ЕАД, клон Мизия изх.№1011/06.06.2014г 
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Отпадащата част на канал М-1 в участъка от началото на площадката на НХРАО до 

заустването на новия изместен канал ще бъде рекултивирана.  

1.6.3.5 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА 

През площадката преминават съобщителни медни кабели иоптични кабели, описани по-горе. 

Тези кабели ще бъдат изведени извън площадката, успоредно на изместения водопровод, и 

разположени между оградата на площадка „Радиана“ и вътрешноведомствения път на АЕЦ 

Козлодуй. При изместването на кабелите се запазват техническите им параметри. Разполагат 

се в кабелна мрежа, изградена от 6 бр. PVC тръби съгласно разработения работен проект
154

. 

Схемата на изместените кабели е дадена в Приложение 8-I.7. Както е казано по-горе 

изместването ще бъде извършено на базата на сключено между ДП РАО и БТК АД 

Споразумение №31170/11.07.2012г. за опазване на електронната съобщителна мрежа, 

собственост на БТК АД. Работният проект е одобрен от БТК АД и съгласуван от основния 

консуматор АЕЦ „Козлодуй”. 

1.6.3.6 ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ 

Електрозахранването на НХРАО ще се извършва от отклонение от въздушен електропровод 

ЕЛБА, 20 kV от п/ст. „Козлодуй”, който е собственост на „ЧЕЗ Разпределение България” АД.  

Тъй като част от съществуващия електропровод ЕЛБА преминава през площадка „Радиана“ 

той подлежи на преместване извън границите на площадката, която е собственост на ДП 

РАО. ДП РАО е получил указания от „ЧЕЗ Разпределение България” АД за начина на 

преместване и начина на захранване, който ще става чрез отклонение от въздушния 

електропровод. Ще бъде доставен трафопост в съответствие със законовите изисквания.  

Трасето на изместения въздушен електропровод ЕЛБА е показано на фигурата по-долу и в 

Приложение 8-I.11към настоящата част по данни от Подробния устройствен план – 

парцеларен план за изместване на участък от въздушния електропровод
155

. 

 

 

ФИГУРА 1.6-6 СХЕМА НА ИЗМЕСТВАНЕ НА ВЪЗДУШЕН ЕЛЕКТРОПРОВОД ЕЛБА ИЗВЪН ПЛОЩАДКА 

„РАДИАНА“ 

 

Новопроектираният участък ще бъде с дължина 992 m с 11 нови стълба. Новото трасе е 

между стълбове с номера 63 и 75 и преминава през урбанизирана територия. Разполага се на 

терена между оградата на НХРАО и вътрешноведомствения път на АЕЦ Козлодуй. 
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Работен проект за изместване на съществуващи съобщителни кабели, ДП РАО, 2014г 
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ПУП-парцеларен план за изместване на участък от въздушен електропровод ЕЛБА от площадка Радиана, ДП 

РАО, 2014г. 
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1.7 ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС 

1.7.1 ВИД НА СЪОРЪЖЕНИЕТО 

Инвестиционното предложение на ДП „РАО“ за изграждане на НХРАО включва изграждане 

на модулно хранилище за погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци, 

категория 2а, съгласно Наредба за безопасност при управление на РАО
156

, представляващо 

многобариерно инженерно повърхностно хранилище. Избраният тип хранилище 

еднозначно е определен от законодателя с Наредба по безопасност при управление на 

радиоактивните отпадъци, съгласно която (чл.18, т.4) радиоактивните отпадъци от категория 

2а трябва да бъдат погребвани в повърхностни инженерни съоръжения за погребване. 

Видът на съоръжението съответства на стандартите по безопасност на Международната 

агенция за атомна енергия и на добрите практики на развитите европейски страни.  

НХРАО се състои от съоръжения за погребване и спомагателни сгради и съоръжения. На 

обекта ще бъде осигурена физическа защита, като НХРАО ще е оградено с ограда, 

обезопасено и охранявано в съответствие с изискванията на Наредба за осигуряване на 

физическата защита на ядрени съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества
157

. 

Площадката се разделя на „контролирана зона” и „надзиравана зона”. Съоръженията за 

погребване и сградата за приемане и временно оперативно съхраняване на опаковките с 

радиоактивни отпадъци се разполагат в контролираната зона. В надзираваната зона се 

разполагат административните сгради и спомагателните съоръжения – сграда за контрол на 

достъпа (контролно-пропускателен пункт), административна сграда, осигуряваща 

подходящи работни условия за персонала с офисни помещения, конферентна зала, 

помещения за архив и спомагателно оборудване, лаборатории - осигуряват подходящи 

условия за провеждане на лабораторни анализи на различни потенциални или реални 

радиоактивни проби, сграда на обслужващи системи с работилници с различни приложения 

и индустриална секция, която помещава системите за електроснабдяване и други 

обслужващи системи, сграда физическа защита и командна зала, предназначена за 24-часов 

контрол и наблюдение на обекта, основна обслужваща сграда, разположена на границата 

между контролираната и надзиравана зони предназначена за радиационна защита, контрол 

на достъпа до контролираната зона, радиационен контрол на хора и материали.  

Достъпът на персонал и транспортни средства към/и от територията на НХРАО ще е 

контролиран и ще се извършва през контролно-пропускателен пункт.  

Освен Сградата за приемане и временно съхранение на опаковки с РАО, всички други сгради 

имат сходна конструкция, състояща се от стоманобетонни колони (40 x 40cm), греди и 

плочи. Външните стени са изградени от25 cm керамични кухи тухли с топлоизолация от 100 

мм минерална вата и завършени с мазилка. Покривите са плоски, с втори пласт бетон за 

наклон и са също топлоизолирани с минимум 100 mm минерална вата. Основните вътрешни 

преградни стени са проектирани от гипскартон.  

Сградата за приемане и временно съхранение на опаковки с РАО е разположена в 

контролираната зона, към която спада и зоната за погребване Предназначена е за приемане, 

входящ контрол и буферно съхраняване на опаковките с радиоактивни отпадъци, преди 

разполагането им в клетките на хранилището. Размерите на сграда са 18.20 x 49.40 x 15.80 m, 

а капацитетът за временно (буферно съхраняване) е 120 броя СтБК. Сградата е изградена от 

стоманобетонни колони и бетонни стени с дебелина 50 cm, топлоизолирани с 100 mm 

минерална вата. Покривът е стоманена конструкция, над която е изградена стоманобетонна 
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Наредба за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, ДВ бр 76 от 30 август 2013г 
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Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения,ядрения материал и радиоактивните 

вещества, ДВ бр. 77/3.09.2004г., посл. изм. ДВ бр. 44/9.05.2008г. 
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покривна плоча, топлоизолирана и хидроизолирана. Сградата е снабдена с 40 тонен мостови 

кран за извършване на манипулациите с опаковките радиоактивни отпадъци.  

Въз основа на досегашната международна практика, наши и чужди нормативни и 

препоръчителни документи е избрано погребване на ниско и средноактивни РАО категория 

2а, в инженерно повърхностно съоръжение
158,159 ,160

,съгласно Наредба за безопасност при 

управление на радиоактивни отпадъци. За конкретните условия на площадка „Радиана” 

съоръжението за погребване ще бъде разположено на дълбочина до 35 m под земната 

повърхност. 

Съоръжението за погребване представлява многобариерно инженерно съоръжение модулен 

тип, чиято безопасност се осигурява чрез пасивни средства. Безопасността се основава на 

прилагането на дълбоко ешелонирана защита, която се осъществява чрез едновременното 

прилагане на система от физически бариери и технически и организационни мерки, 

осигуряващи следните нива на защита: 

 Система от последователни физически бариери по пътя на разпространение на 

радиоактивните вещества в околната среда; 

 Система от технически и организационни мерки за защита на бариерите и запазване 

на тяхната ефективност; 

 Система от технически и организационни мерки за защита на експлоатационния 

персонал; 

 Система от технически и организационни мерки за защита на населението и околната 

среда. 

Системата от физически бариери (многобариерна защита) трябва да осигури безопасността в 

процеса на експлоатация на хранилището и след затварянето на съоръженията за погребване. 

В след-експлоатационния период безопасността на НХРАО се осигурява изцяло от 

инженерните и природни бариери. 

Многобариерната система за изолация на НХРАО включва следните части:  

 Първата инженерна бариера е формата на отпадъка, която представлява 

циментирани радиоактивни отпадъци, някои от които предварително са включени в 

стоманени варели със или без суперпресоване. Функцията по безопасност на формата 

на отпадъка (циментовата матрица, в която са включени отпадъците) есвързана със 

включването на радионуклидите в твърдата фаза на матрицата, както и задържането 

им чрез адсорбция и утаяване в силно алкалната среда на цимента. Циментовата 

матрица се разглежда като химическа бариера, която не губи функциите си по 

безопасност в продължение на хиляди години.  

 Втората инженерна бариера е стоманобетонния контейнер с дебели стени, дънна 

плоча и капак, в който е вместен циментирания радиоактивен отпадък като 

свободното пространство между циментната матрица на отпадъка и капака на 

стоманобетонния контейнер е запълнено с циментов разтвор, образувайки монолитен 

блок. Стоманобетонния контейнер трябва да осигури възможност за извличане на 

отпадъка в периода до окончателното затваряне на НХРАО. Функцията по 

безопасност е да осигури пълно задържане чрез запазване на механичната си цялост, 
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вкл. целостта на захватите, в продължение на периода на експлоатация на 

хранилището, който ще продължи около 60 години. Стоманобетонния контейнер 

запазва функциите си на химическа бариера в продължение на хиляди години. 

 Третата инженерна бариера на хранилището включва клетките за погребване, които 

са от стоманобетон, фундаментите, затварящите плочи и запълващия материал. 

Определената функция на безопасност е задържане на потенциално освободени 

радионуклиди от опаковки с РАО, чрез запазване на целостта на клетките в разумно 

достижима степен през период от 300 години. Бетонът запазва функциите си на 

химическа бариера в продължение на хиляди години, което осигурява 

функционирането на третата бариера в период значително по-продължителен от 

необходимото. 

 Четвъртата инженерна бариера включва льосо-циментова основа и многослойното 

покритие. Освен, че е бариера срещу миграцията на радионуклиди, основата 

увеличава също дебелината на неводонаситената зона и подобрява цялостното 

състояние на основата. Многослойното защитно покритие трябва да бъде изградено от 

естествени материали (глина, пясък, чакъл и др.) и има много функции, най-главните 

от които са:  

• Да намали опасността от инфилтрация на води през клетките на хранилището, 

осигурявайки много ниски стойности на коефициента на филтрация – под 10
-9

 m/s 

и изключително ниски стойности на коефициента на инфилтрация – под 1,5 l/m
2 
за 

година. 

• Да служи като бариера срещу външно нарушаване на системата от бариери от 

хора, животни или растения;  

• Да осигурява защита срещу от продължителни ерозионни агенти, като валежи и 

вятър.  

 Петата (природна) бариера се изпълнява от благоприятните характеристики на 

площадката 

Съоръженията за погребване се защитават от повърхностни води (валежи, повърхностен 

отток вследствие на валежите и топенето на снеговете), чрез система за дренаж на 

повърхностните води и със защитно хале, лека конструкция над съоръженията в 

експлоатация. 

Предвидено е съоръженията да са с вътрешна дренажна система, която позволява улавянето 

и събирането на евентуално проникналата (инфилтрирана) вода до контейнерите с 

кондиционираните РАО. Вътрешната дренажна система ще се изгради по начин позволяващ 

да бъде точно установено в коя клетка с погребани радиоактивни отпадъци е проникнала 

влага и да се установи състоянието на контейнерите.  

В съответствие с добрите практики в развитите европейски страни и законовите изисквания 

определени с Наредба за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци
161

, в 

проекта на НХРАО се осигурява техническата възможност за извличане на опаковките с 

радиоактивни отпадъци в периода на експлоатация на хранилището
162

. Практиката в 

развитите европейски страни показва, че обществената приемливост е по-добра към 

съоръжения за погребване, при които могат да бъдат изпълнени коригиращи мероприятия
163

. 
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1.7.2 ОСНОВНИ ЕТАПИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ 

Основните етапи на инвестиционното предложение са както следва: 

1. Избор на площадка  2006 -2011г.; 

2. Проектиране   2012 – 2014г.; 

3. Изграждане    2015 - 2020 г.; 

4. Експлоатация  2021 – 2075г.; 

5. Затваряне   2075 – 2090г., 

6. Институционален контрол 2090 – 2390 г. 

 

ТАБЛИЦА 1.7-1 ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ ЕТАПИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Етапи Дейности  

Подготвителен етап Дефиниране на стратегия за управление на РАО 

Взимане на правителствено решение за изграждане на НХРАО – РМС 

№683/25.07.2005г. 

Анализ, подготовка на документация и внасяне на заявление за 

разрешение за избор на площадка от АЯР 

Избор на площадка: Начало на етапа: 

Получаване на разрешение от АЯР за избор на площадка 

(1) Разработване на 

концепция за 

погребване и 

планиране  

Разработва се концепция за погребване; дефинират се изискванията за 

безопасност; дефинират се критериите за избор на подходяща 

площадка; разработва се детайлна програма 

(2) Събиране на данни и 

анализиране на райони 

Извършва се детайлен анализ на съществуващата информация за 

територията на страната, относно характеристиките на природната 

среда; отчитат се социалните и икономически аспекти; определят се 

потенциални райони и площадки, които подлежат на детайли полеви 

и лабораторни изследвания. По метода на изключването се 

отстраняват райони, неподходящи за изграждане на хранилище. 

Дефинират се потенциални райони, в които се идентифицират 

площадки. По този начин на базата на анализа първоначално бяха 

отделени 78 потенциални площадки за изграждане на НХРАО. След 

обстоен анализ те са сведение до 12; от които като най-подходящи 

бяха определени 4 площадки: „Маричин валог“, „Брестова падина“, 

„Радиана“ и „Върбица“.  

(3) Характеризиране на 

площадки 

Провеждане на детайли полеви и лабораторни изследвания на 

потенциалните площадки „Маричин валог“, „Брестова падина“, 

„Радиана“ и „Върбица“; В хода на изпълнение на фаза 3 

Характеризиране на площадки площадка „Върбица“ отпада от по-

нататъшно разглеждане като неудовлетворяваща радиологичния 

критерий за минимален радиационен риск при превоз на РАО. 

Сравняване на характеристиките им. На базата на многокритериален 

анализ като най-подходяща площадка е определена площадка 

„Радиана“  

(4) Потвърждаване на 

площадка 

Извършват се детайлни изследвания за потвърждаване на избраната 

площадка „Радиана“ ; Разработват се предварителни проекти за 

НХРАО съобразно характеристиките на площадката.Определя се 



ДОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ХРАНИЛИЩЕ ЗА ПОГРЕБВАНЕ НА 

НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ –НХРАО“ 

 

 ЧАСТ I,  СТР.126 

 

предпочетената конструкция на хранилището. Извършва се ОВОС. 

Разработва се предварителна оценка по безопасност. Подава се 

заявление за издаване на заповед за одобряване на избраната 

площадка от председателя на АЯР и разрешение за проектиране. 

Основен документ е предварителната оценка по безопасност. 

Разработват се програми за пред-експлоатационен мониторинг, които 

се провежда преди влизането на хранилището в експлоатация. 

Край на етапа: 

Заповед на председателя на АЯР за одобряване на избраната площадка 

Проектиране  

(1) Разработване на ПУП Начало: Заповед на Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството за разработване на ПУП 

Разработването на подробен устройствен план – план за регулация и 

застрояване на площадка „Радиана“ цели постигане на оптимални 

обемно-планировъчно решение на площадката на НХРАО, 

организация и управление на територията на НХРАО с 

предназначение за инженерно-технически цели. На базата на 

одобрения ПУП се променя предназначението на земята и се 

придобива собственост върху земята.  

Изпълняват се програми за пред-експлоатационен мониторинг на 

избраната площадка. 

Край: Заповед на Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството за утвърждаване на ПУП-ПРЗ 

(2) Разработване на идеен 

проект 

Начало: Заповед на Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството за утвърждаване на ПУП-ПРЗ 

Идейният проект следва предвижданията на подробния устройствен 

план и се разработва в съответствие с изискванията на Наредба 4 за 

обхват и съдържание на инвестиционните проекти и на изискванията 

на ядреното законодателство.В идейния проект се уточняват 

основните технически решения. 

Изпълняват се програми за пред-експлоатационен мониторинг на 

избраната площадка. 

(3) Разработване на 

технически проект 

Техническия проект се разработва на базата на одобрения от 

възложителя идеен проект. Разработва се междинна оценка по 

безопасност, която е основен документ за получаване на заповед за 

одобряване на техническия проект. Подава се заявление до АЯР за 

заповед за одобряване на техническия проект и за издаване на 

разрешение за строителство. Сключват се предварителни договори с 

експлоатационните дружества (Електроразпределение, ВиК). Подава 

се заявление до МРРБ за одобряване на техническия проект и за 

разрешение за строеж.  

Изпълняват се програми за пред-експлоатационен мониторинг на 

избраната площадка. 

Край на етапа : 

Одобряване на техническия проект от МРРБ; Заповед на председателя на АЯР за одобряване на 

техническия проект 

Строителство Начало: Разрешение за строителство от МРРБ и АЯР 

Извършва се строителство на съоръженията за погребване, 

спомагателните сгради и съоръжения, привързване на 

инфраструктурните системи към точките на присъединяване, доставка 

и монтаж на апаратурите. Строителството ще бъде извършено на три 
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етапа. На първия етап ще бъдат изградени инфраструктурата на 

НХРАО и първия модул за погребване, което ще осигури напълно 

функциониращо хранилище. Дейностите по изграждане на НХРАО са 

описани подробно в т.1.7.2.1. На настоящия етап на инвестиционното 

предложение се приема като оптимално след изграждането на първия 

модул, който да бъде въведен в експлоатация съгласно изискванията 

на Закона за устройство на територията. Строителството на 

останалите два модула да се извършва паралелно с експлоатацията. 

На настоящия етап на инвестиционното предложение се приема, че 

оптималния срок за започване на строителството на етап 2 ще бъде 

след края на извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ 

„Козлодуй”. Строителството на втория и третия етапи ще бъде 

извършено като се използват временни пътища, които са с отделен 

вход и осигуряват директен достъп до зоната на строителство. Тези 

пътища ще осигурят избягване на пресичането на потока транспортни 

средства за строителство и транспортни средства за опаковки с РАО 

по време на експлоатацията. 

Изпълняват се програми за пред-експлоатационен мониторинг на 

избраната площадка. 

 

Край на етапа: 

Получаване на разрешение от Държавна приемателна комисия за ползване на строежа 

Експлоатация  Начало: получаване на разрешение от АЯР за въвеждане в 

експлоатация. 

Въвеждането в експлоатация става в съответствие с подробна 

програма. Резултатите от въвеждането в експлоатация се внасят в 

актуализирана оценка по безопасност, която е основа за получаване 

на лицензия от АЯР за експлоатация на НХРАО. Получава се 

лицензия за експлоатация, чийто максимален срок е 10 години. 

Лицензията се подновява на базата на документи, доказващи че се 

спазват изискванията за безопасност; основен документ – 

актуализирана оценка по безопасност. 

Извършва се входящ контрол на постъпващите РАО, буферно 

съхраняване и разполагане на РАО в съоръженията за погребване; 

контрол на състоянието на съоръженията и разположените отпадъци и 

мониторинг на площадката; зоната за превантивни мерки, която 

съвпада с границите на площадката, и мониторинг на и наблюдавана 

зона.Свободното пространство на запълнения модул се запълва 

синертен материал и защитни покривни плочи и се изгражда 

покривната плоча, която се хидроизолира. Извършва се непрекъснат 

контролна дренажната система за контрол на инфилтрата.  

Край на етапа: 

Запълване на модулите за погребване и изграждане на покривните плочи. 

Затваряне на НХРАО Начало: разрешение/лицензия за затваряне от председателя на АЯР 

Проектът за затваряне се разработва на базата на част „Затваряне” от 

техническия проект на НХРАО, актуализиран с резултатите от 

контрол и мониторинг на площадката през целия период на 

експлоатация на НХРАО, новите знания, технологии и материали, 

които са били разработени в периода на експлоатация на НХРАО, 

проведените дългогодишни изследвания на защитни многобариерни 

покривки. Задължително условие за получаване на лицензия за 

затваряне е ОВОС на затварянето и актуализирана оценка по 
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безопасност. Затварянето се състои в дезактивация и демонтиране или 

запечатване на всички строителни конструкции, системи и 

оборудване, използвани за приемане и разполагане на РАО; 

погребване на генерираните в резултат на тези работи РАО; 

привеждане на съоръжението в състояние, осигуряващо 

безопасността му за дълъг период от време; установяване на 

системите за мониторинг и наблюдение на съоръжението, 

площадката, зоната за превантивни защитни мерки и наблюдаваната 

зона; актуализиране и архивиране на информацията за съоръжението. 

Ядреното законодателство допуска поетапно затваряне на 

запълнените модули, което се съвместява с експлоатацията на 

незапълнените модули. 

 

Край на етапа: 

Одобряване на дейността по затваряне от АЯР 

Следексплоатационен 

период 

Начало: разрешение/лицензия за встъпване в следексплоатационния 

период 

Включва период на институционален контрол с обща 

продължителност 300 години.Провежда се мониторинг, контрол на 

достъпа, минимална техническа поддръжка на съоръжението и 

свързаните с него системи и инфраструктура и при доказана 

необходимост и ефективност провеждане на възстановителни 

дейности и коригиращи мерки; пасивен институционален контрол 

през който се прилагат административни мерки за контрол на 

земеползването.  

. 

Край на етапа: 

Освобождаване на площадката за неограничено ползване 

 

1.7.2.1 ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ ЕТАПА НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА НХРАО 

Строителството на НХРАО ще се извършва поетапно на три етапа. На първия етап ще бъдат 

инфраструктурата на Националното хранилище и първия модул на съоръжението за 

погребване. Строителните работи на втория и третия етапи за изграждане съответно на 

втория и третия модул се съчетават с експлоатацията на НХРАО (започване на зареждането 

на първия модул). Строителството на втория и третия етапи ще бъде извършено като се 

използват временни пътища, които са с отделен вход и осигуряват директен достъп до зоната 

на строителство без да има физическа възможност за достъп до зоната за експлоатация на 

НХРАО. Тези пътища ще осигурят избягване на пресичането на потока транспортни средства 

за строителство и транспортни средства за опаковки с РАО по време на експлоатацията. 

Тази организация се обуславя от необходимостта НХРАО да влезе в експлоатация през 

2021г. с оглед осигуряване на дейностите по извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на 

АЕЦ „Козлодуй”и е съобразена с времето за запълване на капацитета на Склада за 

съхраняване на кондиционирани РАО на СП „РАО-Козлодуй”. Поетапното изграждане на 

хранилището отчита възможността за внасяне на изменения в проекта на базата на опита от 

експлоатацията на първия модул в съответствие с изискванията на ядреното 

законодателство. Освен това подходът е икономически по-изгоден, тъй като не е необходима 

продължителна поддръжка на съоръженията, преди запълването им с радиоактивни 

отпадъци. Изкопните работи ще бъдат сравнително ограничен обем и могат да бъдат 

изпълнени в рамките на един пролетно-летен сезон (около 6 месеца). Дистанцирането на 
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строителните работи от площадката с модула, който е в експлоатация, разделянето им с 

ограда в съответствие с изискванията на ядреното законодателство, както и използване на 

временни пътища за достъп при строежа на втория и третия етап, осигурява условия за 

безопасна експлоатация и ритмично изпълнение на строителните дейности по вторите два 

модула. 

Принципната организация на СМР при така определения по-горе подход е както следва: 

1. изпълнение на подготвителните дейности на площадката – изместване на 

съществуващата инфраструктура, осигуряване на точки за присъединяване на 

инфраструктурата, изграждане на временен път за достъп и изпълнение на програми 

за предексплоатационен мониторинг преди започването на СМР за първия етап на 

НХРАО; 

2. изграждане на индустриална ограда до външния периметър на собствеността на 

площадка „Радиана“; 

3. изграждане на първия етап на НХРАО; паралелно с изграждането продължават да се 

изпълняват програми за предексплоатационен мониторинг преди въвеждането на 

първия етап в експлоатация 

4. експлоатация на първия етап на НХРАО; 

5. изграждане на втория етап на НХРАО едновременно с погребването на РАО в модула, 

изграден на първия етап; 

6. изграждане на третия етап на НХРАО едновременно с погребването на РАО в модула, 

изграден на втория етап 

7. погребването на РАО в модула, изграден на третияетап 

Последователността в изпълнение на дейностите по първия етап на НХРАО (изграждане на 

инфраструктурата и първия модул) е както следва: 

1. Освобождаване на строителната площадка: почистване от растителност, изграждане 

на временни пътища и отводнителни канавки; геодезическа мрежа и репериране на 

основните обекти; 

2. Отнемане на повърхностния хумусен слой и временното му разполагане извън 

площадката, тъй като ще се използва за облагородяване на естетическата среда на 

площадката, в т.ч. и като покривка на депото за съхраняване на земни маси, който ще 

се използва за обратна засипка при затварянето на хранилището; 

3. Подготовка за изкопните работи – изграждане на отводнителни канавки по 

периферията на бъдещия изкоп 

4. Извършване на изкопни работи. Изкопава се льосовата почва до достигане на 

консолидираните плиоценски седименти 

5. Изгражда се депото за съхраняване на земни маси, който ще се използва за обратна 

засипка при затварянето на хранилището 

6. Част от льоса, който ще се използва за изграждане на льосоциментната възглавница се 

съхранява на временно депо извън площадката 

7. Изкопаване на льос представляващ излишни земни маси. Льосът от по-долните слоеве 

на изкопа (последните 6 m) е по-заглинен и неподходящ за обратна засипка; той се 

извозва извън площадката и на депа, съгласувани с община Козлодуй и използва 

впоследствие за рекултивация на участъци, които могат да бъдат наводнени 
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8. Изграждане на льосоциментна възглавница под модула за погребване на РАО и под 

сградата за приемане и временно съхраняване на опаковки с РАО. Дебелината на 

льосоциментната възглавница е 5 метра; Изпълнява се на пластове от 100 до 150 mm с 

променливо циментно съдържание от 3 до 7 %.Залагат се фундаментите на релсовия 

път на подвижните покриви.  

9. Изграждане на галерии за контрол на инфилтрата под модула за погребване и 

поставяне на инсталационни колектори със заложени закладни проходки в 

покривните им плочи, съоръжаването им с тръбопроводи и устройства за 

пробовземане от всяка камера; изграждане на събирателните резервоари. Галериите са 

с наклон 2 ‰. 

10. Подобряване на основата под спомагателните сгради чрез трамбоване и насипване на 

натрошен камък. 

11. Изпълнение на стоманобетонната конструкция на модулите в т.ч. дънната плоча и 

стените на камерите. Стриктно се следи за непрекъснатостта на процеса на 

бетониране и се осъществява стриктен контрол на качеството на материалите.Дънните 

плочи са с определен наклон за осигуряване на оттичане към дренажната система; 

12. Изграждане на подвижното покривно хале, подкрановия път и мостовия кран 

13. Изграждане на спомагателните сгради; 

14. Оформяне на пътища, технологични площадки и съоръжения; озеленяване 

Времето за изграждане на първия етап на НХРАО заедно със съпътстващите сгради и 

съоръжения и инфраструктура е оценено на около 5 години.  

Изпълнението на дейностите по изграждане на втория и третия етап е аналогично на 

дейностите от първия етап с тази разлика, че спомагателните сгради и съоръжения са 

изградени по време на етап първи.На този етап на инвестиционното предложение се приема, 

че втория етап от строителството на НХРАО ще бъде извършен след края на извеждането от 

експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”. 

1.7.2.1.1 ПРЕДЛАГАНИ МЕТОДИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО 

Както се вижда от направеното по-горе детайлно описание на дейностите по изграждане на 

НХРАО всички дейности вкл. земно-изкопни работи, строително-монтажни работи по 

изграждане на модулите, дейностите по изграждане на съпътстващите сгради и съоръжения 

са стандартни и обичайни за този вид обекти. Изграждането на льосоциментната възглавница 

е изпитано и доказано при строителството на АЕЦ „Козлодуй”.  

Бетоновите работи ще бъдат с доставка на бетона от най-близките бетонови възли. 

Арматурата ще бъде заготвена и доставена в готов вид на обекта. Строителните дейности ще 

се изпълняват на съвременно ниво с използване на необходимата строителна механизация.  

Всички строителни дейности ще бъдат провеждани при стриктен контрол на качеството на 

доставяните материали и на качеството на строителния процес – наличие на сертификати за 

качество и допълнително вземане на проби. Контролът ще се провежда не само от 

специализирани фирми, лицензирани за строителен контрол, но и от страна на персонала на 

ДП РАО. ДП РАО планира да осъществява контрол на качеството на строителните дейности 

и с помощта на безразрушителни методи.  

1.7.2.1.2 ПЕРСОНАЛ, НЕОБХОДИМ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО НА НХРАО 

Средният брой на работниците и служители на Изпълнителя на СМР ще бъде средно 55 

човека. Допълнително на обекта ще присъстват средно още 7 човека, представители на 
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Инвеститора, Проектанта и Строителният надзор. Максималния брой работници и 

служители на площадката няма да надвишава 75 човека. 

1.7.2.2 ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ ЕТАПА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НХРАО 

Същността на погребването на радиоактивни отпадъци в съоръжения за погребване е 

извършване на прости технологични операции по разполагане в клетките за погребване, 

засилен контрол върху състоянието на радиоактивните отпадъци, съоръженията, площадката, 

зоната за превантивни защитни мерки, която е в рамките на оградата, и наблюдавана зона. 

Не се предвижда извършване на дейности по преработване и кондициониране на 

радиоактивни отпадъци на площадката на НХРАО. Радиоактивните отпадъци постъпват 

на площадката на НХРАО преработени, кондиционирани и опаковани в стоманобетонни 

контейнери (СтБК) с размери 1,95 х 1,95 х 1,95 m, които са писани детайлно в ДОВОС. Не се 

предвижда разполагане в съоръженията за погребване на едрогабаритни отпадъци или 

насипни материали.  

В НХРАО ще бъдат погребвани ниско и средноактивни краткоживеещи радиоактивни 

отпадъци (категория 2а, според категоризацията в Наредба за безопасност при 

управление на радиоактивните отпадъци, 2004г.), генерирани на територията на Р 

България. 

Персоналът на НХРАО в размер на 64 души ще работи на едносменен режима на работа, с 

изключение на полицейската охрана.  

В съответствие с изискванията на българското ядрено законодателство за експлоатация на 

съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци, стандартите на МААЕ за безопасност 

и добрите практики, производственият процес в НХРАО има два аспекта: 

 Извършване на технологични операции по разполагане на СтБК в съоръженията за 

погребване; 

 Инспекции и мониторинг, контрол върху състоянието на: погребаните СтБК, състоянието 

на съоръженията за погребване, площадката, зоната за превантивни защитни мерки, която 

е в границите на външната ограда на НХРАО, и наблюдаваната зона. 

1.7.2.2.1 ТЕХНОЛОГИЧНИ ОПЕРАЦИИ ПО РАЗПОЛАГАНЕ НА СТБК В СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПОГРЕБВАНЕ 

(1) Транспортиране на стоманобетонните контейнери  

Транспортирането на СтБК до НХРАО се извършва със специализирано транспортно 

средство (СТС) с товароподемност 20 тона по определен маршрут. 

Маршрутът включва: Склад за съхраняване на кондиционирани радиоактивни отпадъци 

(ССКРАО) на ДП РАО (СП „РАО-Козлодуй”), разположен на площадката на АЕЦ 

„Козлодуй” → портал на СП „РАО-Козлодуй”→ Шлюза за дозиметричен контрол на АЕЦ 

„Козлодуй” → КПП на АЕЦ „Козлодуй” → път, контролиран от физическата защита на АЕЦ 

„Козлодуй” → КПП на НХРАО. Движението се извършва по вътрешнозаводските пътища в 

рамките на площадката на АЕЦ „Козлодуй”, пътя контролиран от АЕЦ „Козлодуй”, 

вътрешните пътища на НХРАО.  

Превозът се извършва в съответствие със специално разработени инструкции и процедури 

при максимална скорост на движение 20 km/h. Извършва се със СТС на ДП РАО, който и 

понастоящем притежава лицензия за превоз на радиоактивни вещества. Специализираното 

транспортно средство (СТС) се съпровождано от автомобил със „съпровождащи лица” в 

съответствие с установената в ДП РАО практика. Транспортните операции със СтБК се 

извършват в съответствие с изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на 
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превоз на радиоактивни вещества
164

, изискванията на Европейската спогодба за 

международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)
165

и условията на лицензията, 

издавана от АЯР. 

На настоящия етап на инвестиционното предложение се приема, че радиоактивните 

отпадъци от новата ядрена мощност ще бъдат транспортирани от персонала на тази централа 

до ССКРАО на ДП РАО за контрол и наблюдение за известен период от време преди 

транспортирането им до НХРАО за погребване. Този подход подлежи на прецизиране на 

етап експлоатация на новата ядрена мощност на базата на контрола, който специалистите на 

НХРАО ще извършват върху програмите и технологиите на новата ядрена мощност за 

управление на радиоактивните им отпадъци. 

(2) Приемане и входящ контрол на опаковките с РАО 

Приемането започва с контрол на подготвената за транспортиране опаковка на мястото на 

временно съхраняване – ССКРАО. Приемането на територията на НХРАО се извършва по 

определен регламент от отговорника по приемането и в присъствие на дежурен дозиметрист. 

Извършва се проверка на СТС от полицейската охрана. Персоналът на НХРАО проверява 

комплектността на съпровождащата документация и извършва първичен радиационен 

контрол на опаковката. Транспортното средство с опаковката се придвижва до сградата за 

приемане и временно съхраняване на СтБК, където се извършва основния входящ контрол. 

За целта опаковката се разтоварва от камиона и се прехвърля в помещението за входящ 

контрол.Извършва се инспекция на опаковката състояща се във визуален контрол, измерване 

на мощността на дозата, вземане на намазки за определяне на повърхностно замърсяване. 

При необходимост се подменя корозионно защитното покритие на захватите на СтБК с оглед 

осигуряване на тяхната устойчивост през периода на експлоатация на хранилището. В случай, 

че в защитното покритие срещу атмосферни влияния на дадена опаковка са забелязани 

нарушения, то се отстранява и подменя.  

Входящият контрол се извършва с цел да се провери дали СтБК и тяхното съдържание 

отговарят на изискванията и критериите за приемане на радиоактивни отпадъци за 

погребване в НХРАО. В обобщен вид предварителните критерии, които съответстват на 

настоящия етап на инвестиционното предложение, са дадени в таблицата по-долу. Те са 

разработени в съответствие с препоръките на МААЕ изискванията на Наредба за безопасност 

при управление на радиоактивните отпадъци, 2004г. На следващите етапи на проектиране 

критериите ще бъдат прецизиране в съответствие с резултатите от оценките по безопасност.  

 

ТАБЛИЦА 1.7-2 КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАО И ТЕХНИЯ КОНТРОЛ 

Критерий Проверка за съответствие 

Тип на отпадъците 

1) За погребване се приемат кондиционирани, ниско и 

средноактивни, краткоживеещи РАО категория 2а 

2) Не се приемат РАО, съдържащи само естествени 

радиоактивни вещества, включително и с технологично 

изменена концентрация на радионуклиди, с изключение 

на изведените от употреба ЗРИ. 

3) Не се приемат РАО, които могат да бъдат освободени от 

последващ регулиращ контрол. 

Входящ контрол - по документи и 

апаратурен 

Изисквания към формата на отпадъка 
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Критерий Проверка за съответствие 

4) В НХРАО се приемат за погребване РАО 

кондиционирани чрез технология на циментиране, 

одобрена от оператора на хранилището. 

Входящ контрол 

5) Химическа и физическа съвместимост между отпадъка, 

матрицата на отпадъка и контейнера 

Проверка по документи и анализи 

6) Не по-малка от регламентираната скорост на измиваемост 

на ключови радионуклиди от матрицата 

Анализи на проби от матрицата 

7) Механични показатели на матрицата не по-ниски от 

регламентираните  

Анализ на проби 

8) Не се допуска наличие на материали в РАО или на 

матрицата, които могат да доведат до деградация на 

матрицата или опасни реакции и физически явления  

Анализ на проби  

9) Не се допуска съдържание на химически опасни вещества 

с изключение на защитите на отработените източници, 

кондиционирани в опаковката. 

Анализ на проби  

10) Съдържанието на свободна течност (воден разтвор) се 

ограничава до степен практически възможна, но не по-

високо от 1 vol.%. Съдържанието на органични 

разтворители, масла и греси се ограничава до степен 

практически възможна.  

Анализ на проби  

Изисквания към опаковката 

11) Предполага се използване на унифицирана опаковка за 

погребване на РАО на базата на: 

 хидроизолиран железобетонен контейнер  

 с габаритни размери 1950 х 1950 х 1950 mm,  

 маса на запълнен контейнер ≤20 t. 

Проверка на документите. 

Входящ контролна маркировката, 

тегло, състояние на повърхността, 

габаритни размери 

12) МЕД гама-лъчение да бъде ≤о т 2 mSv/h във всяка точка 

от повърхността, а на разстояние 1 m от повърхността ≤ 

0.1 mSv/h. 

Проверка на документите 

Входящ контрол – проверка за 

МЕД 

13) Нефиксирано замърсяване върху достъпната повърхност, 

усреднена върху 300 cm2,  

 до 4 Bq/cm
2
 за -, -емитери и ниско токсични -

емитери и  

 до 0,4 Bq/cm
2
 за всички останали -емитери. 

Входящ контрол 

14) Контейнерът трябва да запази механичната си цялост и 

осигури пълното задържане на радиоактивните вещества 

в продължение на срок не по-малък от 50 години. За 

целта се определят следните изисквания към бетона на 

контейнера:  

 якостни показатели не по-ниски от 25 MPa,  

 водонепроницаемост не по-ниска от 0,8 и  

 мразоустойчивост F 100. 

Преглед на системата за осигу-

ряване на качеството на произ-

водителя на контейнери 

Изпитания на контейнера 

Сертификати 

Мониторинг 

Изисквания към активността и радионуклидния инвентар на опаковката 

15) Максимална активност в една опаковка, определена по 

правилото на сумиране 

Проверка на документацията 

Входящ контрол 

16) Специфичната активност на дългоживеещи алфа емитери 

в една опаковка се ограничава до 4.10
6
 Bq/kg.  

Изисквания за маркировка и идентификационни знаци 

17) Всяка опаковка трябва да бъде маркирана с 

идентификационни знаци, така че да бъде възможно 

намирането и изваждането й във всеки момент от 

жизнения цикъл на хранилището. 

Оглед при приемане, проверка за 

съответствие на маркировката с 

процедурата 

18) Всяка опаковка трябва да бъде придружена със 

съответната документация, позволяваща идентифициране 

Преглед на документацията, 

проверка за пълнота и правилно 
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Критерий Проверка за съответствие 

на опаковката и съдържаща като минимум произход, 

време, място и метод на кондициониране, активност и 

радионуклиден инвентар, характеристики на РАО и 

матрицата, мощност на дозата и радиоактивно 

замърсяване на повърхността на контейнера, маса. 

запълване. 

 

Осъществяването на контрол е задължение не само на Оператора на НХРАО, но и на 

Производителя на РАО. Задължение на производителите на РАО, в случая СП „РАО-

Козлодуй” и евентуалните бъдещи нови ядрени мощности е да осъществяват технологичния 

процес на преработване, кондициониране и опаковане в СтБК в съответствие с 

технологичните регламенти, които се одобряват от оператора на НХРАО. Персоналът на 

НХРАО извършва инспекциите по местата на преработване, кондициониране и опаковане. 

На площадката на НХРАО персоналът извършва детайлна проверка на документацията, 

проверка на маркировката, визуален контрол на СтБК (цялост на опаковката, отсъствие на 

нарушения); радиационен и дозиметричен контрол (проверка на мощността на дозата гама 

лъчение, проверка за повърхностно замърсяване и други), контрол на състоянието на 

кондиционираните отпадъци и стоманобетонния контейнер с недеструктивни методи. Не се 

предвижда използване на разрушителни методи за анализ, които ще доведат до генериране 

на вторични радиоактивни отпадъци. 

(3) Временно буферно съхраняване преди погребване 

Временното буферно съхраняване на опаковките с радиоактивни отпадъци се извършва с 

оглед оптимизиране на технологичния процес на разполагане на СтБК в съоръжението за 

погребване в съответствие с изработена технологична схема. Буферното съхраняване 

осигурява непрекъснатост на оперативния процес, тъй като СтБК не се транспортират в 

НХРАО при лоши метеорологични условия. Извършва се в сградата за приемане и временно 

съхраняване на СтБК. 

(4) Разполагане на опаковките с радиоактивен отпадък в съоръжението за погребване 

Опаковката с радиоактивен отпадък се натоварва на вътрешно транспортно средство При 

положителни резултати от входящия контрол транспортното средство с опаковката се 

придвижва до запълвания модул и се позиционира в непосредствена близост до мястото, в 

която ще бъде поставена опаковката с РАО. Водача на СТС и останалия персонал напускат 

района и по-нататъшните операции се извършват дистанционно, с помощта на наблюдение 

чрез система телевизионни камери. Управлението се извършва от Пулт за управление (ПУ), 

намиращ се в сграда, разположена близо до модулите, от операторите на НХРАО.По време 

на операциите по прехвърляне на опаковката се оформят съответни записи. Водачът на СТС, 

съпроводен от дозиметрист, извежда СТС от района на модула (защитното подвижно хале) и 

от контролираната зона. Зареждането на СтБК в модулите се извършва по програма, 

осигуряваща намаляване на дозовото натоварване (самоекраниране на опаковките, 

използвайки всяка следваща като биологичен екран) и равномерно натоварване на дънната 

плоча на модулите. 

(5) Документиране 

Всички операции се документират. Поддържането база данни за характеристиките на 

приетите и съхранявани опаковки и информацията за специфичните особености на 

съоръжението като цяло и за неговата експлоатация е една от най-важните задачи на 

НХРАО. Създава се архив, който се поддържа в електронен вид и под формата на твърди 

копия от записите/документите, който трябва да бъде съхранен през целия период на 

експлоатация на НХРАО. 
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1.7.2.2.2 ИНСПЕКЦИИ И МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛ ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО НА: ПОГРЕБАНИТЕ СТБК, СЪСТОЯНИЕТО НА 

СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА ПОГРЕБВАНЕ, ПЛОЩАДКАТА, ЗОНАТА ЗА ПРЕВАНТИВНИ ЗАЩИТНИ МЕРКИ И 

НАБЛЮДАВАНАТА ЗОНА 

През целия експлоатационен период преди затваряне на даден модул, се извършват проверки 

за състоянието на конструкцията му и на съхраняваните в него опаковки (СтБК).Контролът 

върху състоянието на опаковките е визуален, с помощта на специален манипулатор, 

оборудван с телевизионни камери, който се придвижва по лесно демонтируема конструкция 

над проверяваната камера и с телевизионните камери, закрепени върху специално 

разработена щанга, окачена към количката на крана. Проверява се външното състояние за 

идентифициране на потенциални проблеми като поява на вдлъбнатини, дупки, пропуквания, 

издувания, нарушаване на целостта на покритието, корозия на метални елементи, признаци 

на изтичане (изменяне на цвета, ивици), и повредени елементи от опаковката. Ранната 

идентификация на потенциални проблеми позволява предприемане на действия по 

рехабилитация, които да предпазят бариерата от по-нататъшна деградация и изхвърляне на 

радиоактивност. Извършва се автоматично измерване на мощността на еквивалентната доза 

гама лъчение в модулите за погребване и контрол за наличието на аерозолна активност. 

Провежда се контрол върху дренажната система на модулите за погребване, за евентуално 

наличие на проникнала вода. В случай, че се регистрира наличие на вода се определя обема й 

и се провеждат радиологични измервания за определяне на радиоактивността й. Ако няма 

замърсяване с радионуклиди, водите се разглеждат като отпадъчни дренажни води. При 

установяване на радионуклиди в дренажните води те трябва да се третират като вторичен 

течен радиоактивен отпадък и се преработват в инсталацията на СП „РАО – Козлодуй” на 

площадката на АЕЦ „Козлодуй”, като транспортът се осъществява в съответствие с 

нормативните изисквания за превоз на радиоактивни вещества. 

На територията на НХРАО се осъществява непрекъснат радиационен и дозиметричен 

контрол с използването на стационарни и преносими системи и апаратура. Персоналът, 

намиращ се в рамките на контролираната зона, или извършващ някакви дейности, свързани с 

риск от облъчване, носи съответните индивидуални дозиметрични прибори. В съответствие с 

установената практика в ДП РАО се установяват максимални нива за персонала, значително 

по-ниски от регламентираните в Наредба за основни норми за радиационна защита. 

Контролира се повърхностното замърсяване на всички хора и транспортни средства, 

напускащи контролираната зона и територията на НХРАО. Измерва се радиационното поле 

около всяка доставяна опаковка с РАО. Извършва се и периодично измерване на 

радиационното поле в контролираната зона. 

Провежда се контрол и мониторинг на модулите за погребване и на площадката чрез 

извършването на геодезичен мониторинг, контролира се сеизмичното поведение на 

площадката и на конструкционните материали и структури, провежда се метеорологичен 

мониторинг. Особено внимание се обръща на хидрогеоложкиямониторинг, който контрол на 

движението на подземните води от площадката на НХРАО. 

Радиационен мониторинг на площадката, радиационнозащитна зона и наблюдавана зона 

обхваща: определяне на радиационния гама фон, контрол за наличието на радионуклиди от 

инвентара на НХРАО в приземния въздух, валежи, повърхностни и подземни води, 

водоизточници, почви, растителност и селскостопански продукти. 

Всички дейности и резултати се документират; информацията се съхранява в базата данни на 

хартиен и електронен носител. 

1.7.2.2.3 ПЕРСОНАЛ НЕОБХОДИМ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НХРАО 

НХРАО ще бъде самостоятелно структурно звено в рамките на ДП РАО – Специализирано 

поделение СП „НХРАО”. Общият брой на заетия персонал възлиза на 64 души, разпределени 
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както следва: администрация 24 души, експлоатационен персонал 26 души, персонал по 

поддръжка 14 души. 

1.7.2.3 ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ ЕТАПА НА ЗАТВАРЯНЕ НА НХРАО 

Затварянето на НХРАО ще става по специално разработен технически проект след 

извършване на оценка на въздействието върху околната среда и получаване на 

разрешение/лицензия от АЯР.  

Затварянето цели надеждното изолиране на радиоактивните отпадъци от околната среда и 

хората, чрез запълване на пространството между опаковките с РАО и изграждане на защитни 

екрани по пътя на разпространение на водите около модулите. То ще се съпровожда с оценка 

на безопасността на НХРАО през периода на институционалния контрол и извършване на 

след-експлоатационен мониторинг.  

Запълването на пространството между модулите се извършва с подходящи льосовоциментни 

смеси, съдържащи природни неорганични сорбенти. Осигурява се както механична 

устойчивост на конструкцията на модулите и хидроизолация на контейнерите с РАО така и 

максимално задържане на радионуклидите в тях. Модулите се екранират чрез изграждането 

на защитни многослойни екрани, препятстващи движението на води, преминаването на 

газове, проникването на земноройни животни и корени на растения. Екраните се изграждат 

от естествени материали. 

На настоящия етап на инвестиционното предложение дейностите по затваряне на модулите 

са както следва: 

1. анализа на експлоатационната документация, в т.ч. резултатите от контрола върху 

състоянието на опаковките и конструкционните елементи на модулите за погребване; 

2. цялостно радиологично обследване на площадката на хранилището при използване на 

съвременни актуални технологии и методи и разработване на детайлен план за затваряне 

на съоръжението и технически проект на затварянето; 

3. премахване на сгради и конструкции, които не се предвижда да се използват в 

дългосрочен план.  

4. Детайлни радиологични проучвания, за да се гарантира, че сградите и оборудването са 

разрешени за освобождаване от контрол;  

5. Демонтаж на потенциално замърсено оборудване, прилагане на мерки за намаляване на 

обема, кондициониране и опаковане в СтБК, разполагане в последната клетка на 

хранилището. 

6. Празнините във вътрешното пространство на всяка клетка се запълват с инертен 

материал; 

7. След запълването на клетката с инертен материал, тя се затваря с предварително излети 

защитни бетонни плочи и се отлива стоманобетонна плоча-капак на модула и се покрива 

с подходящ хидроизолационен материал; 

8. Изгражда се адекватна дренажна система, страничен канал с чакъл преди обратната 

засипка по трасето на съществуващата през периода на експлоатация дъждовна 

канализация, за да се отстранят дренажните води в близост до основата на южния склон 

на терена. Тази дренажна система ще бъде запълнена с чист чакъл и с покритие от 

подходящи материали за запазване на нейната функционалност; 

9. Върху модулите за погребване се изгражда покритие на клетките състоящо се от: (1) 

материал за основа, представляващо зърнеста почва със слаба пластичност; дебелината на 
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слоя е около 30 cm; (2) долна непропусклива бариера от глина с коефициент на нисък 

филтрация около 10
-9

 m/s  

10. Свободното пространство между покритите модули се запълва с подобрена льосова почва 

и се извършва обратна засипка с подобрена льосова почва до ниво около 3 метра под 

оригиналната кота на терена. Подобряването може да бъде извършено с модификация с 

добавки като природни сорбенти (бентонит) или модификация с цимент за образуване на 

льосоцимент. 

11. Изгражда се защитна многобариерна покривка състояща се от: (1) една или няколко 

устойчиви бариери, базирани на слабопропусклив материал като уплътнена глина, 

проектирани да намалят притока на води в клетките за погребване; (2) проводяща 

бариера, която използва явлението капилярна бариера, за да отвежда водата далеч от 

отпадъците. Бариерата трябва да се състои от силно пропусклив материал, като например 

едър чакъл, лежащ в основата фин материал, проводящ слой. Поради разликите в 

наситената хидравлична проводимост между двата слоя (идеално около коефициент от 

1000),се образува прекъсване на капилярите на повърхността на двата слоя.Водата е 

отклонена странично в почва с фината текстура над повърхността на слоя, когато той е с 

отрицателно капилярно напрежение. При тези условия, бариерата предотвратява 

навлизането на течността в прекъснатия капиляр; (3) почвено покритие с използване на 

депонирания на площадката хумус; растителното покритие на почвата играе важна роля в 

управлението на водата чрез защита на повърхността на почвата срещу ерозия и, най-

вече, чрез премахване на почвена влага чрез изпарения от растенията. Чрез 

възстановяване на естествения (оригинален) наклон на терена се осигурява оттичането на 

повърхностните води и техния последващ контрол. При установяване на радионуклиди в 

дренажните води те трябва да се третират като течен радиоактивен отпадък и да се 

преработват в инсталацията на СПРАО – Козлодуй. Дренажните води от инспекционните 

галерии се контролират по същия начин. 

12. Разработват се програми за следексплоатационен мониторинг. Те ще отговарят на 

изискванията на ядреното законодателство, дефинирани в Наредба за безопасност при 

управление на радиоактивни отпадъци
166

 и Наредба за условията и реда за определяне на 

зони с особен статут около ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи 

лъчения, препоръките на ДОВОС и добрите практики, дефинирани в препоръките на 

МААЕ
167,168

. 

На настоящия етап на инвестиционното предложение се смята, че дейностите по затваряне 

ще се извършват в рамките на 15 години. След това следват 300 години период на 

институционален контрол. 

Влизането в периода институционален контрол става след лицензия от АЯР.  

В периода на институционален контрол се изпълнява програма за радиационен мониторинг и 

програма за мониторинг на околната среда. Наблюдаваните параметри се избират 

внимателно, така че да се осигури ефективен мониторинг без да се натоварват бъдещите 

поколения.  

Целите на мониторинга са да осигури ранно детектиране на отказ на системите, което може 

да доведе до неприемливи въздействия върху хората и околната среда. Освен това той може 

да служи за потвърждение на предсказаното поведение на системата за погребване. Освен 
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това той играе роля за създаване на доверие у обществеността, че системата функционира 

съгласно проекта.  

Мониторингът през периода на активен институционален контрол обхваща: 

1. мониторинг и контрол на съоръжението – състояние на многобариерната покривка, в т.ч. 

контрол на растителната покривка и отстраняване на растения, които могат да пуснат 

дълбоки корени, дренажната система, периодична инспекция на галериите на мрежата за 

контрол на инфилтрата и контролния резервоар; геодезичен мониторинг в пълен обем 

съгласно изискванията на проекта на съоръжението. 

2. мониторинг на околната среда с цел детектиране на всички непредвидени изменения в 

околната среда (метеорологични условия, хидрология и хидрогеология, в т.ч. градиента 

на подземните води и посоката на дрениране, геохимия на водите, стабилност на 

почвените слоеве, ерозия, бързи и бавни движения, т.е. земетресения, вибрации, ако е 

необходимо); 

3. контрол на потенциални изхвърляния в непосредствената околност на съоръжението – 

измерване на гама-дозата, контрол на водите с ударение на потенциалните пътища на 

разпространение, в т.ч. контрол на обема на просмукващата се вода, радиационен 

мониторинг за потенциално изпускане на радионуклиди в околната среда чрез 

подземните води посредством система от хидрогеоложки наблюдателни сондажи; 

4. при необходимост трябва да бъде включен радиационен мониторинг в крайните точки – 

извори, реки, почви и растителност; 

5. мониторинг и контрол на селскостопанска продукция – по заявка от местните власти 

В периода на пасивен контрол се предполага, че радионуклидите са се разпаднали до такава 

степен, че нормалната и изменената еволюция на системата няма да доведе до изпускане на 

радионуклиди в околната среда. Потенциалните изпускания са свързани с човешка интрузия, 

която се предотвратява чрез ограничения в земеползването. Не се провежда мониторинг. 

Пасивният контрол се ограничава до наблюдения, че изискването за ограничаване на 

земеползването се спазва. 

Възможно е програмата за мониторинг да бъде модифицирана при необходимост, при 

неочаквани наблюдения или изменения в нормативните изисквания. Окончателната 

програма за мониторинг ще бъде изработена на етапа на затваряне на съоръжението и 

окончателния отчет за анализ на безопасността му. 

Устойчивите приемливи резултати от мониторинга за продължително време могат да бъдат 

критерий за предсрочно прекратяване на активния контрол. Въпреки това, програмата за 

мониторинг се създава за предвидената продължителност на този контрол. Окончателното 

решение за прекратяване на контрола ще бъде взето от бъдещите поколения, с отчитане на 

научни и социални фактори по това време. 

В отговорностите на оператора влиза осигуряване на механизъм за вземане на такова 

решение, и по-специално запазване на информацията за резултатите от мониторинга през 

целия жизнен цикъл на хранилището, включително периода след затваряне на съоръжението. 

1.7.2.3.1 ПЕРСОНАЛ НЕОБХОДИМ ПРИ ЗАТВАРЯНЕ НА НХРАО И В ПЕРИОДА НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН КОНТРОЛ 

Персоналът, необходим при затварянето на НХРАО е оценен на около 40 души. В периода на 

институционален контрол по аналогия със съществуващи хранилища, встъпили в такъв 

период, персонала е оценен на 15 души. 
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1.7.3 ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАО, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПОГРЕБВАНЕ В НХРАО. ОЧАКВАН ВИД И КОЛИЧЕСТВО 

РАО ЗА ПОГРЕБВАНЕ В НХРАО. ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ. КАПАЦИТЕТ 

Както е казано по-горе в текста в НХРАО ще бъдат погребвани само ниско и средноактивни 

отпадъци, категория 2а, съгласно класификацията на радиоактивните отпадъци по чл.6 на 

Наредба за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци
169

.Наредба за 

безопасност при управление на радиоактивните отпадъци определя отпадъци категория 2 

както следва: 

„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: 

а) 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 4,10
6
 Bq/kg за всяка една отделна опаковка и 

максимална средна стойност на всички опаковки в съответното съоръжение 4,10
5
 Bq/kg; за 

такива РАО се изискват надеждно изолиране и задържане за период до няколкостотин 

години; 

б) категория 2б - ниско- и средноактивни отпадъци, съдържащи дългоживеещи 

радионуклиди при нива на активността на дълго живеещите алфа-емитери, надвишаващи 

границите за категория 2a.” 

В Националното хранилите ще бъдат погребвани само радиоактивни отпадъци категория 2а. 

РАО категория 2б няма да бъдат погребвани в НХРАО. Отпадъците категория 2б трябва да 

бъдат погребвани само в геоложки хранилища съгласно изискванията на ядреното 

законодателство – чл.25, ал.5 на Наредба за безопасност при управление на радиоактивните 

отпадъци. 

В НХРАО ще бъдат погребвани само отпадъци, които са генерирани на територията на Р 

България.  

Произходът на отпадъците, които подлежат на погребване в НХРАО е: 

 Отпадъци, които се получават при експлоатацията и извеждането от експлоатация на 

АЕЦ „Козлодуй” 

 Отпадъци, които ще се получават при експлоатацията на новата ядрена мощност; 

 Отпадъци, които ще се получат при извеждане от експлоатация на спреният 

изследователски реактор ИРТ-2000; 

 Отпадъци, които се получават при използването на радиоактивни източници в 

промишлеността, селското стопанство, научните изследвания и медицината, които се 

съхраняват в СП „ПХРАО-Нови хан”. 

При експлоатация и извеждане от експлоатация на АЕЦ „Козлодуй” се генерират 

радиоактивни отпадъци, като: 

 твърди РАО - замърсено облекло и лични предпазни средства, замърсено оборудване 

и инструменти, земни маси, строителни отпадъци, лабораторни отпадъци; 
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 течни РАО - кубов остатък, получен в резултат на пречистване и концентриране на 

различни видове радиоактивно замърсени води, получаващи се при работата на 

централата, отработени йонообменни смоли и сорбенти. 

РАО се преработват в Цех за преработване на радиоактивни отпадъци на Специализираното 

поделение на ДП РАО (СП „РАО-Козлодуй”), който се намира на площадката на АЕЦ 

„Козлодуй”. Преработването е описано в т.1.3.2 на настоящия ДОВОС. Преработените 

кондиционирани радиоактивни отпадъци се съхраняват в Склад за съхраняване, описан в 

същата точка. Радиоактивните отпадъци от извеждане от експлоатация на блоковете на 

АЕЦ :Козлодуй” след предварителното им преработване в Цех за дезактивация и намаляване 

на обема ще бъдат кондиционирани и опаковани в Цех за преработване на радиоактивни 

отпадъци на СП „РАО-Козлодуй” и съхранявани в Склад за съхраняване. Кондиционираните 

отпадъци от експлоатацията и извеждане от експлоатация на АЕЦ „Козлодуй” представляват 

циментирани отпадъци опаковани в стоманобетонни контейнери (СтБК).  

Радиоактивните отпадъци от новата ядрена мощност се предвижда да бъдат кондиционирани 

също по метода на циментирането и опаковани в СтБК в бъдещата централа.  

Бетонът който формира циментовата матрица е с клас на якост най-малко В25. Циментовата 

матрица, в която са кондиционирани радиоактивните отпадъци е с механични параметри не 

по-ниски от следните: 

 Якост на натиск след 28-я ден - над 3.5 МРа; 

 Водоустойчивост - якостта на натиск не трябва да намалява с повече от 10% след 90-я 

ден на престой под вода; 

 Устойчивост на термични цикли – якостта на натиск на крайния продукт - над 0.30 

МPа след 30-тия цикъл от минус 15 °С до плюс 60 °С. 

Измиваемостта на основните радионуклиди от циментовата матрица не трябва да превишава: 

 1 x 10
-3

 g/cm
2
/d за Cs-137 и Co-60. 

Тези характеристики на кондиционирани радиоактивните отпадъци гарантират функциите на 

матрицата като първа защитна бариера. 

В НХРАО ще постъпват СтБК със следните характеристики:  

 габаритни размери 1950 х 1950 х 1950 mm,  

 полезен обем 5 m
3
,  

 общ обем 7,41 m
3
,  

 маса на запълнен контейнер не повече от 20 t,  

 дебелина на стените не по-малка от 10 cm,  

 дебелина на основата не по-малка от 14 cm,  

 дебелина на капака не по-малка от 8 cm,  

 мощност на еквивалентната доза гама-лъчение на повърхността ≤ 2 mSv/h,  

 мощност на еквивалентната доза гама-лъчение на разстояние 1 m≤ 0.1 mSv/h.  

СтБК са снабдени с четири захвата за извършване на манипулации (товарене, разтоварване, 

преместване). Минималните изисквания към захватите при производството на СтБК са да не 
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настъпва корозия на металните части в рамките на 50 години
170

. Програмата на ДП РАО за 

инспекции и контрол на състоянието на опаковките включва периодични инспекции и 

подмяна на корозионно защитното покритие на захватите с оглед осигуряване на неговата 

дълговечност.  

СтБК са произведени от бетон с клас на якост минимум В25 и са снабдени със защитно 

покритие от външната страна. Опаковките имат достатъчна конструктивна устойчивост за 

подреждане на четири от тях във височина, една върху друга. Изискванията за 

конструктивните свойства на бетона са определени като: 

 Якостни показатели не по-ниски от 25 MPa; 

 Водонепроницаемост да не по-ниска от 0.8; и 

 Клас на мразоустойчивост F 100. 

В допълнение, опаковките са сеизмично квалифицирани да издържат 0.20g максимално 

хоризонтално земно ускорение, когато са наредени по четири броя във височина. 

СтБК се произвеждат от персонала на ДП РАО при стриктното спазване на изискванията на 

техническата документация и програмата за осигуряване на качеството. Извършва се 

стриктен контрол на тяхното качество по програма за изпитвания
171

, разработена в 

съответствие с БДС и изискванията на Международната агенция за атомна енергия. Съгласно 

програмата всеки 50-ти контейнер се подлага на програма за изпитания, включваща: 

 Изпитания за водонепропускливост състоящи се в два вида тестване: (1) обливане на 

СтБК с вода, имитирайки интензивен дъжд; (2) запълване на обема на СтБК с вода и 

престой в продължение на минимум 48 часа 

 Изпитания на свободно падане -СтБК се пуска върху плоска повърхност, имитирайки 

свободно падане на запълнен контейнер; 

 Изпитания за пробиване – върху горната повърхност на контейнера се пуска стоманен 

прът 

 Изпитания за натиск – контейнерът се подлага на натиск петкратно надвишаващ 

собственото тегло 

 Изпитания за механична повреда – падане от височина 6m върху фундамент 

 Изпитания за механична повреда – падане от височина 1 m върху вертикален 

стоманен прът 

 Изпитания за механична повреда -върху контейнера се пуска стоманена плоча с 

размери 1m x 1m и маса 500 kg 

 Изпитания пожароустойчивост – контейнерът се поставя за 30 min в горящо 

въглеводородно гориво при температура 800ºС. 

 Изпитания за лъчезащита по определена методика 

На Фигура 1.7-1са показани част от изпитанията на който се полагат контейнерите.  
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Технически проект „Стоманобетонен контейнер за транспортиране и съхраняване на РАО”; и.д.№DTR-

ENPR-0622 
171

ДП РАО, Програма за провеждане на заводски изпитания на стоманобетонен контейнер (СтБК) за 

транспортиране и съхраняване на преработени радиоактивни отпадъци, 2013г. 
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ФИГУРА 1.7-1 ИЗПИТАНИЯ НА СТОМАНОБЕТОННИ КОНТЕЙНЕРИ 

 

СтБК отговарят на изискванията на Наредба за условията и реда за извършване на превоз на 

радиоактивни вещества
172

.и на стандартите по безопасност на Международната агенция за 

атомна енергия
173,174

 и са сертифицирани от Агенцията за ядрено регулиране. 

Не се предвижда да се извършва допълнително преработване и/или кондициониране на 

площадката на НХРАО на постъпващите контейнери с радиоактивни отпадъци.  

Националното хранилище за погребване на ниско и средноактивни отпадъци категория 2а 

трябва да осигури: 

 капацитет за погребване на натрупаните радиоактивни отпадъци, които са генерирани 

в страната и се съхраняват по местата на тяхното генериране и в съоръженията за 

управление на радиоактивните отпадъци на ДП РАО; 

 капацитет за погребване на отпадъците, които престои да бъдат генерирани до 2075г.  

Предварителната оценка на количеството радиоактивни отпадъци, които подлежат на 

погребване в НХРАО възлиза на 18 615 броя СтБК (138 200
175

 m
3
 или 345 500 тона). 

Оценката е извършена в рамките на Задача 3 „Актуализиране на радионуклидния инвентар 

на НХРАО” от договор по ФАР
176

. Оценката консервативно не отчита бъдещите програми за 

минимизиране на генерирането на радиоактивни отпадъци, както и бъдещото внедряване на 

нови технологии, които водят до минимизиране на обема на радиоактивния 

отпадък.Резултатите от оценката са дадени в Таблица 1.7-3.Капацитетът на хранилището е  
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Наредба за условията и редa за извършване на превоз на радиоактивни вещества от 22.07.2005г., изм. и доп. 

ДВ. бр.13 от 14.02.2014г. 
173

 IAEA, Advisory Material for the IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, Safety Safety 

Standards Series SSG-26, 2014 
174

 IAEA, Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material (2012 Edition) Safety Standards Series No. SSR-

6, 2012 
175

обемът включва както самия радиоактивен отпадък, така и обемът на стоманобетонните контейнери, в които 

е опакован. 
176

Актуализиране на радионуклидния инвентар за НХРАО (Задача 3) Окончателен отчет, BG 2004/016-

815.01.05, Декември 2007 - Юли 2008; WorleyParsons; TVO Nuclear services; TVO Risk Engineering LTD 

http://www.bnsa.bas.bg/bg/documents/legislation/regulations/reg_transport
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определен на базата оценката по ФАР с известен запас и възлиза на 19 008 броя опаковки с 

РАО (142 000 m
3
).  

 

ТАБЛИЦА 1.7-3 ОБЕМИ РАО ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПОГРЕБВАНЕ В НХРАО 

Поток кондиционирани РАО  бр. опаковки 

кондиционирани 

РАО 

Обем, m
3
 

РАО от целия период на експлоатация на АЕЦ „Козлодуй”  11 756 87 169 

1. Кондиционирани твърди РАО, DE1 2 298 17 039 

2. Кондиционирани течни РАО: 8 714 64 613 

 Кондиционирани течни РАО – декантат от БКО, DE21 2 070 15 349 

 Кондиционирани течни РАО – „твърда фаза” от БКО, 

DE22 

6 644 49 264 

3. Кондиционирани сорбенти и шламове DE3 744 5 517 

РАО от извеждане от експлоатация на АЕЦ „Козлодуй”  5 690 42 191 

1. Кондиционирани РАО в етапа на подготовка за безопасно 

съхраняване и безопасно съхраняване DD1 

187 1 387 

2. Кондиционирани РАО от демонтажа на оборудването DD2 5 503 40 804 

ОБЩО за РАО от АЕЦ „Козлодуй” 17 446 129 360 

РАО от изследователския реактор ИРТ-2000 DD 54 400 

РАО от експлоатация на нови ядрени мощности , DE 810 6 000 

РАО от ядрени приложения,DA 305 2 440 

ОБЩО 18 615 138200 

 

Радионуклидният състав е най-важната характеристика, определяща основните свойства на 

радиоактивните отпадъци. Радионуклидният инвентар на НХРАО също е определен в 

рамките на горе цитирания проект
177

, допълнително актуализиран от ДП РАО в рамките на 

изследванията на етап избор на площадка
178,179

. Представен е в Таблица 1.7-4. 

В съответствие с препоръките на МААЕ и добрите практики в областта на управление на 

радиоактивни отпадъци, радионуклидният инвентар подлежи на уточняване и актуализация с 

охарактеризирането на различните потоци отпадъци и внедряването на методи за 

анализ.Задължително условие е през целия жизнен цикъл на НХРАО да бъдат поддържани 

записи и съхранявана информацията за характеристиките на погребаните радиоактивни 

отпадъци. 

Производителността на НХРАО е от 3 до 4 СтБК/ден. Определена е с оглед разполагането в 

рамките на две години на наличните СтБК, които в момента се съхраняват в Склада за 

съхраняване на кондиционирани РАО на площадката на СП „РАО-Козлодуй” на територията 

на АЕЦ „Козлодуй”. Производителността също така отчита и планираното повишаване на 

производителността на преработване на РАО на територията на АЕЦ „Козлодуй”, вследствие 

на дейностите по извеждане от експлоатация на блокове от 1 до 4 на АЕЦ „Козлодуй”. С 

Максималната годишната производителност е 800 СтБК, определена на базата наприем 

на РАО 200 дни годишно, отчитайки че превоз на РАО се извършва само в делнични дни и 

че транспорт няма да се осъществява при лоши метеорологични условия.  
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Актуализиране на радионуклидния инвентар за НХРАО (Задача 3) Окончателен отчет, BG 2004/016-

815.01.05, Декември 2007 - Юли 2008; Worley Parsons; TVO Nuclear services; TVO Risk Engineering LTD 
178

Доклад за концепция за погребване на радиоактивни отпадъци, ДП РАО, 2010г 
179

Доклад за изпълнение на фаза 3 Характеризиране на площадки за НХРАО, ДП РАО, 2011 
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ТАБЛИЦА 1.7-4 . РАДИОНУКЛИДЕН ИНВЕНТАР НА РАО 

Радионуклид
 

Поток / радионуклиден състав, Bq Общо за 

радионуклид, 

Bq DE1 DE21 DE22 DE3 DD1 DD2 DA 

3
H N/A 1.85E+11 9.58E+10 N/A N/A N/A N/A 2.81E+11 

54
Mn 2.10E+11 7.90E+10 N/A 2.9E+11 1.70E+10 5.00E+11 N/A 1.10E+12 

59
Fe 2.00E+11 7.50E+10 N/A N/A 1.70E+10 4.90E+11 N/A 7.82E+11 

58
Co 2.00E+11 5.60E+10 N/A N/A 1.70E+10 4.90E+11 N/A 7.63E+11 

60
Co 1.40E+12 1.50E+12 7.00E+12 1.90E+12 1.10E+11 3.40E+12 N/A 1.53E+13 

110m
Ag 4.80E+11 1.60E+10 N/A N/A 3.90E+10 1.20E+12 N/A 1.74E+12 

134
Cs 3.70E+11 9.10E+12 N/A 9.70E+12 3.00E+10 8.80E+11 N/A 2.01E+13 

137
Cs 6.00E+11 4.60E+13 6.00E+13 3.20E+13 4.90E+10 1.40E+12 6.00E+11 1.41E+14 

95
Nb 1.00E+11 N/A N/A N/A 8.20E+09 2.40E+11 N/A 3.48E+11 

233
U N/A 1.10E+07 7.70E+06 N/A N/A N/A N/A 1.87E+07 

234
U N/A 2.00E+07 8.50E+07 N/A N/A N/A N/A 1.05E+08 

235
U N/A 1.10E+07 7.90E+06 N/A N/A N/A N/A 1.89E+07 

238
U N/A 1.40E+07 3.90E+07 N/A N/A N/A N/A 5.30E+07 

238
Pu N/A 1.70E+07 5.20E+09 N/A N/A N/A N/A 5.22E+09 

239/240
Pu N/A 1.50E+07 8.70E+09 N/A N/A N/A N/A 8.72E+09 

242
Pu N/A 1.10E+07 2.60E+07 N/A N/A N/A N/A 3.70E+07 

242
Cm N/A 1.10E+07 8.60E+07 N/A N/A N/A N/A 9.70E+07 

244
Cm N/A 1.20E+07 3.00E+09 N/A N/A N/A N/A 3.01E+09 

241
Am N/A 1.60E+07 1.30E+10 N/A N/A N/A N/A 1.30E+10 

129
I N/A 2.40E+07 6.10E+07 N/A N/A N/A N/A 8.50E+07 

14
C N/A 6.40E+10 2.60E+12 N/A N/A N/A N/A 2.66E+12 

90
Sr N/A 2.70E+10 3.10E+11 N/A N/A N/A 3.00E+11 6.37E+11 

63
Ni N/A 9.80E+11 3.40E+12 N/A N/A N/A N/A 4.38E+12 

55
Fe N/A 1.40E+10 1.40E+13 N/A N/A N/A N/A 1.40E+13 

99
Tc N/A 2.10E+08 1.60E+09 N/A N/A N/A N/A 1.81E+09 

94
Nb N/A 1.10E+08 3.20E+09 N/A N/A N/A N/A 3.31E+09 

∑α 3.90E+08 N/A N/A 3.90E+13 3.20E+07 9.40E+08 N/A 3.90E+13 

∑ за потока 3.56E+12 5.81E+13 8.74E+13 8.29E+13 2.87E+11 8.60E+12 9.00E+11 2.42E+14 
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1.8 ЗОНИ С ОСОБЕН СТАТУТ 

1.8.1 ЗОНИ ОКОЛО АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ 

Учредяването на зоните с особен статут около АЕЦ „Козлодуй” е свързано с необходимостта 

от създаване на инструмент за устройство и управление на територията в съответствие със 

законовата и нормативната уредба на страната и общоевропейските стандарти за безопасност 

и охрана, съгласно изискванията на чл.104, ал.1 от Закона за безопасно използване на 

ядрената енергия (ДВ бр.63 2002, посл. изм. ДВ бр.82 2012г.). 

Въз основа на извършените разчетни анализи на максималните проектни аварии и възможни 

надпроектни аварии на блокове ВВЕР-440 (В-230) и ВВЕР-1000 (В-320), и на 

радиологичните последствия, в съответствие с рискови категории І, ІІ, ІІІ и граничните 

дозови критерии по Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и 

радиационна авария (Обн., ДВ, бр. 94 от 29.11.2011 г.), са определени следните зони за 

аварийно планиране, съгласно Приложение 3.1-1 от Авариен план на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД: 

 Зона за аварийно планиране на площадката - защитена зона № 1, площадката 

на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, 

 Зона за превантивни защитни мерки (ЗПЗМ) – зона № 2, с радиус 2 km и 

геометричен център между вентилационните тръби на 5-ти и 6-ти блок. Площта на 

зоната е заета от производствената площадка на АЕЦ „Козлодуй”, площадката за 

съхранение и обработка на радиоактивните отпадъци на СП „РАО Козлодуй“ и 

площадка „Радиана“ -Фигура 1.8-1. Целта й е ограничаване на облъчването при 

аварии, 

 Зона за неотложни защитни мерки (ЗНЗМ)
180

 – зона № 3, с условен радиус 30 

km около “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Нейната роля е извършване на необходимия 

контрол за целите на радиационната защита - Фигура 1.8-2. 

Зоните за аварийно планиране са разделени на 16 сектора по 22.5˚ и са означени с първите 16 

букви от латинската азбука от север по посока на часовниковата стрелка(A, B, C, D, E, F, G, 

H, J, K, L, M, N, P, R и S) . В зависимост от аварийното състояние, в зоните за аварийно 

планиране се провеждат различни по своя характер мерки за защита на персонала и 

населението. 
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 ЗНЗМ от 30 km се определя за целите на аварийното планиране. Същата зона от 30 km за целите на 

радиационния мониторинг се нарича „Наблюдавана зона“ (НЗ) 
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ФИГУРА 1.8-1 СХЕМА НА 2 KM ЗОНА ЗА ПРЕВАНТИВНИ ЗАЩИТНИ МЕРКИ (ЗПЗМ) НА АЕЦ 

„КОЗЛОДУЙ“, В КОЯТО ВЛИЗА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“ 

 

 

ФИГУРА 1.8-2 ЗОНИ ЗА АВАРИЙНО ПЛАНИРАНЕ – ЗНЗМ С РАДИУС 30 KM 
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На територията на Р. България НЗ включва изцяло общините: Козлодуй, Вълчедръм, 

Хайредин, Мизия и частично общините Лом, Бяла Слатина, Оряхово, Бойчиновци, Криводол 

и Борован. В обхвата на зоната няма големи български промишлени и военни обекти. 

В тридесет километровата зона на румънска територия се намират следните 23 населени 

места от окръзите Долж и Олт: Bechet, Nedeia, Gighera, Zaval, Ostroveni, Sarata, Călăraşi, 

Dabuleni, Listeava, Piscu Sadovei, Sadova, Gângiova, Măceşu de Jos, Măceşu de Su, Sapata, 

Plosca, Bistret, Brandusa, Goicea, Barca, Horezu Poenari, Toceni, Valea Stanciului. 

1.8.2 РАДИОЕКОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ 

В зоните определени около АЕЦ „Козлодуй“ се извършва радиоекологичният мониторинг, 

който обхваща всички основни компоненти на околната среда (въздух, води, почва, 

растителност, храни, селскостопанска продукция и др.) в радиус от 100 km около централата 

на българска територия.  

Обемът, обхватът и контролираните параметри са регламентирани в дългосрочна програма за 

радиоекологичен мониторинг при нормална експлоатация на АЕЦ, която е съгласувана с 

контролните и надзорни органи в страната – АЯР, Националния център по радиобиология и 

радиационна защита (НЦРРЗ) към Министерството на здравеопазването (МЗ) и 

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към Министерството на околната среда и 

водите (МОСВ). Програмата отговаря напълно на националните и европейските нормативни 

изисквания в областта, включително чл. 35 от Договора ЕВРАТОМ, Препоръки на ЕС 

2000/473/ЕВРАТОМ и 2004/2/ЕВРАТОМ. 

Зоната за мониторинг включва и реперни постове в 100-километров радиус около атомната 

централа, като контролът се извършва основно в 36 контролни поста. Извън тези места се 

провежда мониторинг на р. Дунав и други вътрешни водоеми, контрол на подпочвени и 

питейни води и типични за района храни – риба от р. Дунав мляко от ферми и др. 

1.8.3 ЗОНИ И ПРЕД-ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН МОНИТОРИНГ НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА” 

В рамките на извършеният анализ на оценката по безопасност на НХРАО в Междинен отчет 

за анализ на безопасността
181

, е доказано, че при оценените сценарии за проектна авария в 

НХРАО оценената индивидуална ефективна доза за съответните критични групи от 

населението на границата на площадката не надвишава 1 mSv за една година, с което се 

удовлетворява нормативното изискване залегнало в чл. 9 на Наредбата за безопасност при 

управление на РАО. В резултат на това, както и в съответствие с оценката на потенциалните 

дозови натоварвания в близост до съоръжението претърпяло проектна авария, НХРАО 

следва да бъде класифицирано в рискова категория 3 -ядрени съоръжения и обекти с 

радиоактивни източници, в които постулирани аварийни събития на площадката могат да 

доведат до облъчване или радиационни замърсявания на околната среда над установените 

граници, при което се налага прилагането на неотложни защитни мерки само в границите на 

площадката,съгласно чл. 2 (2) Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност.,  

Във връзка с това и в изпълнение на чл.4 (4) от Наредбата за обект от рискова категория 3 за 

зона за аварийно планиране се определя само територията в границите на площадката на 

съоръжението. 

Съгласно изискванията на чл. 104 ал. 2 на ЗБИЯЕ за Зоните с особен статут, които се 

създават около ядрени съоръжения и обекти с ЙЛ за ограничаване на облъчването на 

населението при аварии, анализирани в проекта, и нормална експлоатация и за радиационен 
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Междинен отчет за анализ на безопасността(МОАБ), R5-NDF-ISA_Rev1, Консорциум Westinghouse – DBE 

Technology – ENRESA. March 11, 2013 
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мониторинг на населението и околната среда и след извършване на анализ на оценката по 

безопасност на НХРАО са определени: 

1. Зона за превантивни защитни мерки (ЗПЗМ) в границите на площадка 

Радиана; 

2. Наблюдавана зона (НЗ) – определена съгласно извършеният анализ на 

безопасността на НХРАО, като полуокръжност с радиус от 3,9 км на север от оста на 

хранилищните клетки. 

В изпълнение на изискванията на Наредба за основните норми за радиационна защита в 

рамките на извършеният анализ на оценката по безопасност на НХРАО са дефинирани 

Надзиравана и контролирана зона с цел минимизиране на дозовото натоварване на 

работещите и посетителите на съоръжението 

Съгласно Междинен отчет за анализ на безопасността нивата на мощността на дозата извън 

оградата на хранилището при нормална експлоатация са оценени под 0.01 μSv/h, с което се 

изпълнява изискването за 0.1 mSv/година, допускайки непрекъснато присъствие на хора от 

външната страна на оградата (8760 ч.). Както е разгледано в МОАБ, разстоянията от 

потенциалните източници на йонизиращо лъчение до външната територия за НХРАО, както 

и от екранираните стени на сградата за приемане и временно съхранение на опаковки, и от 

клетките за погребване, са проектирани така, че да се изпълнява изискването за максимални 

стойности, посочени по-горе.  

Радиационният мониторинг на площадката и наблюдаваната зона обхваща определяне на 

радиационния гама фон, контрол за наличието на радионуклиди от инвентара на НХРАО в 

компонентите на окoлната среда, за които има потенциална възможност за замърсяване. 

Мониторингът преди и по време на строителство на НХРАО (пред-експлоатационен 

мониторинг) се регламентира от Програма за пред-експлоатационен радиологичен 

мониторинг на площадка „Радиана“ (№ ТК.Д-142-D3/2012, НХ-ПЕМ-ПМ-001). На базата на 

програмата за предексплоатационен мониторинг ще бъде разработена програма за 

мониторинг за периода на експлоатация на хранилището, която е един от основните 

лицензионни документи за получаване на разрешение от АЯР за въвеждане в експлоатация 

на НХРАО, съгласно изискванията на ЗБИЯЕ. 

В НЗ ще се извършва и независим надведомствен мониторинг на основните параметри на 

околната среда от контролните и надзорни органи в страната – Изпълнителната агенция по 

околна среда ИАОС/МОСВ и Националния център по радиобиология и радиационна защита 

НЦРРЗ/МЗ. 

1.9 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОЧАКВАНИТЕ ЕМИСИИ И ОТПАДЪЦИ 

НХРАО ще бъде разположено на площадка „Радиана“ (площта в оранжево /  /), която се 

намира непосредствено до АЕЦ „Козлодуй” и която попада в 2-километровата зона за 

превантивни защитни мерки (ЗПЗМ) на централата - червеният кръг /  /. Площадката 

отстои на 3.3 km югоизточно от регулационната линия на гр. Козлодуй, 4.3 km северозападно 

от строителните граници на с.Хърлец и на около 4.2 km югозападно от десния бряг на 

р.Дунав – Фигура 1.9-1.  

 

http://www.bnsa.bas.bg/bg/documents/legislation/regulations/reg-onrz-2012.pdf
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ФИГУРА 1.9-1 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА НХРАО 

 

Разгледани са 2 варианта на конструкция на НХРАО - траншеен и тунелен тип.  

1. Възприетият подход за изграждане на траншеен тип хранилището е на база на етапно 

изпълнение: 

Спомагателните сгради и първата платформа с клетки за погребване се изграждат по 

време на първия етап. Това ще осигури хранилище, което е в пълно съответствие на 

изискванията и проектните критерии, но без наличие на пълния брой от клетки за 

погребване. 

 По време на втория и третия етап хранилището ще бъде разширено, за да достигне 

до своя пълен капацитет, чрез изграждане на втората и третата платформи и 

съответната им инфраструктура. 

Проектът предвижда изграждането на втория и третия етапи, успоредно с 

експлоатацията на спомагателните сгради и първата платформа с клетки за 

погребване. Когато спомагателните сгради и първата платформа станат готови за 

въвеждане в експлоатация, ще бъде възможно да се започне приемането на опаковки 

с РАО за погребване, успоредно със строителството на останалите платформи. В тази 

връзка се предвижда изграждане на временни пътища, които са с отделен вход и 

осигуряват директен достъп до зоната на строителство. Тези пътища ще осигурят 

избягване на пресичане на потока на транспортни средства за строителство и 

транспортни средства за опаковки с РАО, по време на експлоатацията. 

2. Конструкция на НХРАО от тунелен тип 

Той се състои от два галерийни модула, които се състоят от множество тунели 

(галерии) за разполагане на контейнерите. Прокарването и закрепването на тунелите 

(галериите) за разполагане се осъществява, като минната маса се изкопава с галериен 

комбайн.  

Строителството продължава едновременно със складирането на контейнерите в по-

рано прокараните галерии (тунели) за разполагане. За съвместяване във времето на 

дейностите по строителството на следващите етапи и складирането на контейнерите с 
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РАО се изграждат две площадки на повърхността: приемно-отправна площадка за 

контейнерите, разположена в източната част на хранилището и строителна площадка, 

разположена в западната част.  

Транспортът на минната маса до строителната площадка на повърхността се 

осъществява с акумулаторен локомотив (от типа на 4,5 АРП 2М) по рудничен релсов 

път. Вагонетките са със подвижен кош, който на строителната площадка се откачва 

от шасито и се разтоварват в автосамосвал посредством кулов или портален кран и 

специална разтоварваща рампа. Със същата механизация и съоръжения обратно към 

забоите на галериите (тунелите) по релсовия път се транспортират хора, материали, 

резервни части и възли и агрегати от минни съоръжения. 

1.9.1 ЕМИСИИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

1.9.1.1 ЕМИСИИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО И ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

Строителството на НХРАО и по двата алтернативни варианта – тунелен или траншеен тип 

хранилище ще бъде извършено по етапно. Експлоатацията на НХРАО ще продължи 60 

години. 

1.9.1.1.1 ПРАХОВИ ЕМИСИИ - ПЛОЩНИ ИЗТОЧНИЦИ 

Интензивността на прахоотделяне в голяма степен зависи от метеорологичните условия по 

време на провеждане на строителните дейностите и от сезона, през който ще се извършват 

строителните работи, климатичните и метеорологичните фактори (вятър, влажност, 

температура, устойчивост на атмосферата), характеристиките на земните частици и много 

други условия.  

Когато се използва оросителната система за поддържане на достатъчна влага на 

строителните участъци, нивата на праховите емисии (контролирани емисии) се снижават с 

80%
182

 по формулата: 

, 

където: ЕC е ниво на контролираната емисия, Е е ниво на неконтролираната емисия и С е 

ефективност на контрола в %. 

При тунелен тип прахово въздействие от земно-изкопните работи в тунелите е минимално, 

тъй като по-мащабното строителството е на закрито (тунел), следователно праховите емисии 

са локализирани и ограничени в пространствено – от отворите на руднична вентилационни 

система.  

При траншеен тип прахово въздействие при строителство е от неорганизираните строителни 

площи на открито на самата площадка „Радиана“, но то също е локално и пренебрежимо 

малко. 

1.9.1.1.2 ГАЗОВИ ЕМИСИИ 

1.9.1.1.2.1 Строителна техника – площни източници  

Оценката на емисиите може да се направи по Tier 2
183

 на методиката EMEP/EEA air 

pollutant emission inventory guidebook 2013 за извънпътни подвижна източници и машини 

                                                      
182

http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch11/final/c11s00.pdf. 
183

 В EMEP/EEAair pollutant emission inventory guidebook методика при определяне нивата на емисиите се 

използват методи с различна сложност, които описват основните дейности при инвентаризацията на емисиите. 

http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch11/final/c11s00.pdf
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(площни емисии), SNAP код 0808, а за въглероден диоксид – по IPCC (NFR
184

 код 

1.A.5.b.iii), в отработилите газове от ДВГ. 

1.9.1.1.2.2 Транспортна дейност– линейни източници 

Оценката на емисиите от транспортните потоци (доставка на суровини и материали и 

транспортиране на отпадъци и остатъци) може да се направи по Ниво 2 (Tier 2) от 

Европейското Ръководство за инвентаризация на емисии EMEP/EEA air pollutant emission 

inventory guidebook2013 за основните замърсители от тежкотоварните превозни средства до 

над 15 тона (1.A.3.b.iii). 

Значително намаление на емисиите на вредни вещества може да се очаква, ако по време на 

строителството се използват строителни машини, покриващи изискванията на стандарта 

EURO IV най-малко, както и на транспортиращите автомобили за доставка на суровини и 

материали и извозване на излишни земни маси.  

1.9.1.1.2.3 Емисии при полагане на асфалт - площни източници 

Съгласно бъдещите технически проекти за изграждане на НХРАО, е предвидено 

асфалтиране както на технологичните зони, така и обиколен и експлоатационен път. Нивото 

на емисиите на летливи органични съединения (NMVOC), общ суспендиран прах (TSP) и 

фини прахови частици до 2.5 (ФПЧ2.5) и до 10 микрона (ФПЧ10) при полагане на 

асфалтовата смес може да се изчисли по Tier 1 на методика ЕМЕР/ЕЕ Аair pollutant 

emission inventory guidebook, 2013 (NFR код 2.D.3.b - Road paving with asphalt), където 

емисионните фактори са в размерност грам на тон положена битумна смес.  

1.9.1.2 ПО ВРЕМЕ НА ЗАТВАРЯНЕ 

Затваряне на запълнените със СтБК модули ще се извърши също поетапно. Предвижда се 

окончателното затваряне на съоръжението да продължи около 15 години и в съответствие с 

изискванията на ядреното законодателство подлежи на разрешение от АЯР и нова оценка на 

въздействието върху околната среда.  

След затваряне на НХРАО ще бъде установен 300 годишен период на институционален 

контрол, през част от който ще се извършва изпълнението на програми за контрол на 

състоянието на съоръженията и радиационен мониторинг в ЗПЗМ, която е в границите на 

площадката – в рамките на терена ограден с външна ограда. 

Площта, върху която ще се извършват тези работи, ще бъде източник основно на прах и в по-

малка степен на емисии от изгорелите газове на двигателите с вътрешно горене (ДВГ) на 

използваната техника. 

1.9.1.3 ЕМИСИИ НА РАДИОАКТИВНИ ПРОДУКТИ 

Източници на организирани газо-аерозолни радиоактивни изхвърляния в атмосферата не се 

очакват. 

В съответствие с изискванията на ядреното законодателство АЯР е определила квота от 0.1 

mSv (=1000 µSv) за годишната индивидуална ефективна /Разрешение НХ-3593/04.05.2012 г./ 

при всички експлоатационни състояния на НХРАО. 

                                                                                                                                                                      
Нивото на сложност на метода се обозначава като Tier Х, т.е. колкото Х е по-високо число, толкова методът е 

по-сложен и по-точен. 
184

NFR (Nomenclature for Reporting) – номенклатура за докладване на генериращите емисии процеси, която 

позволява пълно съвместяване и съответствие между всички национални докладвания по Конвенцията за 

трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (CLRTAP); пред Секретариата на Рамковата 

конвенция на ООН за изменение на климата (UNFCCC) и пред Европейската агенция за околна среда (EEA). 
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1.9.2 ОЧАКВАНИ ОТПАДЪЦИ 

1.9.2.1 НЕРАДИОАКТИВНИ ГЕНЕРИРАНИ ОТПАДЪЦИ 

Отпадъците от строително-изкопните работи са от Група с код 17 05 00 Почва (включително 

изкопана почва от замърсени места, камъни и изкопани земни маси, с код 17 05 04 – почва и 

камъни, различни от упоменатите в 17 05 03*.  

При извършване на строителните работи, включително извозване на отпадъци от стоманено 

бетонни конструкции, ще се генерират и отпадъци от Група с код 17 01 00 - бетон, тухли, 

керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия, с кодове както следва: - с код 17 01 01 

- бетон при премахване на бетонова настилка и от разрушаване на стоманобетонни 

конструкции - с код 17 03 02 - асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от 

упоменатите в 17 03 01*, генерирани при полагане на асфалтова настилка - от Група с код 17 

04 00 - метали (вкл. техните сплави) с код 17 04 05 желязо и стомана. 

При експлоатация на НХРАО се очаква да се генерират предимно битови отпадъци, които 

ще се събират в контейнери или стандартни кофи и извозват до депо за твърди битови 

отпадъци от фирма с предмет на дейност събиране, превозване, обезвреждане и депониране 

на твърди битови отпадъци.  

Освен това предимно при ремонтни работи се генерират периодично производствени, 

строителни и опасни отпадъци, тъй като ежегодно в работните помещения и на 

площадките при различни експлоатационни дейности, ремонти, реконструкции на сгради и 

помещения и др. се създават условия за генериране на различни по вид и количество 

нерадиоактивни отпадъци. Съгласно, чл. 7, ал.1 на ЗУО
185

 лицата, при чиято дейност се 

образуват отпадъци, и притежателите на отпадъци ги третират самостоятелно или ги 

предоставят за събиране, транспортиране и третиране на лица, които имат право да 

извършват тези дейности в съответствие с този закон. 

Опасните отпадъци като опаковки от ГСМ, бои и лакове и др., изгорели луминесцентни и 

живачни лампи, батерии от апаратури, химикали от лабораторните изследвания ще се 

събират и съхраняват на обекта, съгласно нормативните изисквания и предават на 

лицензирани фирми за обезвреждане.  

Съгласно чл. 8, ал. 8 на ЗУО предаването и приемането на производствените, строителните и 

опасните отпадъци ще се извършват само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи 

разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за 

съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код, съгласно Наредба 2 (2014) 

за класификация на отпадъците. 

В ДОВОС са дадени вида и ориентировъчните количества на видовете нерадиоактивни 

отпадъци, като коректните количества могат да бъдат дадени в следващи фази на 

проектиране. Описано е и тяхното ефективно управление, отговарящо на всички изисквания 

на действащото законодателство, начина на събиране, временно съхранение и третиране на 

отпадъци. Идентифицирани са и конкретни мерки за гарантиране на тяхното 

екологосъобразно управление с цел свеждане до минимум на негативното им въздействие. 

1.9.2.2 РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ 

При предложената технология за погребване е възможно генерирането на вторични РАО от 

дренажни води, работно облекло, лаборатории и др.  

                                                      
185

Закон за управление на отпадъците, Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г., изм., бр. 66 от 

26.07.2013 г., в сила от26.07.2013 г.; изм. с Решение № 11 от 10.07.2014 г. на КС на РБ, бр. 61 от 25.07.2014 г. 
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През целия период на експлоатация на обекта радиоактивните отпадъци постъпват в твърда 

форма – кондиционирани в циментна матрица и опаковани в СтБК. СтБК е лицензиран като 

„контейнер стоманобетонов за транспортиране и съхраняване на преработени радиоактивни 

отпадъци” и е класифициран като опаковка тип IP-3 по стандарта за безопасност на МААЕ 

(Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material, 2012 Edition, Safety Requirements No. 

SSR-6). Това означава, че операциите по манипулиране и разполагане на СтБК в модулите за 

погребване при нормална експлоатация не се очаква да доведат до генериране на вторични 

РАО от опаковката. 

Минимални количества потенциално замърсени радиоактивни материали се образуват при 

операциите по входящ контрол и при контрол на състоянието на инженерните бариери на 

съоръженията за погребване.  

Съгласно предварителна оценка, очакваното количество твърди радиоактивни отпадъци 

(памуци, филтърна хартия, ръкавици, работно облекло и лични предпазни средства, 

лабораторни проби, стъклария, инструменти) ще възлиза на не повече 1.5-2 m
3
/a и се очаква 

да бъдат категория 1б съгласно Наредбата за безопасност при управление на радиоактивни 

отпадъци. Те ще бъдат транспортирани до намиращото се в непосредствена близост на 

площадката на АЕЦ „Козлодуй” специализирано поделение на ДП „РАО“ – СП „РАО-

Козлодуй” за последващо третиране.  

Очаква се в периода на експлоатация да се генерират по принцип радиоактивни отпадъци, но 

в много ограничени количества, установени след дозиметричен контрол: 

- Лични предпазни средства (предпазно облекло, обувки, ръкавици и др.) - те ще са в 

сравнително малки количества – не повече от 40 комплекта годишно около 0.05 m
3
/y. 

максимално и ще бъдат обработвани от съществуващите инсталации в СП „РАО“ 

съоръжения за преработка на твърди отпадъци. ЛПС ще се третират като 

радиоактивен отпадък, само ако се окажат замърсени след дозиметричен контрол. 

- Минимални количества твърди отпадъци - памуци, филтърна хартия ръкавици, 

замърсено работно облекло (40 души) и лични предпазни средства, лабораторни 

проби, стъклария, инструменти.  

РАО се събират в пластмасови чували и превозват по определен маршрут в транспортни 

контейнери върху транспортно средство, съпровождано от МПС с апаратура за радиационен 

контрол, средства за индивидуална защита, дезактивация и пожарогасене и други средства, 

необходими за действия при инциденти. За всяка дейност с РАО има разписани инструкции, 

спазването на които е от изключително значение за радиационната безопасност и защита на 

персонала.  

Течните радиоактивни отпадъци – не се генерират при нормална експлоатация.Радиоактивно 

замърсени отпадъчни води могат да бъдат генерирани в лабораториите при лабораторните 

изследвания и анализи. Очакваното количество ще възлиза на не повече от 300 dm
3
 на месец 

и до около 1,0 m
3
/у. В съответствие с изискванията на ядреното законодателство, водите от 

вътрешната дренажна система на модулите за погребване се разглеждат исе оценява 

въздействието им, като на потенциално радиоактивно замърсени. Те се подлагат на 

радиационен контрол. При наличие на радиоактивни изотопи в концентрации, надвишаващи 

пределно допустимите, те се подлагат на пречистване в съоръженията на ДП РАО на 

площадката на АЕЦ „Козлодуй”. На този етап на инвестиционното предложение техните 

количества могат да се дадат ориентировъчно тъй като ще се прецизират в следващите фази 

на проектиране. 

Твърдата форма на отпадъка и опаковането му в стоманобетонни контейнери не предполагат 

генериране на аерозолни емисии в атмосферата. Замърсяването на водите и почвите се 



ДОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ХРАНИЛИЩЕ ЗА ПОГРЕБВАНЕ НА 

НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ –НХРАО“ 

 

 ЧАСТ I,  СТР.154 

 

предотвратява чрез многобариерната система, събирането и контрола на дренажните води 

във вътрешната дренажна система, радиационния контрол на площадката. 

В Глава 4 на ДОВОС са оценени потенциалните въздействия на радиоактивните отпадъци, 

генерирани при извършваните дейности. 

1.9.3 ЕМИСИИ ВЪВ ВОДИТЕ 

Предвижда се основен приемник на всички видове нерадиоактивно замърсени отпадъчни 

води от НХРАО (битови и контролирани дъждовни) чрез канализацията и пречиствателните 

съоръжения на АЕЦ“Козлодуй“ да бъде р. Дунав.  

Река Дунав е втората по големина река в Европа около която живеят над 80 млн. души. Тя 

преминава през 13 държави, осигурява речната връзка между тях като воден транспортен 

коридор и осигурява свежа вода за икономиките на страните. Има изградени значителен брой 

ХТС, които използват хидроенергийния й потенциал, включително и АЕЦ, но също така е и 

източник на свежа вода за технологичните им нужди, и е приемник на отпадъчните води и 

топлина. Качеството на водата в реката е от огромно значение за всички и затова е създадена 

МКОРД (Международна комисия за опазване на река Дунав) със седалище във Виена, на 

която Р. България е активен член. 

Съгласно българското законодателство - ЗВ и РДВ 2000/60 на ЕС, разработения ПУРБ за 

Дунавския район за басейново управление определя българския участък от реката като 

категория река с име ДунавRWB01, код BG1DU000R001 и тип R6, съгласно Наредба№ Н-

4/2012г. за характеризиране на повърхностните води. Това водно тяло е тип 

„силномодифицирано водно тяло” с умерен екологичен потенциал и лошо химично 

състояние. Целите и мерките в ПУРБ изискват тези показатели да се коригират през 

следващите планови години до постигане на добро състояние и добър потенциал. Река Дунав 

и целият Дунавски район за басейново управление на водите у нас са определени като 

чувствителна зона по отношение на антропогенното замърсяване съгласно Заповед №РД-

970/28.07.2003г. на Министъра на околната среда и водите, затова и изискванията към 

ползвателите на водните обекти са по-строги.  

Канализационната мрежа на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци ще бъде 

разделна за различните видове отпадъчни води. Съгласно Наредба №2/08.06.2011г. за 

издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на 

емисионните ограничения на точкови източници на замърсяване в чл.6, ал.1,т.3 и т.4 се 

забраняват нови включвания на отпадъчни води и не се издават разрешителни за зауствания 

на отпадъчни води в напоително-отводнителни системи и на производствени отпадъчни води 

в отводнителни системи. 

1.9.3.1 НЕРАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 

1.9.3.1.1 БИТОВО-ФЕКАЛНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 

Ще се формират от всички административни, основни и спомагателни сгради. извън 

„контролирана зона”. Те ще преминават чрез канализационната мрежа през ПСОВ на АЕЦ, 

която е със съвременна технологична схема на пречистване гарантираща на изход станция 

определените в разрешителното параметри за водоприемник р. Дунав. на тези отпадъчни 

води издадено по реда на ЗВ. Очакваното количество ще бъде обосновано съгласно 

действащите норми, определящи необходимото количество питейна вода съобразно броя на 

консуматорите. На настоящия етап на инвестиционното предложение се приема, че цялото 

количество питейни води, което ще се употребява, формира отпадъчния поток от битово-

фекални отпадъчни води. Те ще бъдат зауствани в канализацията за битови отпадъчни води 

на АЕЦ „Козлодуй”.  
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В Глава 4 на ДОВОС се прецизират вида и количествата им и е оценен предложения начин 

на заустването им при спазване на нормативните изисквания на ЗВ и Наредба №2/2011г. за 

издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти. 

1.9.3.1.2 ДЪЖДОВНИ ВОДИ 

Очакваното количеството дъждовни води се определя по метода на пределната интензивност 

за 5-минутен дъжд и отводнителната норма, и зависи от компановката на сградите и 

съоръженията, вертикалната планировка, тревните площи, покритите с трайна настилка 

терени и др.  

На площадката на НХРАО ще бъде изградена система за отвеждане и контролиране на 

дъждовните води от повърхностния отток от площадката и от охранителните дъждовни 

канавки. Ще бъде изграден басейн за дъждовни води, в който ще бъдат събирани и 

контролирани водите от дъждовната и дренажна канализация. Предвижда се те да бъдат 

отвеждани посредством дъждовната канализация на АЕЦ“Козлодуй“ към приемника ГОК. В 

Глава 4 в ДОВОС са оценени количествата повърхностни води и предложения начин на 

заустването им.  

1.9.3.2 РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЕНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 

При нормална експлоатация на НХРАО не се очаква да се формират радиоактивно 

замърсени отпадъчни води. Работното облекло ще се изпира/дезактивира в специални 

перални, разположение в СП “РАО-Козлодуй”на територията на АЕЦ “Козлодуй”, ако 

замърсяването е над разрешеното в ОНРЗ-2012. Ако замърсяването е неотстранимо, което е 

малко вероятно, тези ЛПС ще се третират като радиоактивен отпадък. 

Всички потенциално замърсени водни потоци се събират посредством специализирана 

канализация в специални обеми, измерват се и ако се установи замърсяване над допустимите 

норми се предават за обработка към СП “РАО-Козлодуй” преди да постъпи в басейна за 

дренажни и дъждовни води. Тези системи представляват изпарителни инсталации, 

предназначени да очистват радиоактивно замърсена вода, преди да се изхвърли в река Дунав. 

Този процес е регулиран и се изпълнява със специално разрешение на АЯР. Очакваното 

количество е 20l х 52 седмици = 1040l/y = 1.04 m
3
/y т.е. максимално 1.5-2 m

3
/y.  

Генерират се минимални количества радиоактивни замърсени отпадъчни води (течни 

радиоактивни отпадъци) - от лаборатории други източници са максимално 300 dm
3
 на месец.  

Потенциално замърсените води от дренажите на траншеите не са нормално очаквани 

редовни количества. Предвиден е резервоар за тяхното събиране и радиологичен контрол. 

Третирането на тези води е изяснено - събиране контрол и след това дрениране или изнасяне 

за преработка извън НХРАО. Максималното количеството на такива води е по-малко от 

обема на резервоара.  

В актуализирания ДОВОС за реализация на НХРАО се предлагат мерки за свеждане до 

минимум въздействията върху околната среда и осигуряване на безопасност на водната 

екосистема и населението в района. 

1.9.4 ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПОЧВИТЕ 

Вятърът е един от елементите, оказващи непосредствено влияние върху разпространението 

на емисиите и отлагането на радиоактивните елементи върху почвата. Районът се 

характеризира с целогодишно преобладаване на ветрове от запад и северозапад. Режимът на 

вятъра за дадено място силно се влияе от местните условия. Хълмистият релеф води до 

преразпределение и деформиране на въздушния поток, в резултат на което се променят както 

скоростта на вятъра, така и честотата на преобладаващите посоки. Не по-маловажна е и 
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ролята на голям воден басейн, какъвто е р. Дунав, която в случая може да се разглежда като 

голям аерационен канал. 

Дългогодишните изследвания на атмосферната радиоактивност в околната среда, показват 

незначителното влияние на емисиите от централата върху радиоактивността на въздуха в 

тези райони и респективно приносът й върху замърсяването на почвите.  

Замърсяване на почвите на съседни земи на площадката, определена за реализация на ИП в 

радиационен и нерадиационен аспект в периодите на изграждане на. модулите на 

хранилището, експлоатацията и в дългосрочен аспект закриването им не се очаква.  

1.9.5 ШУМ И ВИБРАЦИИ 

Източник на шум в околната среда във връзка с проекта за изграждане и експлоатация 

НХРАО ще бъде използваната строително-монтажна техника, основното и спомагателното 

технологично оборудване и обслужващият тези дейности транспорт. Шумовите емисии в 

околната среда ще бъдат определени въз основа на паспортни данни за шумовите 

характеристики на предвидените съоръжения. При липса на такива данни българското 

законодателство (Наредба №6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента 

на дискомфорт през различните часове на денонощието, граничните стойности на 

показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за 

шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението, МЗ, МОСВ, ДВ 58/2006г, 

която е в съответствие с Европейска Директива 2002/49/ЕС) позволява използване на данни 

от аналогичен обект (с технология и оборудване аналогични на тези в разглежданото 

Инвестиционно предложение). Ще бъде разгледан като източник на шум и обслужващият 

експлоатацията на обекта транспорт, като ще бъде определено очакваното еквивалентно 

ниво на шум, създавано от него, въз основа на данни за очакваната интензивност на 

движение. 

По проект не се предполага бъдещото технологично оборудване да бъде източник на 

вибрации в околната среда. 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 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. Вибрациите в промишлени обекти са фактор само на 

работната 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.  

По тези съображения, в ДОВОС – етап: Експлоатация на НХРАО, технологичните и 

транспортните вибрации не се разглеждат като фактор на околната среда.  
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1.9.6 ЛЪЧЕНИЯ 

1.9.6.1 ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ 

Йонизиращото лъчение е лъчение, което при взаимодействие с веществото /органична или 

неорганична материя/ води до образуване на електрически товари. То бива: 

1. Корпускулно – поток от елементарни частици с различна маса, с и без електрически 

заряд –основно това са алфа, бета, частици и неутрони. 

2. Електромагнитно /фотонно/ лъчение – гама и ренгентови лъчи. 

Йонизиращите лъчения са следствие от ядрени взаимодействия и/или разпадане на ядрата на 

естествените и изкуствените радионуклиди. Тези лъчения въздействат върху живите 

организми чрез йонизационната си компонента. При въздействието си върху материята, 

йонизиращото лъчения и предава част от своята енергия. Енергията предадена на единица 

материя е обозначена като доза. Единицата за предадена енергия или единицата за доза е 

грей [Gy] равен на един J/kg.  

Йонизиращите лъчения са проява на радиоактивността на радиоизотопите. Радиоактивността 

е самоволното разпадане на атомните ядра на химическите елементи с промяна на техните 

физически и химически свойства и с емисия на йонизиращи лъчения. Такива елементи се 

наричат радиоактивни – естествени/природни/ и изкуствени радионуклиди. Понастоящем са 

известни 80 естествени и около 2 000 изкуствени радионуклиди. Всеки от тях е с константен 

период на полуразпад – Т, който може да е от части от секундата до милиарди години. 

Източникът на йонизиращи лъчения в разглеждания проект са опакованите твърди ниско и 

средно активни радиоактивни отпадъци, които ще постъпват за окончателно погребване в 

националното хранилище. Източниците на облъчване или йонизиращи лъчения се делят 

принципно на:  

- Закрити, които изключват възможността при нормални/безаварийни/ условия да 

попаднат радиоактивни вещества в околната среда. 

- Открити, при които тази възможност е реална. 

Източникът на йонизиращи лъчения в Националното хранилище е закрит, а типа на 

лъчението е гама, тъй като опаковката елиминира разпространението на алфа и бета частици 

извън нея.  

1.9.6.2 НЕЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ 

Основните източници на СНЧ електрически и магнитни полета (с промишлена честота 50 

Hz) в работната среда са трансформаторните уредби, шинните системи, прекъсвачите и 

електропроводите. Източници на СНЧ полета (основно магнитни) могат да бъдат 

токоизправители, системи за електрозахранване с ниско напрежение и др. 

Източници на радиочестотни и микровълнови (СВЧ) електромагнитни лъчения в НХРАО 

има в: 

 Охранителните системи; 

 Системите за мобилна връзка; 

 Системите за оповестяване при авария. 

1.10 ОПИСАНИЕ НА ЛИЦЕНЗИОННИЯ ПРОЦЕС И ОТГОВОРНОСТИ НА РАЗЛИЧНИТЕ ИНСТИТУЦИИ 

Описанието на лицензионния процес, в т.ч. отговорностите на различните институции за 

осигуряване на безопасността, физическата защита и финансиране на НХРАО е приведено 
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като отговор на препоръките на румънската страна - писмо от Румънското Министерството 

на околната среда , изх. №7439/EGU/16.11.2009г.  

В съответствие с изискванията на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, 

2002г.ДП РАО отговаря за управлението на РАО, извън обектите в които те се генерират.  

Предметът на дейност на предприятието е:  

(1). управление на радиоактивните отпадъци, което включва всички дейности, свързани с 

манипулирането, предварителната обработка, преработката, кондиционирането, 

съхраняването или погребването на радиоактивните отпадъци, включително 

извеждането от експлоатация на съоръжение за управление на радиоактивни 

отпадъци;  

(2). изграждане, експлоатация, рехабилитация и реконструкция на съоръжения за 

управление на радиоактивни отпадъци;  

(3). извършване на превоз на радиоактивни отпадъци извън площадката на съответното 

ядрено съоръжение, ако е получило разрешение или лицензия за превозване по този 

закон.  

(4). извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения 

По силата на ЗБИЯЕ, според който управлението на РАО извън обектите, в които се 

генерират, се извършва само от ДП РАО, предприятието носи пълната отговорност за избор 

на площадка, проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация, експлоатация и затваряне 

на НХРАО.  

ДП „РАО“ осъществява тези дейности при спазване на изискванията за ядрена безопасност и 

радиационна защита въз основа на издадени от председателя на АЯР разрешения за избор на 

площадка, проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация и лицензия за 

експлоатация на съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци. Дейностите по 

управление на РАО се финансират от фонд „Радиоактивни отпадъци”, а дейностите по 

извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения – от фонд „Извеждане от експлоатация”. И 

двата фонда са създадени съгласно разпоредбите на Закона за безопасно използване на 

ядрената енергия.  

Дейностите по проект НХРАО се финансират от фонд „Радиоактивни отпадъци” и от 

Международен фонд за подпомагане на извеждането от експлоатация на блокове1-4 на АЕЦ 

„Козлодуй”, наричан на кратко Международен фонд „Козлодуй”. 

Съгласно чл.74, ал.3 на ЗБИЯЕ, Министерски съвет взема решение за изграждане на 

Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци. Това е РМС № 683 oт 

25.07.2005г., с което МС на Р България взема решение да изгради Национално хранилище за 

погребване на радиоактивни отпадъци и възлага дейността на ДП РАО.  

Дейностите по изграждане на НХРАО са предмет на разрешителен режим от Агенцията за 

ядрено регулиране (АЯР) съгласно изискванията на Закона за безопасно използване на 

ядрената енергия и Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно 

използване на ядрената енергия (НРИЛРБИЯЕ)
186

. Разрешения/лицензии се получават за 

всички етапи от жизнения цикъл на НХРАО: 

(1). разрешение за избор на площадка; 

(2). разрешение за проектиране на НХРАО; 

(3). разрешение за изграждане на НХРАО; 

                                                      
186

Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, обн. ДВ 

бр. 41/18.05.2004 г., посл. Изм. ДВ бр.76/5.10.2012 г 
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(4). разрешение за въвеждане в експлоатация; 

(5). лицензия за експлоатация; 

(6). лицензия за затваряне на НХРАО. 

По-долу са описани условията за получаване на съответните разрешения и лицензии, 

доказателствата, които ДП РАО трябва да представи за да докаже, че притежава 

необходимия капацитет да изпълни заявената дейност, както и условията, които ДП РАО 

трябва да изпълни, за да получи одобрение от Агенцията за ядрено регулиране за съответния 

етап. 

Заявление за издаване на разрешение за определяне на местоположението на ядрено 

съоръжение (избор на площадка) 

За получаването на разрешение за избор на площадка за НХРАО ДП РАО подава Заявление 

по чл.33, ал. 1, т.1 на ЗБИЯЕ за издаване на разрешение за определяне на местоположението 

на ядрено съоръжения (избор на площадка). 

Съгласно чл.4 на НРИЛРБИЯЕ, ДП РАО подава до Председателя на АЯР писмено 

заявление, което съдържа: 

1. идентификационните данни на заявителя  

2. вида на исканата лицензия или разрешение и общо описание на 

дейността, която ще се извършва; 

3. срока, за който се иска лицензията или разрешението; 

4. общо описание на основните характеристики на обекта, в който 

ще се извършва дейността, и неговото местонахождение, ако се предвижда 

експлоатация на такъв обект; 

5. данни за административните актове, свързани със заявената 

дейност, които са издадени от други държавни органи; 

6. списък на приложените към заявлението документи 

Съгласно чл.35 на НРИЛРБИЯЕ, към заявлението се прилагат следните документи:  

1. копие от акта, удостоверяващ търговската регистрация на заявителя; 

2. удостоверение, което доказва, че по отношение на заявителя - търговец, не е открито 

производство по несъстоятелност; 

3. декларация на членовете на управителния съвет на заявителя - юридическо лице, че не 

са осъждани на лишаване от свобода за престъпление от общ характер; 

4. документи, удостоверяващи, че заявителят притежава финансови ресурси в обем, 

необходим за осъществяване на заявената дейност в съответствие с изискванията, 

нормите и правилата за ядрена безопасност и радиационна защита; 

5. документи, удостоверяващи, че заявителят притежава технически ресурси в обем, 

необходим за осъществяване на заявената дейност в съответствие с изискванията, 

нормите и правилата за ядрена безопасност и радиационна защита; 

6. документи, удостоверяващи, че заявителят притежава материални ресурси в обем, 

необходим за осъществяване на заявената дейност в съответствие с изискванията, 

нормите и правилата за ядрена безопасност и радиационна защита; 

7. документи, относно управленската и организационната структура на заявителя; 
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8. документи, относно числеността, образованието и квалификацията на персонала и 

разпределението на длъжностите; 

9. обосновка на продължителността на срока, за който се иска лицензията или 

разрешението; 

10. списък на приложимите за съответната дейност стандарти, както и други документи, 

които установяват съответствието с изискванията за извършване на съответната 

дейност. 

Съгласно чл.36 на НРИЛРБИЯЕ, прилагат се и следните документи:  

1. концептуално описание на ядреното съоръжение, обща характеристика и критерии за 

приемливост на площадките; 

2. план-задание за извършване на предварителни проучвания, който съдържа 

информация, относно обхвата на предвидените прединвестиционни проучвания, 

съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 

проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.); 

3. описание на системата за управление на дейността. 

Съгласно чл.25, ал.1 на Наредба за безопасност при управление на радиоактивни 

отпадъци (НБУРАО)
187

 изборът на площадка за съоръжение за погребване на РАО се 

основава на сравнителен анализ на не по-малко от три площадки и се извършва на следните 

фази: 

1. разработване на концепция за погребване и планиране на дейностите за избор на 

площадка; 

2. събиране на данни и анализиране на райони, което включва: 

а. анализ на регионите –извършва се анализ и оценка на територията на цялата 

страна, като се изключват големи райони с неблагоприятни условия за 

разполагане на съоръжение за погребване на РАО и се определят районите за 

анализ, които представляват големи територии с благоприятни геолого-

тектонски, геоморфоложки (топографски), хидрогеоложки, инженерно-геоложки, 

хидроложки, климатични и други характеристики; 

б. подбор на перспективни площадки – в районите за анализ се локализират 

потенциалните площадки, които отговарят на критериите за разполагане на 

съоръжение за погребване на РАО, и се определят перспективните площадки за 

задълбочено проучване 

в. характеризиране на площадки – определените по т.2 площадки се изследват 

задълбочено и се избира една площадка; 

г. потвърждаване на площадката. 

Съгласно чл.25, ал.2 на НБУРАО дейностите през всяка фаза се планират и обосновават в 

план, който включва: 

1. описание на целите; 

2. описание на основните дейности в тяхната последователност; 

3. описание на изискванията и препоръките на национални и международни документи, 

които ще бъдат изпълнявани при осъществяване на дейностите; 
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Наредба за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, ДВ бр 76 от 30 август 2013г 
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4. списък и описание на разработените процедури, осигуряващи практическото 

приложение на изискванията и препоръките по т.3; 

5. подробен график за изпълнение на дейностите; 

6. програма за осигуряване на качеството; 

7. оценка на необходимите финансови ресурси и източници на финансиране 

Съгласно чл.25, ал.3 на НБУРАО в края на всяка фаза по ал.1 се изготвя доклад с 

резултатите от изпълнението на плана по ал.2 

Искане за издаване на заповед за одобряване на избраната площадка 

Съгласно чл.37 на НРИЛРБИЯЕ, към искането за издаване на заповед за одобряване на 

избраната площадка се прилагат следните документи 

1. предварителен отчет за анализ на безопасността на ядреното съоръжение който 

съдържа поне следните данни: 

(1). общо описание и характеристики на ядреното съоръжение; 

(2). основните цели, принципи и критерии за безопасност, които се прилагат при 

обосновката на безопасността на ядреното съоръжение; 

(3). видовете и количествата РАО, които се очаква да бъдат получени в резултат на 

експлоатацията на съоръжението, начина на тяхното управление до 

окончателното им погребване или до освобождаването им от регулиращ 

контрол; 

(4). сравнение на предлаганите площадки от гледна точка на ядрена безопасност и 

радиационна защита и избор на вариант, при което се отчитат: влиянието на 

факторите с техногенен и природен произход върху безопасността на 

съоръжението; радиационното влияние на ядреното съоръжение върху 

населението и околната среда; специфичните характеристики на площадката от 

значение за мигрирането и натрупването на радиоактивни вещества; 

възможностите за прилагане на мерки за защита на населението в случай на 

авария в ядреното съоръжение; размерите на зоните с особен статут и на 

зоните за аварийно планиране; 

(5). резултатите от извършеното проучване на характеристиките на избраната 

площадка, включително: географските, топографските и демографските 

условия; техногенните фактори; хидрометеорологичните условия; геоложките, 

хидроложките, сеизмичните и инженерно-геоложките условия; специфичните 

характеристики на площадката и на района за целите на аварийното планиране, 

управлението на авариите и физическата защита; 

(6). списък на литературните източници, от които са използвани данни и 

информация за обосновка на предлаганата площадка; 

(7). списък на лицата, които са участвали в подготовката на документите и в 

изследванията на площадката, както и данни за квалификацията на тези лица; 

2. програми за наблюдения на площадката, включително: сеизмичен мониторинг, режим 

на подземните и повърхностните води и наблюдение на други природни явления 

3. решение по оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) или решение на 

компетентния орган по околната среда със заключение, че не е необходимо да бъде 

извършвана ОВОС в съответствие със Закона за опазване на околната среда; 
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4. програма за допълнителни изследвания на избраната площадка, когато представеният 

отчет за анализ на безопасността доказва необходимостта от такива изследвания; 

5. други документи, потвърждаващи съответствието с изискванията установени в 

наредбите по чл. 26, ал. 2 ЗБИЯЕ, и изпълнението на условията на разрешението за 

избор на площадка 

Заявление за издаване на разрешение за проектиране на ядрено съоръжение  

Съгласно чл.49 на НРИЛРБИЯЕ, Заявлението за издаване на разрешение за проектиране на 

ядрено съоръжение трябва да отговаря на изискванията на чл. 35, ал. 1. Към заявлението се 

прилагат и следните документи: 

1. техническо задание за проектиране или договор за проектиране; 

2. описание на системата за управление на дейността; 

3. списък на приложимите стандарти, които ще бъдат използвани при проектиране на 

ядреното съоръжение 

Искане за издаване на заповед за одобряване на изготвения технически проект 

Съгласно чл.40 на НРИЛРБИЯЕ, към искането за издаване на заповед за одобряване на 

изготвения технически проект на ядреното съоръжение заявителят прилага следните 

документи: 

1. междинен отчет за оценка на безопасността на ядреното съоръжение, който включва: 

(1). междинен отчет за анализ на безопасността на ядреното съоръжение, изготвен 

въз основа на предварителния отчет за анализ на безопасността и техническия 

проект на съоръжението; обхватът на отчет за анализ на безопасността трябва 

като минимум да включва темите, посочени в приложение № 1на 

НРИЛРБИЯЕ; 

(2). резултатите от проверката на проекта за спазване на изискванията, нормите и 

правилата за ядрена безопасност и радиационна защита, включително на 

изискванията по управление на безопасността, както и резултатите от 

независима проверка (верификация) на анализа на безопасността 

2. технически проект на ядреното съоръжение; 

3. други документи, потвърждаващи изпълнението на условията на разрешението за 

проектиране 

Заявление за издаване на разрешение за строителство на ядрено съоръжение  

Съгласно чл. 41 на НРИЛРБИЯЕ, Заявлението за издаване на разрешение за строителство 

на ядрено съоръжение трябва да отговаря на изискванията на чл. 35, ал. 1 и да съдържа 

регистрационните номера на заповедите по чл. 33, ал. 4 ЗБИЯЕ. Към заявлението се прилагат 

и следните документи: 

1. предварителен обобщен график за изпълнение на строително-монтажните работи; 

2. технически и/или работен проект за строителство на ядреното съоръжение; 

3. описание на системата за управление на дейността; 

Издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация на ядрено съоръжение  

За получаването на разрешение за въвеждане в експлоатация на НХРАО ДП РАО подава 

Заявление по чл.33, ал. 1, т.4 на ЗБИЯЕ, което съгласно чл.4 на НРИЛРБИЯЕ съдържа: 

1. идентификационните данни на заявителя  
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2. вида на исканата лицензия или разрешение и общо описание на дейността, която ще 

се извършва; 

3. срока, за който се иска лицензията или разрешението; 

4. общо описание на основните характеристики на обекта, в който ще се извършва 

дейността, и неговото местонахождение, ако се предвижда експлоатация на такъв 

обект; 

5. данни за административните актове, свързани със заявената дейност, които са 

издадени от други държавни органи; 

6. списък на приложените към заявлението документи 

Съгласно чл.35 на НРИЛРБИЯЕ, към заявлението се прилагат следните документи:  

1. копие от акта, удостоверяващ търговската регистрация на заявителя; 

2. удостоверение, което доказва, че по отношение на заявителя - търговец, не е открито 

производство по несъстоятелност; 

3. декларация на членовете на управителния съвет на заявителя - юридическо лице, че не 

са осъждани на лишаване от свобода за престъпление от общ характер; 

4. документи, удостоверяващи, че заявителят притежава финансови ресурси в обем, 

необходим за осъществяване на заявената дейност в съответствие с изискванията, 

нормите и правилата за ядрена безопасност и радиационна защита; 

5. документи, удостоверяващи, че заявителят притежава технически ресурси в обем, 

необходим за осъществяване на заявената дейност в съответствие с изискванията, 

нормите и правилата за ядрена безопасност и радиационна защита; 

6. документи, удостоверяващи, че заявителят притежава материални ресурси в обем, 

необходим за осъществяване на заявената дейност в съответствие с изискванията, 

нормите и правилата за ядрена безопасност и радиационна защита; 

7. документи, относно управленската и организационната структура на заявителя; 

8. документи, относно числеността, образованието и квалификацията на персонала и 

разпределението на длъжностите; 

9. обосновка на продължителността на срока, за който се иска лицензията или 

разрешението; 

10. списък на приложимите за съответната дейност стандарти, както и други документи, 

които установяват съответствието с изискванията за извършване на съответната 

дейност. 

Съгласно чл.43 на НРИЛРБИЯЕ, към заявлението се прилагат следните документи:  

1. решение на Министерския съвет по чл. 129, ал. 1 ЗБИЯЕ за ядрена инсталация по 

смисъла на Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда; 

2. документ, удостоверяващ наличието на финансова гаранция, покриваща гражданската 

отговорност за ядрена вреда, съгласно чл. 132 ЗБИЯЕ; 

3. разрешение за ползване на строежа, издадено по реда на Закона за устройство на 

територията; 

4. програма за въвеждане на ядреното съоръжение в експлоатация, която определя 

отделните етапи за въвеждане в експлоатация, дейностите, които ще се извършват на 

всеки етап, и планираната продължителност на всеки етап; програмата за въвеждане в 

експлоатация съдържа информация, която установява, че 
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а. са предвидени всички необходими изпитвания за потвърждаване на проектните 

характеристики на ядреното съоръжение, посочени в междинния отчет за оценка 

на безопасността; 

б. изпитванията са планирани поетапно, така че ядреното съоръжение да бъде 

подложено на по-леки условия на натоварване преди преминаването към по-

тежки условия на натоварване; 

в. са предвидени периоди на задържане в процеса на въвеждане в експлоатация, при 

които съоръжението се експлоатира при определени условия през предварително 

определен период; 

г. изготвен списък на системите и оборудването, необходими за отделните етапи на 

въвеждане в експлоатация 

5. описание на системата за управление на дейността; 

6. описание на одобрените промени в техническия проект на ядреното съоръжение; 

7. описание на резултатите от изпълнението на предексплоатационни единични 

изпитвания на системите, оборудването и съоръженията; 

8. технологичен регламент за експлоатация на ядреното съоръжение, който съдържа 

предели и условия за експлоатация, включително: предели за безопасност; стойности 

на параметрите за задействане на системите за безопасност; експлоатационни предели 

и условия; изпитвания, проверки, надзор и оперативен контрол на системите, важни за 

безопасността; минимален брой на оперативния персонал при различни 

експлоатационни състояния, включително правоспособния и квалифициран персонал 

на блочния пулт за управление; действия на персонала при отклонения 

9. списък на вътрешните правила, инструкции и процедури, които уреждат 

експлоатацията на ядреното съоръжение 

10. списък на длъжностите в организационната структура на заявителя с функции по 

осигуряване или контрол на ядрената безопасност и радиационната защита, за които 

се изисква правоспособност, съгласно чл. 64, ал. 2, т. 1, буква "а" ЗБИЯЕ; 

11. програма за радиационен мониторинг на площадката на ядреното съоръжение и в 

зоните с особен статут по време на експлоатацията на ядреното съоръжение 

12. списък на системите, оборудването и съоръженията, важни за безопасността на 

ядреното съоръжение 

13. списък на системите и оборудването, необходими за отделните етапи на въвеждане в 

експлоатация 

14. методики и програми за провеждане на изпитвания и експерименти при отделните 

етапи на въвеждането в експлоатация на ядреното съоръжение 

15. инструкция за осигуряване на ядрената безопасност при въвеждането в експлоатация 

и при експлоатацията на ядреното съоръжение 

16. инструкция за осигуряване на радиационната защита при въвеждането в експлоатация 

и при експлоатацията на ядреното съоръжение 

17. инструкция за физическа защита на ядреното съоръжение 

18. инструкция за пропускателния режим 

19. инструкция за ликвидиране на аварии при експлоатация на ядреното съоръжение 
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20. документ, който установява, че заявителят разполага с достатъчно персонал, който 

притежава необходимата квалификация и правоспособност за всички дейности по 

въвеждането в експлоатация и експлоатацията на ядреното съоръжение; 

21. описание на системата на заявителя за осигуряване обучението на персонала, както и 

за усъвършенстване и контрол на неговата квалификация  

22. вътрешен авариен план на ядреното съоръжение; 

23. документи, уреждащи зоните с особен статут и зоните с контролиран достъп; 

24. програма за радиационен мониторинг на околната среда 

След провеждането на изпитанията и експериментите за въвеждане в експлоатация съгласно 

чл.46, ал.1 на НРИЛРБИЯЕ се съставят протоколи, които съдържат: 

1. списък на работите, извършени на съответния етап; 

2. анализ на съответствието на проектните с фактическите характеристики на 

оборудването, получени при изпитанията и експериментите; 

3. описание на проявените дефекти и откази 

4. анализ и изводи за причините и допустимостта на отклоненията на фактическите от 

проектните характеристики и мерки за тяхното отстраняване 

Изпълнението на условията на разрешението за въвеждане в експлоатация се удостоверява от 

комисия от инспектори на АЯР, определена със заповед на председателя на АЯР, която 

проверява представените от заявителя документи и извършва проверка на място. 

Издаване на лицензия за експлоатация на ядрено съоръжение  

За получаването на лицензия за експлоатация на НХРАО ДП РАО подава Заявление по 

чл.35, ал. 1, т.1 на ЗБИЯЕ, което съдържа документите по чл.4 и чл.35 на НРИЛРБИЯЕ, 

описани по-горе.  

Съгласно чл.48 на НРИЛРБИЯЕ, към заявлението се прилагат следните документи:  

1. окончателен отчет за анализ на безопасността на ядреното съоръжение, изготвен въз 

основа на отчета по чл. 40, ал. 1, т. 1, в който са отчетени резултатите от въвеждането 

на ядреното съоръжение в експлоатация;  

2. документите по чл. 43, ал. 1, т. 7, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 27 и 28, в които са отчетени 

резултатите от въвеждането на ядреното съоръжение в експлоатация;  

3. графици и инструкции за изпитвания и контрол на състоянието на системите, важни 

за безопасността;  

4. план-график за техническо обслужване и ремонт на основното оборудване;  

5. програма за управление на РАО за срока на исканата лицензия и за целия 

експлоатационен срок на ядреното съоръжение;  

6. правила, процедури и програми за обучение на персонала и за усъвършенстване и 

контрол на неговата квалификация;  

7. анализ на дейностите, които се изпълняват от външни лица, както и длъжностите в 

организационната структура на заявителя, които организират и контролират тези 

дейности, необходимия минимален брой и квалификация на лицата, които ги заемат 

8. описание на системата за управление на дейността експлоатация на ядреното 

съоръжение;  
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9. документи, приети от управителния орган на заявителя, които определят политиката 

по безопасност, включително за достигане и поддържане на високо ниво на култура 

по безопасност;  

10. инструкция за реда за докладване и методите за анализ на експлоатационните 

събития;  

11. програма и график за провеждане на тренировки и учения на персонала на заявителя, 

свързани с изпълнението на вътрешния авариен план на ядреното съоръжение;  

12. програма за управление на ресурса на оборудването на ядреното съоръжение за срока 

на действие на лицензията и през целия предвиден период на експлоатация, 

включително за контрол на състоянието на важни за безопасността на съоръжението 

компоненти;  

Съгласно чл.54 на НРИЛРБИЯЕ, към заявлението се прилагат следните документи:  

1. критерии за приемане на РАО за погребване 

2. процедури за предаване и приемане на РАО за погребване 

3. програма за инспекции на опаковките РАО при приемане за погребване 

4. план за затваряне на съоръжението, включително за контрола след затваряне 

Подновяване на лицензия за експлоатация 

Съгласно чл.35, ал.3 на НРИЛРБИЯЕ лицензиите се издават за срок до 10 години. При 

подновяване на лицензията се подава пълен набор от документите описани по-горе. 

Докладът за актуализиране оценка по безопасност отчита и експлоатационния опит, 

натрупан при експлоатацията на ядреното съоръжение. 

Издаване на лицензия за извеждане от експлоатация (затваряне на ядрено съоръжение  

За получаването на лицензия за извеждане от експлоатация (затваряне на НХРАО) ДП РАО 

подава Заявление по чл.35, ал. 1, т.2 на ЗБИЯЕ, което съдържа документите по чл.4 и чл.35 

на НРИЛРБИЯЕ, описани по-горе.  

Съгласно чл.43 на НБУРАО затварянето на съоръжение за погребване на РАО се извършва 

в съответствие с подробен план за затваряне на съоръжението, който съдържа: 

1. описание на съоръжението - площадка, зони с особен статут, КСК, важни за 

безопасността, степен на радиоактивно замърсяване на КСК и на компонентите на 

околната среда; 

2. експлоатационна история на съоръжението - описание на важни експлоатационни 

обстоятелства и събития, имащи отношение към затварянето; 

3. списък на приложимите стандарти; 

4. пълен инвентар на разположените в съоръжението РАО; 

5. план-график на етапите и дейностите по затварянето; 

6. описание на дейностите по дезактивация и рехабилитация, отнасящи се до 

радиоактивно замърсените КСК, почва и подземни води; 

7. класификация на КСК от гледна точка на тяхното значение за безопасността в хода на 

дейностите при затварянето; 

8. описание на необходимите основни изменения в съществуващите КСК, включително 

въвеждането на нови КСК, ако са необходими специално за целите на затварянето; 
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9. програма и графици за надзор и поддръжка на КСК, които е необходимо да са 

разполагаеми в процеса на затваряне; 

10. описание на наличните и планираните технологии и технически средства за демонтаж 

на КСК и при необходимост за дезактивацията им; 

11. програма за управление на експлоатационните РАО, включително до тяхното 

погребване; 

12. описание на системата за управление, включително управление на персонала; 

13. програма за радиационна защита на персонала и населението и опазване на околната 

среда; 

14. описание на организацията и отговорностите по аварийно планиране и готовност; 

15. задължения и отговорности за осигуряване на физическа защита на съоръжението; 

16. актуализирана оценка на разходите за затваряне на съоръжението, механизъм на 

финансиране и налични ресурси; 

17. описание на програмите за мониторинг, методите и техническите средства за 

обследване на площадката след завършване процеса на затваряне; 

18. дефиниране на крайната точка на етапа на затваряне на ядреното съоръжение; 

19. план-график за докладване в АЯР на междинни и окончателни резултати от 

затварянето. 

Съгласно чл.44 на НБУРАО затварянето на съоръжение за погребване на РАО се основава 

на технически проект за изпълнение на дейностите и на оценка на безопасността на 

съоръжението след неговото затваряне 

Съгласно чл.60 на НРИЛРБИЯЕ, задължително е Решение по ОВОС в съответствие със 

ЗООС. 
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ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИЯТА 

ЧАСТ I 

ПРИЛОЖЕНИЕ  8-I.1 – Парцеларен план за определяне на трасе и сервитутна зона на 

временен път за достъп до площадка "Радиана", землище с. 

Хърлец, общ. Козлодуй, обл. Враца, М 1:1000. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  8-I.2 –Разработване на работен проект за изграждане на временен път за 

достъп до площадка Радиана – ситуация и трасировъчен план. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  8-I.3 –Разработване на работен проект за изграждане на временен път за 

достъп до площадка Радиана – обзорна карта. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  8-I.4 – Координатен регистър на чупките на площадка „Радиана“, 

с.Хърлец, общ.Козлодуй. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  8-I.5 – Сравнителен анализ на потенциалните площадки. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  8-I.6 – Схема на използвания подход при предварителната оценка на 

безопасността. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  8-I.7 – Проект за изместване на съществуващи съобщителни кабели – ново 

трасе на съобщителни кабели – трасировъчен план. 

ПРИЛОЖЕНИЕ  8-I.8 – ПУП-План за застрояване на площадка „Радиана“.  

ПРИЛОЖЕНИЕ  8-I.9 – Схема на временни депа по КВС. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8-I.10 – Проектиране на питейно водоснабдяване на площадка „Радиана“ – 

ситуация на водопровод. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8-I.11 – ПУП-парцеларен план за изместване на участък от въздушен 

електропровод, преминаващ през площадка „Радиана“. 
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