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2 АЛТЕРНАТИВИ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И МОТИВИТЕ 
ЗА НАПРАВЕНИЯ ИЗБОР 

2.1 НУЛЕВА АЛТЕРНАТИВА 
„Нулева” алтернатива, или решение да не се предприемат действия, за реализиране на това 
инвестиционно предложение, означава отказ от изграждане в обозримо бъдеще на НХРАО в 
страната.  

Към настоящия момент радиоактивните отпадъци, които се получават от експлоатацията на 
блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй” и натрупаните исторически радиоактивни отпадъци се 
преработват в съоръженията на СП „РАО-Козлодуй”. Кондиционираните отпадъци се 
съхраняват в Склад за съхранение на кондиционирани РАО с капацитет 1920 броя СтБК. В 
склада ще бъдат съхранявани и кондиционираните радиоактивни отпадъци от извеждане от 
експлоатация на блокове 1÷4 на АЕЦ „Козлодуй”.  
Капацитетът на склада е разчетен с оглед обстоятелството, че той се явява междинно звено в 
цялостната система за управление на радиоактивни отпадъци в съответствие с изискванията 
на българското ядрено законодателство1 , 2 , стандартите по безопасност на МААЕ 3 , 4 , 5 , 6 , 
Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност 
при управление на радиоактивни отпадъци 7 , и 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 отпадъци8.  
Складът представлява съоръжение за временно съхраняване на РАО преди погребването им 
в НХРАО с проектно време на живот 50 години. Към настоящия момент в склада се 
съхраняват 1368 броя СтБК. При темповете на запълване на склада с кондиционирани 
радиоактивни отпадъци, които са определени от производствените изисквания за 
осигуряване на нормална експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй” и осигуряване 
на нормалното протичане на процеса на извеждане от експлоатация на блокове 1÷4 на АЕЦ 
„Козлодуй” капацитетът на склада ще бъде изчерпан след по-малко от 4 години. 
Нулевата алтернатива т.е. отказът от изграждане на НХРАО е отхвърлена директно, тъй като: 

 не отговаря на ядреното законодателство, според което радиоактивните отпадъци 
трябва да бъдат погребани във възможно най-кратък срок след тяхното генериране; 

 не отговаря на изискванията на Единната конвенция за безопасност при управление 
на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци9; 

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

Август 2013г 
2 Наредба за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, ДВ бр. 76 от 30 август 2013г. 
3 IAEA, Fundamental Safety Principles, Safety Fundamentals No.SF-1, IAEA, 2006 
4 IAEA, The Principles of Radioactive Waste Management, Safety Standard Series No.111-F, IAEA, 1995 
5 IAEA, Storage of Radioactive Waste, Safety Standards, Safety Guide No.WS-G-6.1, 2006 
6 IAEA, Predisposal Management of Radioactive Waste, Safety Standards, No. GSR part 5, 2009 
7 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 

8 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 

9  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 
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 не отговаря на законодателството на Европейския съюз - 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 отпадъци10, 
както и на Закона за безопасно използване на ядрената енергия11 и Стратегията за 
управление на отработено ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци12 ;  

 не отговаря на решенията на правителството на Р България:  
 Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и на радиоактивните 

отпадъци до 2030 г, приета с протоколно решение на Министерски съвет на 
5.01.2011г., съгласно която изграждането на НХРАО е с най-висок приоритет. 

 с Решение на Министерски съвет № 683 от 25 юли 2005г. на ДП РАО е възложено 
да изгради Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци13; 

 с Решение на Министерски съвет № 898 от 8 декември 2011г. Националното 
хранилище, за чието изграждане като част от процедурата по определяне на 
местоположението на ядрено съоръжение е избрана площадка „Радиана”, е 
определено за национален обект по Закона за държавна собственост и за обект с 
национално значение по Закона за устройство на територията14 ; 

 с Постановление на Министерски съвет № 3 от 10 януари 2013г. националното 
хранилище е определено за стратегически обект за националната сигурност15. 

Нулевата алтернатива т.е. отказът от изграждане на НХРАО води до следните негативни 
последици: 

(1) Спиране на процеса на кондициониране на РАО от експлоатацията на блокове 5 и 6 
на АЕЦ „Козлодуй”. При това положение временните обеми за съхраняване на не 
преработени радиоактивни отпадъци от експлоатацията на АЕЦ „Козлодуй” също се 
изчерпват и експлоатацията на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй” спира. Това има 
значителни социално-икономически последици за населението и промишлеността на 
страната изразяващи се в значително повишаване на цената на тока, поради отпадане на 
евтиния ток от АЕЦ „Козлодуй” от енергийния микс. 

(2) Програмата за удължаване на срока на експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ  
„Козлодуй” не може да бъде осъществена, поради невъзможност за осигуряване на 
дългосрочното управление на радиоактивните отпадъци, които ще се генерират при 
експлоатацията им. Социално-икономическите последици са аналогични на по-горните. 

(3) Спиране на процеса на извеждане от експлоатация на блокове 1÷4 на АЕЦ 
„Козлодуй” поради липса на капацитет за временно съхраняване на кондиционирани 
радиоактивни отпадъци и липса на капацитет за погребването им. Трябва да бъде 
подчертано, че спирането и извеждането от експлоатация на блокове 1÷4 на АЕЦ 
„Козлодуй” е част от договора за присъединяване на България към Европейския съюз. За 
осъществяването на процеса по извеждане от експлоатация страната получава 

                                                
10 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 
11 Закон за безопасно използване на ядрената енергия,  Обн. ДВ бр.63 от 28 Юни 2002г., посл.изм.ДВ бр.68 от 2 

Август 2013г 
12 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 

13 РМС №683/25.07.2005г. за изграждане на Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци 
14 РМС №898/08.12.2011г. за определяне на НХРАО за национален обект и обект с национално значение 
15 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 
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финансиране от Международен фонд „Козлодуй”. Всяко неизпълнение на задълженията 
на страната ще доведе до значителни финансови санкции. 

(4) Невъзможност за изграждане на нови ядрени мощности. Изграждането на нови 
ядрени мощности подлежи на одобряване от Европейската комисия. Съществено условие 
е наличието на хранилище за погребване на радиоактивните отпадъци, които ще се 
генерират при експлоатацията на нова ядрена мощност.   

Нереализирането на инвестиционното предложение поражда значителни рискове за: 

 здравето на персонала на АЕЦ „Козлодуй”, персонала на ДП РАО и населението на 
околните селища – гр.Козлодуй, гр.Мизия, селата Хърлец, Гложене, Бутан, Крива 
бара и др.; 

 състоянието на околната среда, което може да се изрази в замърсяване с 
радионуклиди на почвения слой и приповърхностната зона на земните недра, както и 
на подземните води, предимно на подземно водно тяло “Порови води в Кватернера – 
Козлодуйска низина” с код BG1G0000Qal005, от което се осъществява водовземане 
чрез изградени водовземни съоръжения и се явява зона за защита на водите за 
питейно-битово водоснабдяване. 

На основание на гореказаното нулевата алтернатива е отхвърлена.За реализация на НХРАО е 
избрана площадка „Радиана” след направени дългогодишни проучвания на различни терени 
в страната. В глава 1 на настоящия доклад е приведена обосновката за избора на 
местоположението за ИП за НХРАО. Подробно от стр.47 до стр.106 е обоснован изборът на 
площадка „Радианa” като най-подходящ в сравнение с алтернативните площадки „Брестова 
падина”, „Маричин валог” и „Върбица”. Освен това за площадка „Радиана” е разработен 
Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване, утвърден с влязла в сила 
заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. С РМС 
№393/5.07.2013г. имотите на площадка „Радиана” са предоставени на ДП РАО и са негова 
собственост. С оглед избягване на повторението, в настоящата глава акцентът е поставен 
върху технологиите за погребване на РАО. 

2.2 АЛТЕРНАТИВА ПО ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПОГРЕБВАНЕ НА РАО 
Разглеждат се две технологии за погребване на ниско и средноактивни РАО категория 2а в 
повърхностно многобариерно модулно инженерно хранилище: траншеен16  тип и тунелен 
тип17. Геоморфологията на площадка „Радиана“ предоставя две алтернативи за разполагане 
на НХРАО: 

 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. 

От тези алтернативи като по-целесъобразна, възпрепятстваща в по-голяма степен миграцията 
на радионуклидите в геосферата през периода на институционалния контрол,   е избрана 
алтернативата за разполагане на НХРАО в границите на тераса Т6 - склонов участък. 
В рамките на ДОВОС са анализирани двете технологии за погребване на РАО от гледна 
точка на безопасността и потенциалните въздействия върху околната среда.  

                                                
16 Проект Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци на площадка Радиана, Консорциум 

Westinghouse Electric Spain, DBE Technology, Enresa, 2014 
17 Предпроектно проучване за изграждане на НХРАО, тунелен тип хранилище, Минпроект ЕАД, 2009 
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2.2.1 ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПОГРЕБВАНЕ НА НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАО В ТРАНШЕИ 

2.2.1.1 КОНСТРУКЦИЯ НА ХРАНИЛИЩЕ ТРАНШЕЕН ТИП 

Хранилището се разполага на дълбочина 35 m под оригиналната повърхност на терена върху 
консолидираните плиоценски глини, които на площадката са със значителна  дебелина  и 
залягат на коти между 50.9 m и 52.6 m. Разположението на хранилището в геоложкия разрез 
е дадено на Фигура 2.2-1. 

Хранилището се състои от шестдесет и шест (66) клетки за погребване на опаковки с 
радиоактивни отпадъци, разположени върху 3 еднакви платформи, всяка от които съдържа 
по двадесет и две (22) клетки. Клетките за погребване са разположени в два реда, всеки от 
които с по единадесет клетки. Капацитетът на всяка платформа за погребване е 6336 броя 
СтБК, а капацитетът на всяка клетка е 288 броя СтБК. 
Клетките за погребване са монолитни правоъгълни стоманобетонни конструкции, чиито  
външни размери са 20.15 m дължина и 17.05 m ширина. Височината е 9.45 m, измерена от 
нивото на основите до горния край на покривната плоча. Всяка клетка е разделена 
посредством две вътрешни стоманобетонни стени на три камери с вътрешни размери 6.05 m / 
16.05 m, които побират по 96 броя СтБК всяка. Стоманобетонните контейнери се подреждат 
по 4 реда във височина. Всяка камера побира 8х3 бр.СтБК в план на 4 реда във височина, а 
всяка клетка общо побира 8х9 бр.СтБК в план на 4 реда във височина.  

 

 
ФИГУРА 2.2-1 ГЕОЛОЖКИ РАЗРЕЗ С РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ХРАНИЛИЩЕ ТРАНШЕЕН ТИП  

 

Клетките се изграждат върху льосо-циментова възглавница с дебелина 5 m, разположена  от 
кота +50 m до кота +55 m. Отстрани на клетките за погребване льосо-циментовата 
възглавница е с по-голяма дебелина - 6.3 m за да покрие ръбовете на фундаментната плоча 
(от кота +50 m до кота +56.3 m). Льосо-циментовата възглавница е проектирана така, че:  
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(1) да се удовлетворят изискванията за якост и деформируемост, увеличавайки 
носимоспособността на системата и намалявайки относителните слягания; 

(2) да се увеличи дебелината на ненаситената зона; 
(3) в нея да бъде изградени дренажните галерии под всеки успореден ред клетки за 

погребване. 
Клетките на хранилището са проектирани като самостоятелни такива – конструкционно 
независими, без конструктивна връзка помежду си. Светлото разстояние между две клетки в 
един ред е 1.20 m. 
Фундаментната плоча е с дебелина 0.60 m. Външните и вътрешните стени са с дебелина 0.50 
m, а покривната плоча е с дебелина 0.60 m. Фигура 2.2-2 представлява илюстрация на 
национално хранилище траншеен тип.  

Празните клетки на хранилището, преди разполагането на отпадъци в тях, се защитават от 
атмосферни въздействия чрез монтиране на покривни панели с дебелина 0.25 m и широчина 
1.99 m, които са хидроизолирани. Така защитени клетките остават непроменени през целия 
периода от постояването им до започване на тяхното запълване т.е през целия период, през 
който могат да останат празни - 20 години. Предвиден е контрол и поддръжка на 
хидроизолацията.  

 

 
ФИГУРА 2.2-2 ВЪНШЕН ВИД НА НХРАО ТРАНШЕЕН ТИП 
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След разполагане на четирите реда контейнери клетката се покрива с аналогични покривни 
панели. Изгражда се монолитната стоманобетонна покривна плоча с дебелина 0.60m, която 
се хидроизолира.  
Дънната плоча е проектирана така, че да позволява водата, проникнала в конструкцията да 
бъде събрана и отведена чрез мрежата за контрол на инфилтрирани води. Във всяка камера 
долната плоча е с наклон към централната точка за оттичане. Тя е покрита с изравнителен 
слой от пропусклив бетон, върху който се поставят опаковките с радиоактивни отпадъци 

Всяка клетка е защитена с подвижен (мобилен) покрив докато се запълва. Подвижният 
покрив позволява опаковките с РАО да бъдат защитени от дъждовната вода преди 
затварящата горна плоча да бъде поставена. Има два подвижни покрива, по един за всеки ред 
клетки като единият се използва при запълването на клетката с радиоактивни отпадъци, а 
другият при покриването на запълнената клетка със покривните панели  и  изграждане на 
покривната плоча.  Всеки от тях разполага с мостов кран, който се движи по дължина на 
подвижния покрив.  
Мостовият кран е проектиран да пренася СтБК с максимално тегло 20 t, плюс теглото на 
товарозахватното устройство. Проектният товар на крана е 40 t, което включва допълнителен 
коефициент на запас. Проектиран е с минимален срок за експлоатация 60 години. 

Основното разположение на подвижните покриви е дадено на Фигура 2.2-3. Подвижният 
покрив покрива цялата клетка, която в момента се обслужва, както и зоната за разтоварване, 
използвана от специализираното транспортно средство за радиоактивни отпадъци.   
 

 
ФИГУРА 2.2-3 ОБЩО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ПОДВИЖНИТЕ ПОКРИВИ 

 

Подвижния покрив е метална конструкция от стомана тип S355 J2 подобна на складовите 
халета, която се задвижва по релсов път от пълна към празна клетка на хранилището.  
Боядисана е със защитно покритие, за да се предотврати корозия през периода на  
експлоатацията му. Размерите са 24.65 m x 30 m между осите на крайните външни колони и 
максимална височина 19.7 m. Конструкцията е снабдена с външна стълба за инспектиране от 
външната страна и вътрешна платформа за инспектиране, поставена между конструкцията на 
подвижния покрив и клетката на хранилището, когато подвижният покрив се намира над 
клетката на хранилището - Фигура 2.2-4. 
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ФИГУРА 2.2-4 ПОДВИЖЕН ЗАЩИТЕН ПОКРИВ – НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ 

 

Съгласно проекта клетките на хранилището се изграждат от бетон клас C35/45 по БДС EN 
1992-1-118 и БДС EN 206-119 с армировъчна стомана клас B500B по БДС EN 1008020 и са 
проектирани за целия жизнен цикъл на Националното хранилище - проектният 
експлоатационен срок е 375 години. 

Льосоциментната възглавница и конструкцията на хранилището са оразмерени спрямо 
товара, определен от погребаните стоманобетонни контейнери, стоманобетонната 
конструкция на хранилището плюс товарите през различните периоди от жизнения цикъл на 
хранилището - товара определен от стоманеното хале и 40 тонния кран в експлоатационния 
период; товара определен от изграждането на защитната многобариерна покривка и 
обратното засипване до възстановяване на оригиналния терен на площадка Радиана. 
Авторите на проекта са доказали, че максималните слягания са в размер на едва 10-12 cm. 
Доказването е с помощта на два независими изчислителни метода, утвърдени в практиката, 
както и на базата на обратен анализ на измерените слягания на земната основа на блокове 5 и 
6 на АЕЦ “Козлодуй”.  

Генералния план на хранилище траншеен тип е даден на Фигура 2.2-5 и в Приложение 8-
II.1. 

                                                
18 БДС EN 1992-1-1, Еврокод 2 Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции 
19 БДС EN 206-1:2002 Бетон – Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие. БДС EN 206-

1/NA:2008 НП за България към БДС EN 206-1:2002 
20 БДС EN 10080:2005 Стомани за армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана. Общи положения 
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ФИГУРА 2.2-5 ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА НХРАО НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“. 

 

2.2.1.2 КАПАЦИТЕТ НА ХРАНИЛИЩЕТО 

Хранилището траншеен тип се състои от три платформи, всяка от които е изградена от 22 
броя клетки, побиращи по 288 броя опаковки с радиоактивни отпадъци. Капацитетът на 
всяка платформа е 6336 броя СтБК. 
Общият капацитет на хранилището възлиза на 19 008 броя СтБК. Определеният в проекта 
капацитет на хранилище траншеен тип съответства на изискванията за капацитет на НХРАО, 
приведени в част 1.7.3 на Глава 1 

2.2.1.3 СПОМАГАТЕЛНИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 

Спомагателни сгради и съоръжения включват технологичните съоръжения за управление на 
радиоактивни отпадъци и обслужващи сгради и съоръжения, които принципно са еднакви за 
двете технологии за погребване на радиоактивни отпадъци и са описани в глава 1. 
Специфична за технологията на погребване на радиоактивни отпадъци в хранилище 
траншеен тип е дейността по направата на гореописаните покривни панели, която не изисква 
отделна сграда или съоръжения освен стандартната контролна лаборатория. 

2.2.1.4 НЕОБХОДИМА ПЛОЩ НА ПЛОЩАДКА РАДИАНА 

Според авторите на разработката общата площ, която трябва да бъде заградена за нуждите на 
хранилище траншеен тип възлиза на 46,4 хектара.  
В съответствие с изискванията на ядреното законодателство цялата площадка Радиана се 
разглежда като площадка на ядрено съоръжение, към която се прилагат изискванията за 
физическа защита и правилата и нормите за осигуряване на пожарна безопасност на 
ядрените съоръжения 21 , 22 . Ще бъде изградена система от оградни съоръжения - 

                                                
21 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. 
22 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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предупреждаваща, забавяща и спираща огради, съоръжени с технически средства за контрол 
и видео наблюдение. Преди строителството площадката ще бъде изчистена от 
съществуващите дървета и нискостеблена храстовидна растителност. На площадката се 
изгражда дренажна система за повърхностни води – канали с правоъгълни сечения от готови 
бетонни елементи, които отвеждат дъждовните води в отворен водосборник. Специфично за 
хранилището траншеен тип е допълнителното изграждане на дълбок дренаж, който събира 
дъждовните води, проникнали през повърхността на склона – те се събират от дренажни 
тръби под южния ръб на льосо-циментовата възглавница и се отвеждат мрежата за дъждовни 
води. 

В процеса на строителство на хранилището траншеен тип ще бъде необходима допълнителна 
площ в размер на 0.40 хектара, която ще се използва за временно съхраняване на 68 000 m3 
хумус, който след изграждането на етап 1 ще бъде оползотворен на площадка Радиана, и на 
90 000 m3, който ще се използва за направа на льосоциментната възглавница. 
Идентифицирана е площадка на разстояние 1 km, за която текат преговори със собственика23.  

2.2.1.5 ПАСИВНИ СИСТЕМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА 

Пасивните системи за осигуряване на безопасността се представляват от елементите на 
многобариерната система. Като елементи на многобариерната система авторите на 
разработката разглеждат следните елементи: 

 Първата инженерна бариера е формата на отпадъка, която представлява 
циментирани радиоактивни отпадъци, някои от които предварително са включени в 
стоманени варели със или без суперпресуване. Функцията по безопасност на формата 
на отпадъка (циментовата матрица, в която са включени отпадъците) е  свързана 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, 
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 през 
периода на експлоатация на хранилището, който продължава 60 години, през периода 
на затваряне на хранилището, който продължава 15 години и през целия  период  на 
институционален контрол, който продължава 300 години. Както е казано по-горе 
проектният живот на конструкциите на хранилището е 375 години. Бетонът запазва 
функциите си на химическа бариера в продължение на хиляди години. 

                                                
23 Геоконсулт ООД, Проучване на местоположение на депо за излишни земни маси и временни депа за хумус и 

льос, 2014 
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 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 да има конструкция, която да 
осигури редица важни за безопасността функции, най-главните от които са: 

 Да минимизира в максимална степен инфилтрационния поток от дъждовни води 
през хранилищната система като гарантира инфилтрационен хидравличен поток 
под 1.5 L/m2 за година през хранилищните модули. 

 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. 

2.2.1.6 АКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА 

Активни системи за осигуряване на безопасността няма. Конструкцията на хранилището 
траншеен тип е такава, че не са необходими активни системи за осигуряване на 
безопасността.  

2.2.1.7 ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА НА РАЗПОЛАГАНЕ НА СТБК В ХРАНИЛИЩЕ ТРАНШЕЕН ТИП 

Дейностите по управление на радиоактивните отпадъци, които са общи за двете технологии 
за погребване на радиоактивни отпадъци, са описани в глава 1. В настоящата част са описани 
специфичните дейности, които се определят от технологията за погребване в хранилище 
траншеен тип. 

Преди да започне разполагането на СтБК в дадена клетка за погребване се извършва 
детайлен контрол на клетката, в т.ч. контрол на хидроизолацията. Подвижният покрив, в 
който е разположен мостовия кран, се позиционира над клетката и дренажът на клетката се 
свързва с мрежата за контрол на инфилтрирана вода. Подвижния покрив обхваща не само 
клетката, в която се разполагат радиоактивните отпадъци, но и зоната за разтоварване, 
разположена от външната страна на редовете от клетки, предотвратяваща по този начин 
външни атмосферни влияния върху процеса на разтоварване - Фигура 2.2-6. 
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ФИГУРА 2.2-6 СХЕМА НА ПОДВИЖНОТО ХАЛЕ С МОСТОВИ КРАН, РАЗПОЛОЖЕНО ВЪРХУ КЛЕТКАТА 

ЗА ПОГРЕБВАНЕ И ЗОНАТА ЗА РАЗТОВАРВАНЕ 

 
Радиоактивните отпадъци постъпват в зоната на клетката, която подлежи на запълване, по 
определен маршрут от склада за буферно съхраняване. Транспортирането се извършва с 
помощта на вътрешно-заводско специализирано транспортно средство. Проектът предвижда 
използване на такова специализирано транспортно средство, което позволява участието на 
персонала в товаро-разтоварните операции да бъде сведено до минимум. Предвижда се 
използването на камион-влекач, съоръжен с транспортна платформа, върху която се поставя 
един стоманобетонен контейнер. Транспортната платформа се натоварва със СтБК в склада 
за буферно съхраняване с помощта на дистанционно управляем мостови кран. След като 
пристигне в зоната за разтоварване на клетката, транспортната платформа се откача 
дистанционно от камиона-влекач, който напуска зоната и от този момент операцията по 
разполагане на СтБК се извършва дистанционно с помощта на дистанционно управляемия 
мостови кран на подвижния покрив, управляван от главната командна зала с помощта на 
система за видео наблюдение. Опаковката с радиоактивни отпадъци се захваща със 
захватното устройство на крана, разтоварва се от платформата, позиционира се над 
предварително определеното място за разполагане в клетката и се спуска на окончателното 
си местоположение. Опаковките с радиоактивни отпадъци се поставят на 4 реда в 72 позиции 
в клетката. Схемата за подреждане е показана на Фигура 2.2-7 и е една и съща за всеки ред 
СтБК в клетките за погребване. Тя е строго определена с оглед оптимизиране на 
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разпределението на напреженията вътре в клетката за погребване. Конструкцията на 
клетките осигурява толеранс от 0.45m по дължина и 0.2m по широчина. при плътно 
подреждане на СтБК. По този начин се образува Т-образна фуга, която впоследствие се 
запълва с чакъл.  

 

 
ФИГУРА 2.2-7 СХЕМА НА РАЗПОЛАГАНЕ НА СТБК В КЛЕТКА ЗА ПОГРЕБВАНЕ 

 
Посочената схема на запълване в комбинация със склада за буферно съхраняване позволява 
оптимизиране на разполагането на СтБК за целите на радиационната защита и безопасност 
чрез разполагане на най-долния ред на опаковките с относително по-висока активност. 

Схемата на запълване на клетките от дадена платформа, оптимизирана по отношение на 
процеса на разполагане на товарите и по отношение на експлоатационния процес е показана 
на Фигура 2.2-8. Започва се с разполагане на СтБК в първата клетка от ред А на 
платформата. След нейното запълване започва запълването на първата клетка от ред Б, като 
успоредно със запълването се извършва покриване на запълнената клетка от ред А с 
покривни панели и изграждане на покривната плоча.   
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ФИГУРА 2.2-8 СХЕМАТА НА ЗАПЪЛВАНЕ НА КЛЕТКИТЕ ОТ ДАДЕНА ПЛАТФОРМА 

 

2.2.1.8 СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФИЛТРАТА 

Системата за контрол на инфилтрата е проектирана така, че да улавя и събира разделно 
инфилтрата от всяка вътрешна камера на клетките за погребване. Представлява система от 
тръбопроводи разположени в подземна,  достъпна за хора галерия, която се простира под 
всяка редица с клетки. Галериите са изградени в льосоциментната възглавница и са с 
конструкция, показана на Фигура 2.2-9.  
 

 
ФИГУРА 2.2-9 НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА ГАЛЕРИИТЕ НА МРЕЖАТА ЗА КОНТРОЛ НА ИНФИЛТРАЦИЯТА 
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Галериите за изградени от стоманобетон с дебелина 0.30 m на стените, основите и  
покривната плоча. Хидроизолацията се осигурява от цимент-полимерен хидроизолационен 
състав. Вътрешните размери на галериите са  1.20 m ширина и 2.20 m височина, достатъчни 
за разполагането на системата тръбопроводи, контролните съдове и свободното преминаване 
на персонал за инспекции. Галериите са проектирани на сегменти с дължина 42.70 m. Във 
фугите с дължина 0.1 m между сегментите се монтират универсални компенсаторни връзки 
от неръждаема стомана, поемащи  разширенията. Галериите са конструктивно независими от 
клетките на хранилището, разделени със слой полистирол с дебелина  0.20 m, който е 
достатъчен за да поеме максималните слягания на клетките на хранилището. В краищата на 
всяка платформа на клетките за погребване има напречни галерии, които служат като точки 
за достъп към двете надлъжни галерии, които преминават под редовете с клетки във всяка 
платформа. По този начин всяка от галериите има два независими входа за достъп. Схемата 
на клетките за погребване с галериите на мрежата за контрол на инфилтрацията е показана 
на Фигура 2.2-10. 
 

 
ФИГУРА 2.2-10 ПЛАН НА ПЛАТФОРМИТЕ НА ПЛОЩАДКАТА С ГАЛЕРИИТЕ НА МРЕЖАТА ЗА КОНТРОЛ 

НА ИНФИЛТРАЦИЯТА 

 

 
ФИГУРА 2.2-11 МРЕЖА ЗА КОНТРОЛ НА ИНФИЛТРАЦИЯ В ПЕРИОДА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И СЛЕД 

ЗАТВАРЯНЕ 
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Както е описано по-горе всяка клетка на хранилището е разделена с вътрешни преградни 
стени на три сектора, във всеки които се разполагат 96 контейнера с радиоактивни отпадъци. 
Дъното на всеки сектор е с лек наклон към централната част позволяващ отвеждане на 
водите към централна тръба свързана с тръбопровод с пробовземно устройство. 
Пробовземното устройство представлява 10-литров съд за наблюдение, изработен от 
прозрачно PVC и снабден с точка за пробовземане, показани на Фигура 2.2-11 и Фигура 
2.2-12. 

 

 
ФИГУРА 2.2-12 МРЕЖА ЗА КОНТРОЛ НА ИНФИЛТРАЦИЯТА – ТИПОВА СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ  

 

Тръбите са от PVC с диаметър 110 mm. Наклонът на тръбите е 0.005 към събирателния 
резервоар, позволяващ гравитачно изтичане на събраната вода. Осигурени са два приемни 
резервоара. В единият се събират водите от празните клетки, а в другия – водите от клетките, 
в които са разположени радиоактивните отпадъци. Приемният резервоар е разчетен да поеме 
максималното количество инфилтрирани води в рамките на 1 година. Инфилтрираните води 
се разглеждат като потенциално замърсени и се контролират за наличие на радиоактивно 
замърсяване. Както е казано в глава 1 на настоящия ДОВОС в НХРАО не се предвижда 
преработване на радиоактивни отпадъци. В случай на наличие на радиоактивно замърсяване 
водите се транспортират в СП „РАО-Козлодуй” за преработване. Чистите води се отвеждат в 
басейна за дъждовни води.  

Така проектирана системата за контрол на инфилтрата позволява да се контролира не само 
отделните клетки на хранилището, но и секторите в клетките.  

Системата за контрол на инфилтрата е проектирана за целия жизнен цикъл на хранилището – 
периода на експлоатация и периода на институционален контрол, което позволява стриктен 
контрол върху състоянието на хранилището в периода на институционален контрол.  
Проектният  експлоатационен срок на галерията е 375 години. Разполагането на 
тръбопроводната система в дренажна галерия позволява осъществяването на контрол и 
съответната поддръжка.  
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2.2.1.9 МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НХРАО 

Съгласно авторите на разработката в процеса на експлоатация на хранилището ще бъдат 
извършвани: 

(1) радиационен мониторинг на площадката и наблюдаваната зона, който не зависи от 
типа хранилище (тунелен или траншеен тип) и е описан глава 1 на настоящия 
ДОВОС; 

(2) хидрогеоложки мониторинг – не зависи от типа хранилище и е описан в глава 1 на 
настоящия ДОВОС; 

(3) сеизмичен мониторинг – не зависи от типа хранилище и е описан в глава 1 на 
настоящия ДОВОС; 

(4) метеорологичен мониторинг на площадката – не зависи от типа хранилище и е описан 
в глава 1 на настоящия ДОВОС; 

Проектът на хранилище траншеен тип позволява извършването на пряк контрол и 
мониторинг върху състоянието на разположените отпадъци и върху състоянието на 
конструкциите на траншейното хранилище. През периода на експлоатация ще бъде 
извършван следния контрол: 

2.2.1.9.1 ГЕОДЕЗИЧЕН КОНТРОЛ 

Осъществява са контрол върху хоризонталните и вертикални деформации прецизни 
геодезически измервания както на земната основа, така и на конструкциите. Предвид 
обстоятелството, че площадка Радиана е в непосредствена близост до АЕЦ Козлодуй, 
площадката е обхваната от мрежата за геодезичен мониторинг на централата, която е 
разработена и внедрена през 1998г. От 1998 г. досега са проведени пет кампании за 
наблюдение в района на АЕЦ за измерване и оценка на локалната геодинамика. 
Изследванията показват, че геодинамичната обстановка в района е спокойна с незначителни 
хоризонтални и вертикални премествания. Допълнително ДП РАО е изградил локална мрежа 
за предексплоатационен геодезичен мониторинг на площадката24,25, която е синхронизирана 
с мрежата за геодезичен мониторинг на централата. Локалната мрежа за площадка Радиана 
се състои от (1) референтна система от стабилни дълбочинни нивелачни репери (две групи 
по три репера), разположени в райони, които са със стабилна земна основа и няма да бъдат 
засегнати от строителните дейности при изграждането на НХРАО; (2) работна геодезична 
мрежа от 26 броя наблюдателни стълбове с устройства за принудително центриране и 
нивелачни репери за мониторинг, разположени по северната и южна граници на площадката. 
Конструкцията на дълбочинни нивелачни репери и наблюдателните стълбове е показана в 
Приложение 8-II.2. На Фигура 2.2-13 е показан наблюдателен стълб и стенен нивелачен 
репер. 
 

                                                
24  Предексплоатационен геодезичен мониторинг на площадка Радиана, отчет по задача 1 Планиране и 

проектиране на пространствена мрежа за геодезичен мониторинг, 2014 
25 Предексплоатационен геодезичен мониторинг на площадка Радиана, отчет по задача 2 Изграждане на етап 1 

от пространствената геодезична мрежа за геодезичен мониторинг – преди започване на работа по изграждане 
на НХРАО, 2014 
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(а) наблюдателен стълб е монтиран стенен нивелачен 
репер 

(б) стенен нивелачен репер 

ФИГУРА 2.2-13 ЕЛЕМЕНТИ НА МРЕЖАТА ЗА ГЕОДЕЗИЧЕН МОНИТОРИНГ НА ЗЕМНАТА ОСНОВА 

 
В периода на експлоатация на хранилището ще бъде извършван прецизен геодезичен 
контрол на конструкцията на клетките на хранилището в съответствие с Инструкцията за 
изследване на деформациите на сгради и  съоръжения чрез геодезически методи26.  

Проектът предвижда използването на комбинирани репери, показани на Фигура 2.2-14, 
които осигуряват възможност да се наблюдават пространствени (хоризонтални и 
вертикални) премествания на строителната конструкция на клетките и ще бъдат монтирани 
на височина около 40 cm от основата на външната стена на клетките. Контролът ще се 
извършва в съответствие с горе-цитираната инструкция27 преди, по време и след запълването 
на клетките до затихване на деформационните процеси, определени от сляганията на 
запълнените клетки, след което ще се извършва периодично.   
Нивелачната мрежа за геодезичен контрол на конструкцията на клетките е дадена в 
Приложение 8-II.3. 
 

 

   
ФИГУРА 2.2-14 ДЕТАЙЛИ НА КОМБИНИРАНА МАРКА ЗА МОНТАЖ В СТРОИТЕЛНАТА КОНСТРУКЦИЯ 

                                                
26 Инструкция за изследване на деформациите на сгради и  съоръжения чрез геодезически методи 
27 Инструкция за изследване на деформациите на сгради и  съоръжения чрез геодезически методи 
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НА КЛЕТКИТЕ 

2.2.1.9.2 РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ 

Радиационния контрол за целите на радиационната защита е описан в глава 1. Тука е 
приведена само спецификата, определена от конструкцията на хранилището.  

Конструкцията на хранилището е такава, че позволява разполагането на стационарни 
устройства за радиационен контрол мощността на еквивалентната доза гама лъчение на 
клетките на хранилището. Допълнителни стационарни дозиметри, свързани в непрекъснат 
режим със системата за радиационен контрол се монтират под подвижния покрив за 
непрекъснат контрол на процесите на запълване на клетките и затварянето й с покривни 
панели. 

2.2.1.9.3 КОНТРОЛ ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО НА ОПАКОВКИТЕ И ИНЖЕНЕРНИТЕ БАРИЕРИ НА ХРАНИЛИЩЕТО 

Входящият контрол на стоманобетонните контейнери, които постъпват в НХРАО за 
погребване е описан в глава 1. В настоящата глава е разгледан контролът определен от 
спецификата на технологията за погребване – хранилище траншеен тип.  

Конструкцията на хранилището е такава, че позволява постоянен и пълен контрол върху 
състоянието на погребаните СтБК и инженерните бариери на хранилището. Извършва се 
посредством гореописаната мрежа за контрол на инфилтрацията, която позволява във всеки 
момент да се определи състоянието на опаковките при запълването на клетките и след това, 
както и състоянието на конструкцията, в т.ч. покривните панели и плочи.  

2.2.1.10 ИЗВЛИЧАНЕ НА СТБК ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ ПЕРИОД 

Съгласно изискванията на ядреното законодателство28 проектът на хранилище за погребване 
на радиоактивни отпадъци трябва да осигури възможност за извличане на опаковките с 
радиоактивни отпадъци през етапа на експлоатация на хранилището. Това включва два 
аспекта: 

(1) възможност за извличане на цялото количество отпадъци в съоръжението; 

(2) възможност за извличане на евентуално дефектирала опаковка/опаковки; 
Проектът на хранилище траншеен тип позволява лесното осъществяване на изваждането на 
опаковките с радиоактивни отпадъци и в двата аспекта с помощта на обикновено оборудване 
за манипулиране и транспорт, което се използва за разполагане на СтБК в клетките на 
хранилището.  
Възможността за извличане на евентуално дефектирала опаковка/опаковки е улеснена 
предвид обстоятелството, че конструкцията на хранилището е такава, че със системата за 
контрол на инфилтрата се локализира  точният сектор, в който е дефектиралата опаковка. В 
най-песимистичния случай за да се достигне до дефектирала опаковка, разплодена в най-
долния ред, е необходимо да бъдат отстранени не повече от 96 броя СтБК. Малкият брой 
опаковки и използването на  дистанционно управляемия мостови кран гарантират 
минимално дозово натоварване за експлоатационния персонал.  
Въпреки, че ядреното законодателство, стандартите по безопасност на Международната 
агенция за атомна енергия и добрите практики в развитите европейски страни не изискват 
възможност за извличане на радиоактивни отпадъци в периода след затваряне на 
хранилището, конструкцията на хранилището позволява това да бъде осъществено със 
стандартните средства за изкопни и товаро-разтоварни работи. 
                                                
28 Наредба за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, ДВ бр. 76 от 30 август 2013г. 
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2.2.1.11 НЕОБХОДИМОСТ ОТ ТЕСТОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПРЕДИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ХРАНИЛИЩЕ 
ТРАНШЕЕН ТИП 

Изграждането на хранилище траншеен тип се извършва със стандартни строителни средства 
на конвенционалното строителство, поради което не са необходими специални тестови 
съоръжения преди строителството.  

Естествено в съответствие с добрата строителна практика ще бъдат опробвани рецептурите 
за льосоцимент и за бетон с конкретните материали. 

2.2.1.12 СТРОИТЕЛСТВО НА ХРАНИЛИЩЕ ТРАНШЕЕН ТИП 

Строителството на хранилище траншеен тип ще бъде изпълнено с използването на 
стандартна строителна техника при стриктно съблюдаване на изискванията за качество на 
материалите и качество на изпълнението, така както съответства на изискванията са 
изграждане на съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци. В Приложение 8-II.4 е 
показана стандартната строителна механизация, която ще бъде използвана. Както е казано 
по-горе строителството ще бъде изпълнено поетапно. На първия етап ще бъдат изградени 
първата платформа с 22 клетки за погребване на радиоактивни отпадъци, инфраструктурата 
на площадката и обслужващите  сгради и съоръжения. Изграждането на втория и третия 
етапи (съответно втората и третата платформи с по 22 броя клетки за погребване) ще бъде 
извършвано в условията на физическо разделяне на дейностите по строителството от 
дейностите по експлоатация посредством ограда/огради и при използването на отделен път 
за достъп на машини, материали и строители, така че всякакво взаимно влияние да бъде 
изключено. 
Организацията на строителството включва следните основни дейности: 

(1) подготовка на площадката: почистване на площадката от съществуващата 
растителност, в т.ч. пъновете и корените, отстраняване на горния почвен слой, който 
е богат на хумус и разполагането му на временна площадка в съответствие с 
изискванията за неговото опазване 29 ; изграждане на строителни пътища на 
площадката, подготвителни дейности за изграждане на депото за земни маси, които 
ще бъдат използвани при затваряне на хранилището; подготвителни дейности за 
изграждане на водосборния басейн за повърхностни води 

(2) Направа на изкопа. При изкопаването на льосовия слой пропадъчния льос от по-
горните слоеве ще бъде съхранен на временно депо в близост с площадка Радиана, 
Според геоложкия доклад30 и на базата на  опита от изграждане на льосоциментна 
възглавница при изграждането на АЕЦ „Козлодуй” съставът на льоса от по-горните 
слоеве е по-подходящ за изпълнението на льосоцимент. Льосът, който ще се 
използва при затварянето на хранилището се разполага на подготвеното депо за 
земни маси.  Льосът от по-долните слоеве на изкопа (последните 6 m) е по-заглинен 
и неподходящ за използване при затваряне на хранилището. Той се разглежда като  
излишни земни маси и се извозва извън площадката; 

(3) Изпълнение на льосоциментна възглавница с дебелина 5.00 m и ширина 57.10 m. 
Изпълнява се на пластове с дебелина до 25 сm с променливо циментно съдържание 

                                                
29 Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и 

оползотворяване на хумусния пласт, ДВ бр.89 от 22 октомври 1996г., изм. ДВ бр.30 от 22 март 2002г 
30  Доклад за резултатите от проведените геоложки, геофизични, инженерно-геоложки, хидрогеоложки и 

хидроложки, лабораторни проучвания, 2010; Геотехника АБВ 
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от 2 до 8 %. В льосоциментната възглавница се изграждат дренажните галерии под 
всеки ред клетки за погребване и се залагат фундаментите на подвижните покриви.  

(4) Изграждане на стоманобетонните клетки като се започне от дънната плоча с 
дебелина 60 cm, стените на клетките  и вътрешните стени с дебелина 50 cm и се 
завърши с покриване на готовите клетки с стоманобетонни покривни панели, които 
се поставят върху стените на клетките с помощта на кран и ги предпазват до 
влизането им в експлоатация; нанасяне на хидроизолация. При изграждането на 
стоманобетонните конструкции се следи стриктно за непрекъсваемост на процеса. 
Изгражда се допълнителен завършващ слой на льосоциментната възглавница до 
височина покриваща дънната плоча на клетките.  

(5) Изграждане на подвижните покриви и мостовите кранове с товароподемност 40 
тона, в т.ч. монтаж на релсовия път, по който се придвижват подвижните покриви; 

(6) Изграждане на дренажните системи, в т.ч. дренажната система под ската и 
дренажните системи за повърхностни води около клетките 

(7) Изграждане на спомагателните сгради и съоръжения, в т.ч. сградата за буферно 
съхраняване на радиоактивни отпадъци преди погребването им се извършва 
успоредно със изграждането на клетките на хранилището; 

(8) Покриване с почва и озеленяване. 

2.2.1.13 УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМНИ МАСИ И ХУМУС 

Според авторите на проекта при изграждането на първият етап на хранилище траншеен тип 
заедно със съпътстващите съоръжения и инфраструктура на площадката се получават около 
68 000m3 хумус, който подлежи на повторно използване облагородяване на средата при 
изграждане на съоръжението. По време на строителството този хумус ще бъде съхраняван на 
временна площадка, разположена на разстояние около 1 km  от площадка Радиана31 в пълно 
съответствие с изискванията на Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, 
подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт32. 
Хумусът, който се отстранява при строителството на втория и третия етапи на хранилището 
в размер на 19 000 и 24 000 m3 съответно, ще бъде използван повторно за облагородяване на 
средата и за подобряване на слабопродуктивни земи, каквото е желанието на населението в 
околността.  

Значителна част от изкопаната земна маса при изграждане на първия етап на хранилището 
ще бъде съхранена на депо, разположено на площадка Радиана и описано по-долу, тъй като 
ще се използва за обратна засипка и изграждане на защитната многобариерна покривка при 
затваряне на хранилището. За разполагане на излишните земни маси, които не са подходящи 
за целите на затварянето на хранилището в размер на 220 000 m3 върху местоположения, 
идентифицирани в проучването33 се водят преговори със собствениците.  

Излишните земни маси, които се получават при изграждането на втория и третия етап на 
хранилището ще бъдат използвани за рекултивация на нарушени терени.   

                                                
31 Геоконсулт ООД, Проучване на местоположение на депо за излишни земни маси и временни депа за хумус и 

льос, 2014 
32 Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и 

оползотворяване на хумусния пласт, ДВ бр.89 от 22 октомври 1996г., изм. ДВ бр.30 от 22 март 2002г 
33 Геоконсулт ООД, Проучване на местоположение на депо за излишни земни маси и временни депа за хумус и 

льос, 2014 
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На площадката ще бъде изградено депо за земни маси в размер  на 625 000 m3. 
Разположението на депото е показано на Фигура 2.2-15, а напречния разрез – на Фигура 
2.2-16.   

 
ФИГУРА 2.2-15 РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ДЕПО ЗА ЗЕМНИ МАСИ 

 

 
ФИГУРА 2.2-16 ПРОЕКТ НА ДЕПОТО ЗА ЗЕМНИ МАСИ -  НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ 

 

Депото се разполага на  площ от 70 000 m², максималната кота е +60 m. Земната основа под 
депото е с наклон от 8:3, а склона е с наклон 8:3. Земната маса се уплътнява със стандартни 
способи (булдозер). Върху депото се разстила хумус, върху който се засажда се трева, която 
се наторява и полива. Устойчивостта на наклона е доказана с числени методи и 
експериментални наблюдения.  

2.2.1.14 ЕТАПИ В ИЗГРАЖДАНЕ НА НХРАО ТРАНШЕЕН ТИП 

Според авторите на проекта хранилището траншеен тип ще бъде изградено на следните три 
етапа:  

 Етап 1 включва изграждане на първата платформа с 22 броя клетки за погребване на 
радиоактивни отпадъци, спомагателните сгради и съоръжения и инфраструктурата на 
площадката; капацитетът на етап 1 е 6336 броя СтБК; 

Уплътнена 
почва 
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 Етап 2 включва експлоатация на изградената първа платформа и изграждане на 
втората платформа с 22 броя клетки за погребване на радиоактивни отпадъци; общият 
капацитет на етап 2 е 12672 броя СтБК; 

 Етап 3 включва изграждане на последната платформа с 22 броя клетки за погребване 
успоредно с експлоатацията на втората платформа; общият капацитет на хранилището 
е 19008 броя СтБК. 

През втория и третия етапи изграждането на платформите за погребване на радиоактивните 
отпадъци ще се извършва само през път в крайната източна част  на площадка Радиана като 
частта от хранилището, което е в процес на експлоатация е физически разделена от 
строителния участък с оградни съоръжения. Схемата на изграждане на нови платформи в 
условията на експлоатация на хранилището е дадена в Приложение 8-II.5. По този начин е 
осигурено физическото разделяне, не се допуска смесване на дейности или ли материали. 
Осигуреното разстояние между клетките, които са в експлоатация, и строителната площадка 
гарантира отсъствието на радиологични въздействия на строителните работници. Схемата на 
поетапно изграждане е дадена на Фигура 2.2-17. 
 

 
ФИГУРА 2.2-17 СТРОИТЕЛСТВО НА ОТДЕЛНИТЕ ЕТАПИ НА ХРАНИЛИЩЕ ТРАНШЕЕН ТИП 

 

2.2.1.15 НЕОБХОДИМОСТ ОТ ТЕСТОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПРЕДИ ЗАТВАРЯНЕТО НА ХРАНИЛИЩЕ 
ТРАНШЕЕН ТИП 

По време на експлоатацията на хранилището ще се извършва тестване на защитната 
многобариерна покривка на специално изградена тестова площадка.  

2.2.1.16 ЗАТВАРЯНЕ НА ХРАНИЛИЩЕ ТРАНШЕЕН ТИП 

В съответствие с изискването на ядреното законодателство34,35 затваряне на хранилище за 
погребване на радиоактивни отпадъци се извършва в съответствие с технически проект за 
затваряне, план за затваряне, оценка за безопасността в следексплоатационния период и 
оценка на безопасността при затваряне, които се одобряват от Агенцията за ядрено 
регулиране. Затварянето на хранилището след края на експлоатационния му период подлежи 
на отделна оценка на въздействие върху околната среда. Процесът на затваряне на НХРАО и 

                                                
34 Наредба за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, ДВ бр. 76 от 30 август 2013г. 
35 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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изискванията към него са описани подробно в глава 1. В настоящата част са дадени 
специфичните характеристики на затварянето на хранилище траншеен тип.  

Според авторите на разработката затварянето на клетките на хранилището се състои в 
запълване на минималното останало свободно пространство с чакъл, полагане на покривни 
панели, изграждане на покривна плоча и хидроизолирането й. Това се извършва по следния 
начин: 

(1) междината между опаковките с РАО се запълва с чакъл за да се обездвижват 
опаковките. Този чакъл се докарва с камион до мястото за разтоварване. Чакълът от 
приспособление за загребване на чакъл се изсипва през шланг чрез специално 
устройство, пригодено за мостовия кран. Насипването продължава докато чакълът 
достигне горното ниво на последния ред от опаковките. 

(2) Дистанционно, управлявано от главната командна зала, върху горната част на стените 
на клетката се поставят предварително изготвените бетонни панели. Извършва се с 
помощта на мостовия кран, разположен под подвижния покрив и системата за видео 
наблюдение. Тези панели предпазват работниците при извършване на дейностите по 
изграждане на плочата за затваряне 

(3) Върху бетонните панели се поставя пласт от полиетилен, който възпрепятства 
свързването на новия бетон на покривната плоча и покривните панели и осигурява 
хидроизолация, която пречи на бетона да проникне през фугите на панелите. 

(4) Излива се изравняващ слой бетон; 
(5) Изгражда се затваряща стоманобетонна плоча с дебелина 0.6 m по следния начин: (а) 

монтиране и заваряване на арматурната стомана; (б) поставяне на кофраж и изливане 
на бетона; (с) отстраняване на кофража. 

(6) Покривната плоча с хидроизолира чрез покриване с хидроизолиращо покритие 
Гореописаните операции се извършват под подвижния покрив, който осигурява защита на 
поставените опаковки и работите по затварянето от метеорологичните явления. Под 
подвижния покрив се намира и мостовия кран, използван за поставяне на опаковките с РАО 
на мястото им в клетките на хранилището, и който се използва при операциите по затваряне 
на клетките. Според авторите на проекта затварянето на клетка ще продължи в рамките на 4-
5 месеца. 
След края на експлоатационния период на хранилището се пристъпва към окончателното му 
затваряне. Окончателното затваряне на хранилище траншеен тип се основава на 
изграждането на защитно многобариерно покритие, което да гарантира инфилтрационен 
хидравличен поток значително по-нисък от този на естествената среда, минимизирайки по 
този начин достъпа на влага до хранилищната система. Защитната многобариерна покривка 
се състои 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) една или няколко проводящи бариери, които използват 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 
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напрежение. При тези условия, бариерата предотвратява навлизането на течността в 
прекъснатия капиляр. 

Предложеното от авторите на проекта защитно многобариерно покритие е дадено на Фигура 
2.2-18.  

 
ФИГУРА 2.2-18 ЗАЩИТНО МНОГОБАРИЕРНО ПОКРИТИЕ ЗА ХРАНИЛИЩЕ ТРАНШЕЕН ТИП 

 

Защитното многобариерно покритие ще се състои от следните пластове показани на 
фигурата: 

(1) Горен хумусен слой, върху който ще е засадена растителност с плитка коренова 
система – трева. Дебелината на пласта е 10 cm, хидравличната проводимост на пласта 
е 10-2 m/s; 

(2) Анти-ерозионен слой от глина с чакъл с дебелина 40 cm и хидравлична проводимост 
10-2 m/s, който ще се изгражда на слоеве; 

(3) Основа от уплътнен льос с дебелина 50 cm и хидравлична проводимост 10-7 m/s, 
който ще се изгражда на слоеве; 

(4) Защитен слой от чакъл и камъни с дебелина 40 cm и хидравлична проводимост 10-1 
m/s, чиято функция, освен да предпазва от механично увреждане, ще бъде да отвежда 
проникналата вода в дренажната система; 

(5) Геотекстил с дебелина 1 cm и хидравлична проводимост 10-4÷10-3 m/s, чиято функция 
ще бъде да раздели физически двата пласта – горния и долния дренажни пластове; 
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Основен дренажен пласт, който ще дренира достигналата до него влага и ще я отвежда в 
дренажната система. Ще се състои се от следните три пласта, всеки от които е с дебелина 
10 cm:  
(6) Слой пясък с хидравлична проводимост 10-3 m/s; 

(7) Слой едър пясък или дребен чакъл с хидравлична проводимост 10-2m/s;  
(8) Слой дребен чакъл с хидравлична проводимост 10-1 m/s; 
(9) Водонепропусклив слой от листове високоплътен полиетилен или бентонитов 

геокомпозит с дебелина 0.2 cm и хидравлична проводимост 10-11 m/s, който ще 
разделя горния първичен дренажен филтърен пласт от долния уплътнен пласт от 
глина;  

(10) Основен водоупор от водоплътна глина с дебелина 100 cm и хидравлична 
проводимост 10-9 m/s; 

(11) Поддържаща основа от нископластични материали с дебелина 30 cm и хидравлична 
проводимост 10-5 m/s. Основата е пясъчно-глинеста с дребен чакъл; 

(12) Бетонова клетка с хидравлична проводимост 10-8 m/s. 

Гореописаните дренажни пластове отвеждат инфилтрираните води в дренажки канавки, 
разположени по северната граница на площадката, които подлежат на мониторинг и контрол. 

Така проектирано, многослойното защитно покритие осигурява инфилтрационен 
хидравличен поток под 1.5 L/m2 за година през хранилищните модули. Тази стойност е 
доказана от дългогодишни измервания на инфилтрационния поток през експериментални 
многослойното защитни покрития с идентична конструкция в Centre d’Obe-Франция и El 
Cabril – Испания. 
Освен защитна многобариерна покривка при затваряне на хранилището се изгражда 
дренажна система в близост до основата на южния склон на терена, която дренира водите от 
склона и не им позволява да достигнат до водоупора от водонепроницаема глина. 
Представлява дренажен канал, който е запълнен с чист чакъл и с покритие от подходящи 
материали за запазване на неговата цялост.  

Льосът, който е съхраняван на площадката в депо за земни маси, се използва за обратна 
засипка, с което се възстановява оригиналното състояние на площадката. 

Видът на затворено хранилище е показан на Фигура 2.2-19. 
 

 
ФИГУРА 2.2-19 НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ НА ЗАТВОРЕНО ХРАНИЛИЩЕ ТРАНШЕЕН ТИП 

 
Едновременно с извършването на гореописаните дейности по изграждане на многобариерна 
защитна покривка и обратна засипка се извършва ревизия на системата за контрол на 
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инфилтрата, включително и на галериите, която е проектирана за време на експлоатация 375 
години.  

По този начин в периода след затваряне на хранилището траншеен тип се осигурява 
безопасното изолиране на радиоактивните отпадъци от човека и околната среда. Дъждовните 
води се отвеждат от защитната многобариерна покривка. Много малка част от тях могат да 
инфилтрират през защитното покритие. Осигурен е пълен контрол върху хранилището. Дори 
и да проникне някакво минимално количество влага до хранилището, тя ще бъде уловена от 
системата за контрол на инфилтрата.  

2.2.1.17 МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ В ПЕРИОДА НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН КОНТРОЛ 

Дейностите по време на институционалния контрол, които са еднакви за двата типа 
хранилища (тунелен и траншеен тип) са описани в глава 1 на настоящия ДОВОС.  
Проектът предвижда пълен контрол върху състоянието на погребаните радиоактивни 
отпадъци и състоянието на конструкцията на хранилището чрез гореописаната система за 
контрол на инфилтрацията, която е проектирана да бъде експлоатирана в продължение на 
375 години. Не се предвиждат ремонтни дейности  на галериите от системата за контрол на 
инфилтрацията освен елементарна поддръжка на хидроизолиращото покритие. Системата от 
тръбопроводи за отвеждане на евентуално проникналите води, която е описана по-горе, е 
изградена от стандартни елементи, позволяваща лесна поддръжка и подмяна в случай на 
необходимост.  
Състоянието на защитната многобариерна покривка ще бъде контролирано, освен визуално, 
и с методите на геодезичен контрол и контрол на дренажите, които са част от нея.  

2.2.1.18 ИЗПОЛЗВАНЕ ТЕХНОЛОГИЯ НА АПРОБИРАНА В ПРАКТИКАТА  

Технологията за погребване на радиоактивни отпадъци в хранилища траншеен тип 
представлява съвременна технология, добре апробирана в практиката. Съвременни 
хранилища траншеен тип са реализирани в редица развити страни с развита ядрена 
енергетика. Такива са редица хранилища в Англия, САЩ, Япония, Франция, и др.страни. 
Типични примери за подобно съвременно хранилище – повърхностно многобариерно 
модулно хранилище траншеен тип са реализираните в Centre d’Obe-Франция, El Cabril – 
Испания, Моховце в Словакия, Дуковани в Чехия и др.36. В действителност тази съвременна 
технология за погребване на радиоактивни отпадъци е разработена от Франция – страната с 
най-голям дял на ядрената енергия в енергийния микс, която е водеща страна в управлението 
на радиоактивни отпадъци. Технологията се основава на опита на Франция при изграждане и 
експлоатация на хранилището Ла Манш, приложена е при изграждане и експлоатация на 
новото френско хранилище в Centre d’Obe, което е с капацитет 1 милион куб.метра 
радиоактивни отпадъци и ще бъде експлоатирано до 2040г. Значително развитие 
технологията намира при изграждането на испанското хранилище Ел Кабрил, което се явява 
референтна технология за националното хранилище траншеен тип (Фигура 2.2-20). Същата 
технология ще бъде използвана в белгийското хранилище, което е в процес на изграждане 
(Фигура 2.2-21).  
 

                                                
36 Ира Стефанова, Погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци, 2014 
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Хранилище Centre d’Obe, 
Франция 

 

Хранилище Ел Кабрил, 
Испания 

ФИГУРА 2.2-20 СЪВРЕМЕННИ ХРАНИЛИЩА ТРАНШЕЕН ТИП В ЕКСПЛОАТАЦИЯ  

 

  
Вид на хранилището след неговото затваряне, съгласно 

проекта 
Вид на клетките за погребване на 

РАО, съгласно проекта 
ФИГУРА 2.2-21 СЪВРЕМЕННО ХРАНИЛИЩА ТРАНШЕЕН ТИП В ПРОЦЕС НА ИЗГРАЖДАНЕ, ДИЗЕЛ, 

БЕЛГИЯ  
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Затварянето на хранилище траншеен тип и изграждането на защитна многобариерна 
покривка също е технология изпитана в практиката и доказала своята ефективност, както се 
вижда от показания на Фигура 2.2-22 пример със затвореното хранилище Ла Манш, 
Франция. 

 

  
Външен вид Детайли на защитната покривка 

ФИГУРА 2.2-22 ЗАТВОРЕНО МОДУЛНО ТРАНШЕЙНО ХРАНИЛИЩЕ С ИЗГРАДЕНА МНОГОБАРИЕРНА 
ЗАЩИТНА ПОКРИВКА  

 

Това показва, че използването на така предложената технология за погребване на 
радиоактивни отпадъци в хранилище траншеен тип съответства на изискванията на Закона за 
използване на ядрената енергия 37  за използване на технологии съответстващи на 
международно признатия експлоатационен опит. 

2.2.2 ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПОГРЕБВАНЕ НА НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАО В ХРАНИЛИЩЕ 
ТУНЕЛЕН 

2.2.2.1 КОНСТРУКЦИЯ НА ХРАНИЛИЩЕ ТУНЕЛЕН ТИП 

Технологията на хранилище тунелен тип се основава на подземни успоредни тунелни 
изработки (галерии) с голямо сечение (6.5 m) и голяма дължина от 1130 m, достъпът до които 
се извършва през хоризонтални разкриващи щолни  с малък диаметър (3.7 m).  
Хранилището се състои от 8 успоредни тунелни изработки за разполагане на контейнерите с 
радиоактивни отпадъци (СтБК), всяка с дължина 1130 m и диаметър 6.5 m. Тунелните 
изработки за разполагане на СтБК са разположени по цялата дължина на площадка 
„Радиана“, успоредно на пътя. Обслужването на тунелните изработки за разполагане на 
СтБК се извършва посредством 3 броя перпендикулярно разположени обслужващи галерии - 
транспортна щолня, сервизна галерия, вентилационна щолня, които са с диаметър 3.7 m. 
Допълнително се изгражда и експериментална щолня, разгледана по-долу, с което  общата 
дължина на минните изработки възлиза на 9 770 m.  

Тунелните изработки се разполагат в една равнина на дълбочина 25-30 m под повърхността 
на терена.  

Според проекта тунелните изработки се разполагат в льосовидните глини, на 5-10 над 
подстилащите ги пясъчно-чакълести кватернерни наслаги. Разстоянието до плиоценските 

                                                
37 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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глини е не по-малко от 9 m. Разположението на разкриващата / транспортна щолня, която 
достига до галериите за разполагане на РАО, е показано на Фигура 2.2-23. 

 

. 
ФИГУРА 2.2-23 ГЕОЛОЖКИ РАЗРЕЗ С РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА РАЗКРИВАЩАТА /  ТРАНСПОРТНА ЩОЛНЯ  

 
Схемата на хранилището тунелен тип е дадена на Фигура 2.2-24. Както е казано по-горе 
хранилището се състои от 8 успоредни тунелни изработки за разполагане на радиоактивни 
отпадъци. Разстоянието между две галерии за разполагане на радиоактивни отпадъци (ос до 
ос) е 20 m, а размерите на целика са 12.6 m.  Достъпът до галериите за погребване се 
извършва през  хоризонтална транспортна щолня, започваща от кота 59.  

 

 
ФИГУРА 2.2-24 СХЕМА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ХРАНИЛИЩЕ ТУНЕЛЕН ТИП 

 
Осигуряването на вентилация е задължително за хранилище тунелен тип. Вентилацията се 
осигурява през перпендикулярна разположена вентилационна щолня с диаметър 3,7 m 
(светло сечение).  

Осигурена е сервизна щолня, чието разположение е показано на Фигура 2.2-24 със диаметър 
3.7 m (светло сечение).  
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Конструкцията на галерията за разполагане на радиоактивни отпадъци е показана на Фигура 
2.2-25. 

 

 
ФИГУРА 2.2-25 КОНСТРУКЦИЯ НА ГАЛЕРИЯ ЗА ПОГРЕБВАНЕ НА РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ 

1 Контейнер с РАО; 2 Фундамент; 3 Релсов път (междурелсие 900 mm);4 Дренаж за контаминирани води 5 
Скална маса  6 Канавки за подземни води 

 

Тунелите за разполагане на радиоактивни отпадъци са съоръжени със хидроизолиран 
многослоен стоманобетонен крепеж с обща дебелина 0.45 m. Масивът е заздравен чрез 
микропилоти и инжекционна силикатизация или циментация. Дълбочината на заздравяване, 
според авторите на разработката е 40 cm. 

В долната част на тунелните изработки се изгражда 40 cm бетонна плоча с дренажни 
канавки, които са част от системата за улавяне на водите.  Под бетонната плоча преминават 
тръби за отвеждане на евентуално замърсените води. Дренажните води от канавките и 
евентуално замърсените води от тръбппроводите се управляват разделно и се заустват в 
отделни приемници, разположени надземно на площадката, които са оборудвани с 
пробовземни устройства. Преди започване на разполагането на радиоактивните отпадъци 
водите с разглеждат като чисти руднични води и се заустват в приемник за чисти води. След 
разполагане на контейнерите с радиоактивни отпадъци водите се разглеждат като 
потенциално замърсени и се заустват в приемник за контаминирани води. За улеснение на 
оттока на водите галериите са с лек наклон 5 ‰. 
Както е казано по-горе капацитетът на всяка тунелна изработка е 2150 броя СтБК.  Във всяка 
тунелна изработка се формират по два сектора с радиоактивни отпадъци, всеки с капацитет 
1075 броя СтБК, разделени със сервизната щолня. Контейнерите се разполагат надлъжно в 
галериите за разполагане в два реда по два във височина - в напречното сечение се побират 
четири контейнера. 

Обслужващите щолни – транспортна, вентилационна и сервизна са с диаметър 3.7 m.  
Крепежът на обслужващите подземни изработки e 0,33 m.  

2.2.2.2 КАПАЦИТЕТ НА ХРАНИЛИЩЕТО 

Хранилището тунелен тип се състои от 8 броя тунелни изработки (галерии) с дължина 1130 
m, всяка от които с капацитет 2150 броя СтБК. 
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Общият капацитет на хранилището възлиза на 17 200 броя СтБК. Определеният в проекта 
капацитет на хранилище тунелен тип е по-нисък (с 1800 броя СтБК) от необходимия  
капацитет на хранилището (19 000 броя СтБК), приведен в част 1.7.3 на Глава 1. 

2.2.2.3 СПОМАГАТЕЛНИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 

Спомагателни сгради и съоръжения се изграждат на повърхността. Те се ситуират в две 
площадки със различно предназначение. Т.нар. площадка „Запад” включва технологичните 
съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци и обслужващи сгради и съоръжения, 
които принципно са еднакви за двете технологии за погребване на радиоактивни отпадъци и 
са описани в глава 1. Специфична за технологията на разполагане на радиоактивни отпадъци 
в тунели е зарядната станция за дистанционно управляемите транспортно-подемни 
механизми и лампистерната - зарядна станция за електрическите лампи, които използва 
експлоатационния персонал и строителните работници. 

На площадка „Изток” изгражда минно-строителния комплекс, рудничната вентилационна  
уредба, системата за прием на водите. Включва: зарядна станция за акумулаторните 
локомотиви, работилница за поддръжка на строителната техника, компресорно, 
вентилационна уредба, площадка за претоварване на изкопаната земна маса, обслужващ 
портален кран.  
Приемният резервоар за руднични води и приемният резервоар за потенциално 
контаминирани води са разположени на площадка „Изток”. Разположението на приемния 
резервоар за потенциално контаминирани води на площадка „Изток” в противоречие на 
принципите за радиационна защита, съгласно които е необходимо разделяне на потоците 
„чисти материали” от потоците „радиоактивно замърсени или потенциално радиоактивно 
замърсени”. Това местоположение на приемния резервоар е определено от наклона на 
галериите за погребване, който следва естествения наклон на пласта, в който е изграден 
тунела, и съответно отива към вентилационната (дренажна) щолня.  

2.2.2.4 НЕОБХОДИМА ПЛОЩ НА ПЛОЩАДКА РАДИАНА 

Хранилището тунелен тип се разполага върху площта на площадка “Радиана”, отредена за 
строителство на НХРАО, съгласно ПУП-План за регулация и застрояване. Отчитайки 
възприетия подход, че пътищата, по които се извършва транспортът на радиоактивни 
отпадъци от пътя, контролиран от АЕЦ „Козлодуй” до съоръженията за погребване трябва да 
бъде в рамките на площадката на НХРАО, необходимата площ възлиза на 47.5 хектара.  
В съответствие с изискванията на ядреното законодателство цялата площадка Радиана се 
разглежда като площадка на ядрено съоръжение, на която са разположени надземни и плитки 
подземни съоръжения, към която се прилагат изискванията за физическа защита и правилата 
и нормите за осигуряване на пожарна безопасност на ядрените съоръжения38,39. Ще бъде 
изградена система от оградни съоръжения - предупреждаваща, забавяща и спираща огради, 
съоръжени с технически средства за контрол и видео наблюдение. Площадката ще бъде 
изчистена от съществуващите дървета и нискостеблена храстовидна растителност и залесена 
с подходяща тревна растителност.  На площадката се изгражда дренажна система за 
повърхностни води – канали с правоъгълни сечения от готови бетонни елементи, които 
отвеждат дъждовните води в отворен водосборник.   
Не се предполага използването на допълнителна площ за нуждите на строителството на 
хранилището. 
                                                
38 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 
39 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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2.2.2.5 ПАСИВНИ СИСТЕМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА 

Пасивните системи за осигуряване на безопасността се представляват от елементите на 
многобариерната система. Като елементи на многобариерната система авторите на 
разработката разглеждат следните елементи: 

 Първата инженерна бариера е формата на отпадъка, която представлява 
циментирани радиоактивни отпадъци, някои от които предварително са включени в 
стоманени варели със или без суперпресуване. Функцията по безопасност на формата 
на отпадъка (циментовата матрица, в която са включени отпадъците) е  свързана 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, 
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. 

 Трета инженерна бариера се представлява от крепежа на тунелната изработка, 
изграден от 40 cm хидроизолиран бетон, запълващия материал около контейнерите и 
заздравената зона около галерията за разполагане, чиято дебелина е 40 cm.  Функция 
по безопасност е запазване на механичната цялост на системата в продължение на 
минимум 150 години, според авторите на разработката.  

 Четвърта природна (естествена) бариера се изпълнява от благоприятните 
характеристики на площадката. Естествената бариера се характеризира с коефициент 
на филтрация в диапазона 10-510-6 m/s,  който е достатъчно висок за пропусне 
инфилтрационен хидравличен поток в рамките на минимум 50 L/m2 за година, което 
отговаря на вертикална инфилтрация от 8.7 % от средногодишния валеж. 

2.2.2.6 АКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА 

Хранилището тунелен тип е съоръжено с П-образна (обратно поточна) общоруднична 
вентилация. Чистият вентилационен поток постъпва по транспортната щолня, преминава 
през галериите за разполагане, и се засмуква към вентилационната щолня от главния 
вентилатор, който работи в смукателен режим. 

2.2.2.7 ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕСА НА РАЗПОЛАГАНЕ НА СТБК В ТУНЕЛНИТЕ ИЗРАБОТКИ 

Дейностите по управление на радиоактивните отпадъци, които са общи за двете технологии 
за погребване на радиоактивни отпадъци, са описани в глава 1. В настоящата част са описани 
специфичните дейности, които се определят от технологията за погребване. 
Радиоактивните отпадъци постъпват в подземния комплекс (тунелно хранилище за 
погребване на радиоактивни отпадъци) през транспортната щолня и се придвижват до 
местото на разполагане в тунелната изработка.  
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Транспортирането и разполагането се извършва с помощта на дистанционно управляема 
транспортно-разтоварваща машина (тежкотоварен електрокар) на релсов ход. Транспортно-
разтоварващата машина се движи по релсов път вкопан в бетонния фундамент на 
транспортната щолня (Фигура 2.2-26) и в бетонния фундамент на галериите за разполагане 
на радиоактивни отпадъци (Фигура 2.2-27). Електрокарът е с горен захват на СтБК, 
товароподемност 25 тона и височина на повдигане 3 m, което позволява разполагането на 
контейнерите на два реда (Фигура 2.2-27). Наблюдението на процеса на транспортиране и 
разполагане се извършва с помощта на камери  за видео наблюдение.  
 

 
ФИГУРА 2.2-26 НАПРЕЧНО СЕЧЕНИЕ НА 

ТРАНСПОРТНАТА ЩОЛНЯ В НХРАО ТУНЕЛЕН ТИП 
1 Контейнер с РАО  2 Фундамент  3 Релсов път 
(междурелсие 900 mm)  4 Водоотливна тръба за 
подземни води  7 Роботизирана транспортно-

разтоварваща машина 

ФИГУРА 2.2-27 ТЕХНОЛОГИЯ ЗА СКЛАДИРАНЕ 
НА СТБК  В НХРАО ТУНЕЛЕН ТИП  

1 Контейнер с РАО  2 Фундамент  3 Релсов път 
(междурелсие 900 mm; 4 Водоотливна тръба за 
подземни води  5 Скална маса (трошен камък) и 
тръбички за контаминирани води; 6 Канали за 

подземни води 

 

2.2.2.8 СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФИЛТРАТА 

Според авторите на разработката през периода на експлоатация на хранилището тунелен тип 
потенциално замърсените води се улавят от надлъжните канали (улеи), в които са монтирани 
релсите на транспортно-подемното средство, на всеки 50 m се заустват в  система от 
тръбопроводи, изградени под бетонният фундамент, върху който са разположени 
контейнерите с радиоактивни отпадъци. Системата тръбопроводи се отвежда през 
вентилационната щолня, към събирателен резервоар, който в разположен  в забоя на 
вентилационната щолня. На площадка „Изток” е предвидена сграда, в която е разположена 
цистерна за контаминирани води.  

Системата от тръбопроводи трябва да бъде изградена така, че да може да се контролира от 
кой сектор на хранилището може да постъпи контаминирана вода. На този етап на 
инвестиционното предложение, не е как ще бъде осъществено това, но се предполага, че на 
следващ етап от развитието на проекта ще бъдат проектирани технически средства за 
контрол на изхода на всеки тръбопровод.  
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Водите от системата тръбопроводи се разглеждат като потенциално замърсени и се 
контролират за наличие на радиоактивно замърсяване. Както е казано в глава 1 на настоящия 
ДОВОС в НХРАО не се предвижда преработване на радиоактивни отпадъци. В случай на 
наличие на радиоактивно замърсяване водите се транспортират в СП „РАО-Козлодуй” за 
преработване. Чистите води се отвеждат в басейна за дъждовни води.  
Така проектирана системата от тръбопроводи не позволява извършване на контрол върху 
нейното състояние и съответно откриване на дефекти или откази  по време на 60-годишния 
период на експлоатация. Системата от тръбопроводи е изградена от стандартни материали и 
се разчита нейната работоспособност за бъде запазена в продължение на 60-годишния  
период. на експлоатация.  Това се осигурява единствено чрез системата за осигуряване на 
качество в процеса на строителство. Предвид големия общ брой тръбопроводи (над 180) 
възможността за дефекти или отказ е голяма, а техническа възможност за подмяна на 
дефектирал тръбопровод практически липсва. 

Системата от тръбопроводи се демонтира на етап затваряне на хранилището. След затваряне 
на хранилището дренирането на потенциално замърсените води от тунелните изработки с 
радиоактивни отпадъци се извършва по гравитачен път в посока на запълнената с инертен 
материал вентилационна (дренажна) щолня и се отвежда в басейн, разположен в дъното на 
вентилационната шахта, който, според авторите на разработката, има значителен капацитет и 
е запълнен с проницаем материал. От него водите, преминавайки през порест бетон 
проникват във вместващия масив. 

2.2.2.9 МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НХРАО 

Съгласно авторите на разработката в процеса на експлоатация на хранилището ще бъдат 
извършвани: 

(1) радиационен мониторинг на площадката и наблюдаваната зона, който не зависи от 
типа хранилище (тунелен или траншеен тип) и е описан глава 1 на настоящия 
ДОВОС; 

(2) хидрогеоложки мониторинг – не зависи от типа хранилище и е описан в глава 1 на 
настоящия ДОВОС; 

(3) сеизмичен мониторинг – не зависи от типа хранилище и е описан в глава 1 на 
настоящия ДОВОС; 

(4) метеорологичен мониторинг на площадката – не зависи от типа хранилище и е описан 
в глава 1 на настоящия ДОВОС; 

Прекият контрол върху състоянието на тунелните изработки за погребване на радиоактивни 
отпадъци може да бъде извършван само до момента на разполагането на СтБК. След 
разполагане на опаковките с радиоактивен отпадък е невъзможно провеждането на контрол 
както върху състоянието на опаковките, така и върху състоянието на тунелните изработки, в 
които са разположени погребаните СтБК. По тази причина авторите на разработката 
предлагат контролът върху състоянието на тунелите със СтБК за бъде опосредстван чрез 
изследване на микродеформациите и напрегнатото деформирано състояние в масива 
посредством безразрушителни методи в експерименталната щолня. 

Контролът върху състоянието на водите, чрез който може да се определи състоянието на 
опаковките с радиоактивни отпадъци, е кратковременен, само в процеса на запълване на 
дадена тунелна изработка предвид предложената концепция за затваряне. След затваряне на 
дадена тунелна изработка в условията на експлоатация на хранилището е възможен контрол 
върху в цялото количество води, идващи от нея, но не може да бъде контролирано 
състоянието на опаковките и инженерните бариери (крепеж, заздравена зона) в отделните 
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отсеци на тунела. По тази причина  авторите на разработката предлагат контролът върху 
състоянието на опаковките с радиоактивни отпадъци да бъде опосредстван чрез контрол 
върху ограничено количество СтБК разположени в експерименталната щолня. Недостатък на 
това предложение, освен опосредствения контрол, е различната геометрия на галериите за 
погребване и експерименталната щолня, което не позволява директното използване на 
резултатите. 

2.2.2.10 ИЗВЛИЧАНЕ НА СТБК ПРЕЗ ЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ ПЕРИОД 

Съгласно изискванията на ядреното законодателство40 проектът на хранилище за погребване 
на радиоактивни отпадъци трябва да осигури възможност за извличане на опаковките с 
радиоактивни отпадъци през етапа на експлоатация на хранилището. Това включва два 
аспекта: 

(1) възможност за извличане на цялото количество отпадъци в съоръжението; 

(2) възможност за извличане на евентуално дефектирала опаковка/опаковки; 
Теоретично е възможно извличането и в двата аспекта, макар и силно затруднено. В първият 
аспект извличането на цялото количество е силно затруднено в затворените тунелни 
изработки предвид наличието на голямо количество запълващ материал, което освен 
технически трудности поражда и необходимостта от продължителен престой на персонала, 
участващ в операциите по извличане със всичките свързани с това рискове за здравето им. 
Допълнителен риск поражда и отсъствието на обща вентилация в затворените тунели и 
необходимостта от използване на локална вентилация. В случай на деформация на тунелите, 
което е много вероятно тъй като тунелите се изграждат в слаби скали (льосовидните глини), 
може да се очаква, че наличните транспортно-подемни механизми няма да могат да бъдат 
използвани и трябва да се доставят други технически средства. 
Възможността за извличане на евентуално дефектирала опаковка/опаковки също теоретично 
е осигурена, но е свързана с извличането на значително по-голям брой опаковки (1075) 
докато се стигне до проблемната такава и свързаното с това значително дозово натоварване 
за персонала. 

2.2.2.11 НЕОБХОДИМОСТ ОТ ТЕСТОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПРЕДИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ХРАНИЛИЩЕ 
ТУНЕЛЕН ТИП 

Предвидено е изпреварващото изграждане на експериментална щолня преди строителството 
на хранилище тунелен тип с оглед in situ изследване на взаимодействието подземна 
изработка – вместващ масив и определяне на напреженията, които ще възникнат в масива. 
Независимо, че при строителството ще се използват стандартни минни способи, авторите на 
разработката считат, че е необходимо тестване на различни методи за прокарване на 
тунелите и тяхното укрепване, за което ще бъде използвана експерименталната щолня. 

2.2.2.12 СТРОИТЕЛСТВО НА ХРАНИЛИЩЕ ТУНЕЛЕН ТИП 

Строителството се извършва по стандартните минни способи с машини, показани в 
Приложение 8-II.6. Изкопаната земна маса се изнася с малки вагони (2.8 m3), движени от 
руднични акумулаторни локомотиви до строителната площадка „Изток” по релсов път, който 
е само за целите на строителството и се демонтира впоследствие. В началото на минното 
строителство вентилацията се осъществява с руднични вентилатори за местно проветряване, 
разположени на повърхността на подходящи (и регламентирани от нормативните документи) 
места в близост до устието на разкриващите щолни. След изграждането на транспортната 

                                                
40 Наредба за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, ДВ бр. 76 от 30 август 2013г 
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щолня, вентилационната щолня и пилотната изработка на най-отдалечената от устието 
тунелна изработка се пуска в експлоатация рудничната вентилация. Изграждането на 
тунелите за погребване на радиоактивни отпадъци в двустепенен процес, който включва: 
направата на т.нар. пилотна изработка с малък диаметър (4.00 m); полагане на временен 
крепеж; изчакване от 4 до 6 месеца за уравновесяване на напреженията; проширяване до 
необходимия диаметър (7.40 m) и полагане на окончателния многослоен крепеж. 
Същественото е, че предвид изискванията към бетона за подземни изработки той не се 
транспортира до площадката с бетоновози, а се приготвя на повърхността по определена 
технология.  

Съществена част от процеса на изграждане на хранилище тунелен тип е заздравяването на 
скалната маса в непосредствената околност на минните изработки. Това е необходимо 
защото изграждането на тунелите неминуемо е съпроводено с интензивно напукване в 
дълбочината на масива. Дори и в най-пластичните геоложки среди около изработката се 
образува така наречената зона на нееластични деформации, в която последователно се 
наблюдават следните зони: (1) зона на частично и пълно разрушаване; (2) зона на интензивна 
напуканост или разслояване; (3) зона на пластични деформации. Авторите на разработката 
предлагат заздравяването на масива да се извърши чрез актериране с микропилоти и 
следваща силикатизация (инжектиране на водно стъкло и други добавки) или циментация 
(инжектиране на циментни разтвори). И в двата случая инжектирането се извършва със 
инжекторни устройства под налягане. Дебелината на заздравената зона, според авторите на 
разработката, е 40 cm.   

2.2.2.13 УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМНИ МАСИ И ХУМУС 

Според авторите на проекта при изграждането на хранилище тунелен тип заедно със 
съпътстващите съоръжения и инфраструктура на площадката се получават около 70 200 m3 
хумус, от които около 43 860 m3 подлежат на повторно използване при рекултивация на 
площадката при затваряне на хранилището. Авторите на разработката предлагат на 
площадката да бъде изградено депо за хумусния материал, който ще се използва за 
рекултивация при затварянето на хранилището след 60-годишния период на експлоатацията 
му. Това предложение противоречи на Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, 
подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт41, 
която забранява съхраняване на хумусен пласт в хумусни депа за период по-голям от 15 
години. 

Излишната хумусна маса в размер на 26 340 m3 може да бъде оползотворена при различни 
облагородяващи мероприятия в близките населени места. 

Според авторите на проекта обемът на излишните земни маси, които подлежат на 
депониране (разполагане в насипище, извън площадка Радиана възлиза на 650 000 m3 земна 
маса. Това количество земна маса е двойно по-голямо от наличните възможности за 
осигуряване на места за разполагане на земни маси, идентифицирани в проведените 
проучвания42.  

2.2.2.14 ЕТАПИ В ИЗГРАЖДАНЕ НА НХРАО ТУНЕЛЕН ТИП 

Според авторите на проекта хранилището тунелен тип ще бъде изградено на следните три 
етапа:  

                                                
41 Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и 

оползотворяване на хумусния пласт, ДВ бр.89 от 22 октомври 1996г., изм. ДВ бр.30 от 22 март 2002г 
42 Геоконсулт ООД, Проучване на местоположение на депо за излишни земни маси и временни депа за хумус и 

льос, 2014 
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 Етап 1 включва изграждане на първите две тунелни изработки и инфраструктурата на 
площадката; капацитетът на етап 1 е 4300 броя СтБК; 

 Етап 2 включва експлоатация на изградените 2 тунелни изработки и изграждане на 
три галерии за разполагане на РАО; общият капацитет на етап 2 е 10750 броя СтБК; 

 Етап 3 включва изграждане на последните три галерии (тунели) за погребване на РАО 
успоредно с експлоатацията на съществуващите; общият капацитет на хранилището е 
17200 броя СтБК. 

Предвид очевидната необходимост от по-голям капацитет за погребване на радиоактивните 
отпадъци на първия етап от строителството на НХРАО, определен от необходимостта за 
погребване на радиоактивните отпадъци от извеждане от експлоатация на блокове 1-4, 
трябва горе-посочения ред да бъде променен и на първия етап да бъдат изградени три 
галерии (тунели) за погребване на РАО с капацитет 6450 броя СтБК. 
През втория и третия етапи изграждането на галериите за погребване на радиоактивните 
отпадъци ще се извършва само през вентилационната щолня за да се минимизира до степен 
до която е възможно смесването на дейностите по експлоатация на хранилището и 
дейностите по изграждане. Схемата на изграждане на нови тунели в условията на 
експлоатация на хранилището е дадена на Фигура 2.2-28. Не е осигурено обаче разделяне на 
въздушните потоци. Налице е смесване на въздушните потоци, идващи от галериите, в които 
са погребани РАО, и въздушните потоци, идващи от галериите, които са в процес на 
изграждане с възможните радиологични въздействия за строителите на новите галерии, 
които не са квалифицирани за работа в сфера на йонизиращи лъчения.  

 

 
ФИГУРА 2.2-28 ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ГАЛЕРИИ ЗА ПОГРЕБВАНЕ ПРИ НА ЕТАП  

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПРИ  ХРАНИЛИЩЕ ТУНЕЛЕН ТИП 
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2.2.2.15 НЕОБХОДИМОСТ ОТ ТЕСТОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПРЕДИ ЗАТВАРЯНЕ НА ХРАНИЛИЩЕ ТУНЕЛЕН 
ТИП  

По време на експлоатацията на хранилището ще се извършва тестване на различни 
материали за запълване на свободното пространство в тунелните изработки с погребани 
радиоактивни отпадъци. Тестването ще бъде извършвано в експерименталната щолня.  

2.2.2.16 ЗАТВАРЯНЕ НА ХРАНИЛИЩЕ ТУНЕЛЕН ТИП 

В съответствие с изискването на ядреното законодателство43,44 затваряне на хранилище за 
погребване на радиоактивни отпадъци се извършва в съответствие с технически проект за 
затваряне, план за затваряне, оценка за безопасността, които се одобряват от Агенцията за 
ядрено регулиране и след извършването на отделна оценка на безопасността при затваряне. 
Процесът на затваряне на НХРАО и изискванията към него са описани подробно в глава 1. В 
настоящата част са дадени специфичните характеристики на затварянето на хранилище 
тунелен тип.  

Според авторите на разработката затварянето на хранилището се извършва поетапно, чрез 
последователно запълване на със запълващ материал и запечатване на входовете им още на 
етап експлоатация, чрез използване на стандартна пневмо- и хидро-транспортна 
механизация. Затварянето се извършва по начин, описан по-долу. Видът на запълненото 
хранилище е даден на Фигура 2.2-29.   
 

 
ФИГУРА 2.2-29 НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ НА ЗАПЪЛНЕНО ХРАНИЛИЩЕ ТУНЕЛЕН ТИП  

 
Затварянето се извършва по следния начин: 

                                                
43 Наредба за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, ДВ бр. 76 от 30 август 2013г. 
44 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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(1) демонтират се дренажните тръби в тунелните изработки; системата не позволява 
демонтиране на релсовия път, разположен под контейнерите с радиоактивни 
отпадъци. Според авторите на разработката релсовите пътища подлежат на корозия с 
образуване на железни хидроокиси, които могат да усилят миграцията на 
радионуклиди. 

(2)  тунелните изработки, в които са погребани радиоактивните отпадъци, се запълват със 
запълващ материал; 

(3) входните части на тунелните изработки, в които са погребани радиоактивните 
отпадъци, се запечатват с глинена „тапа” и бетонови стени; Глинестите тапи са 
стандартна минна технология. Те представляват 30 m конструкция, ограничена от 
двете страни от стоманобетонни прегради с дебелина 35 cm, вътре в която през 10 m 
са изградени 2 такива стоманобетонни прегради с дебелина 35 cm. Пространството 
между преградите се запълва с глинест пулп, чрез нагнетяване с помпа.  

(4) След запълване със запълващ материал на всички тунелни изработки, в които са 
погребани радиоактивни отпадъци, се демонтират съоръженията във вентилационната 
и транспортната щолня, в т.ч. релсовия път останалото оборудване, което според 
авторите на разработката подлежи на корозия с образуване на железни хидроокиси, 
които могат да усилят миграцията на радионуклиди. Щолните се запълват с инертен 
материал. На входа на всяка щолня се изграждат глинести тапи, чиято последна 
стоманобетонна преграда е на входа на щолнята. 

(5) Водите, евентуално попаднали в хранилището или генерирани в резултат на 
обезводняването на запълващия материал и опаковките се отвеждат в забоя на 
вентилационната галерия, където е оборудван бетониран резервоар с достатъчен 
капацитет, запълнен със сорбиращ материал. 

От всички описани по-горе операции най-отговорната е запълването на свободното 
пространство между стените на модула и радиоактивните отпадъци. Тя трябва да бъде 
изпълнена по начин, който гарантира отсъствието на свободно пространство, което с течение 
на времето би се запълнило с просмукващата се през стените вода.  
Запълването се извършва на два етапа. Първоначално се запълва цялото пространство с 
основният запълващ материал. Изчаква се определен период от време за да се развиват 
процесите на самоуплътняване и слягане и след това се дозапълва останалото празно 
пространство с глинест материал. Схемата на запълнено хранилище в напречен разрез е 
показана на Фигура 2.2-30. 
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ФИГУРА 2.2-30 НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ НА ЗАПЪЛНЕНО ХРАНИЛИЩЕ ТУНЕЛЕН ТИП 

 
В качеството на основен запълващ материали на този етап на инвестиционното предложение 
са предложени две технологични възможности: 

(1) Запълване с льсоциментовата хидросмес, която се приготвя в запълвачен комплекс, 
състоящ се от смесител с дозатори. Подаването на запълващите материали се 
извършва под налягане по тръбопровод  с вътрешен диаметър Ø150 mm и дължина 
около 1500 m. 

(2) Запълване с гранулиран насипен материал – керамзит. Подаването на гранулирания 
насипен материал се извършва по аналогичен начин - под налягане по тръбопровод  с 
вътрешен диаметър Ø150 mm и дължина около 1500 m. 

За да се осъществи запълването и по двата гореописани начина преди да започне поставянето 
на контейнерите с РАО в галериите, в горния край на свода се монтира тръбопровод движещ 
се по монорелса. Тръбопроводът е на звена, всяко от които е с дължина 2 m, изработени от 
дебелостенни тръби PVC Ø200/8,0 тип 100.  В процесът на запълване на пространството 
около всеки два реда контейнери (4m) тръбопроводът се издърпва и се скъсява с около 4 m. 
Запълването и съответно скъсяването на тръбопровода се извършва откъм сервизната щолня 
разположена средата на хранилището. Според авторите на разработката технологията на 
запълване е изпитана за стандартни минни изработки, но не е прилагана за тунели с голяма 
дължина, в които са разположени  радиоактивни отпадъци. Не е изяснен въпросът за 
дозапълването с глинест материал на свободното пространство, което остава след 
самоуплътняването и слягането на основния запълващ материал. Авторите на разработката 
предполагат, че дозапълването ще бъде извършено по начин аналогичен на запълването с 
основния запълващ материал, но не са предложили технически средства за това. 
Монорелсата, по която се движи гореописания тръбопровод, не се демонтира и се явява 
източник на корозионни продукти, които ускоряват миграцията на радионуклиди. 
Според авторите на проекта достъпът на вода до хранилището тунелен тип се осигурява от 
геоложката среда над тунелните изработки, която се предполага че не се нарушава в процеса 
на изграждане и експлоатацията му. Естествената бариера се характеризира с коефициент на 
филтрация в диапазона 10-510-6 m/s, който е достатъчно висок за пропусне инфилтрационен 
хидравличен поток в рамките на минимум 50 L/m2 за година, което отговаря на вертикална 
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инфилтрация от 8.7 % от средногодишния валеж. Количеството вода, което може да достигне 
опаковките с радиоактивни отпадъци е над 30 пъти по-високо в сравнение с това при  
траншейния тип хранилище. 

2.2.2.17 МЕТОДИ ЗА КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ В ПЕРИОДА НА ИНСТИТУЦИОНАЛЕН КОНТРОЛ 

Дейностите по време на институционалния контрол, които са еднакви за двата типа 
хранилища (тунелен и траншеен тип) са описани в глава 1 на настоящия ДОВОС.  

Предвид спецификата на съоръжението контролът върху подземните води, преминаващи 
през тунелите с радиоактивни отпадъци е невъзможен, което означава, че не могат да бъдат 
направени преки заключения за състоянието на подземните изработки. По тази причина 
авторите на разработката предлагат експерименталната щолня да продължи да бъде 
експлоатирана през цялото време на институционален контрол и в нея да се извършват 
експериментите, описани по-горе в т. 2.2.2.9 - Методи за контрол и мониторинг през 
периода на експлоатация на НХРАО, чрез които косвено да се правят заключения за 
състоянието на подземните изработки. Недостатък на това предложение, освен косвените 
заключения, е различната геометрия на галериите за погребване и експерименталната щолня, 
което поставя под съмнение приложимостта на косвения анализ. 

2.2.2.18 ИЗПОЛЗВАНЕ ТЕХНОЛОГИЯ НА АПРОБИРАНА В ПРАКТИКАТА  

Предложеното технологично решение представлява нова технология, която до настоящият 
момент не е била прилагана за погребване на радиоактивни отпадъци.  
В света има сравнително малък брой планирани или изградени хранилища тунелен тип за 
погребване на радиоактивни отпадъци от експлоатацията и извеждане от експлоатация на 
ядрени централи. Всички хранилища тунелен тип са в твърди скали, на значително по-голяма 
дълбочина и с различен тип конструкция. Като пример можем да приведем двете хранилища 
във Финландия в здрав непокътнат масив от торналит на дълбочина 70 m и в здрав 
хомогенен гранит на дълбочина 110 m, както и хранилищата Швеция и Норвегия в твърда 
скала на дълбочина 50 м. Радиоактивните отпадъци се разполагат в силози с ограничен обем 
издълбани от тунелни изработки или в къси тунели с дължина 50-100 m,  които също се 
изграждат от тунелни изработки. 
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Видът на типично хранилище тунелен тип, което се експлоатира във Loviisa, Финландия е 
показан на Фигура 2.2-3145. 

Не съществуват примери на  за хранилища в меки скали, особено в льосов масив, който се 
счита за слаба почва, на дълбочина 25-30 m под повърхността, както и използването на 
изключително дълги тунелни изработки (1130m) за погребване на радиоактивни отпадъци. 
Това показва, че използването на така предложената технология за погребване на 
радиоактивни отпадъци в хранилище тунелен тип не съответства на изискванията на Закона 
за използване на ядрената енергия 46  за използване на технологии съответстващи на 
международно признатия експлоатационен опит. 

 
 

                                                
45 Ира Стефанова, Погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци, 2014 
46 Закон за безопасно използване на ядрената енергия,  Обн. ДВ бр.63 от 28 Юни 2002г., посл.изм.ДВ бр.68 от 2 

Август 2013г 


