


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

НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ – НХРАО“ 

 

 Част III,  стр.2 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

ЧАСТ III 

3 ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ И ФАКТОРИТЕ НА ОКОЛНАТА 

СРЕДА И НА МАТЕРИАЛНОТО И КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, КОИТО ЩЕ БЪДАТ 

ЗАСЕГНАТИ В ГОЛЯМА СТЕПЕН ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 

КАКТО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ТЯХ ........................................................................ 9 
3.1 КЛИМАТ И АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ ................................................................................................................... 9 

3.1.1 КЛИМАТ ..................................................................................................................................................... 9 
3.1.1.1 КЛИМАТИЧНИ ПАРАМЕТРИ ................................................................................................................ 9 
3.1.1.2 МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ЯВЛЕНИЯ .......................................................................................................... 18 
3.1.1.3 НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗСЕЙВАНЕТО НА ПРИМЕСИ В 

АТМОСФЕРАТА ................................................................................................................................ 20 
3.1.2 КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (КАВ) ........................................................................................ 21 

3.1.2.1 ЕМИСИИ В РАЙОНА НА ИП .............................................................................................................. 21 
3.1.2.2 ЕМИСИИ ОТ ИНДУСТРИАЛНИ ГОРИВНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ ПО ОБЩИНИ. ................... 22 
3.1.2.3 ЕМИСИИ ОТ АВТОМОБИЛЕН ТРАФИК ПО ВТОРИ КЛАС ПЪТ II-11 .................................................... 23 
3.1.2.4 ЕМИСИИ ОТ АВТОБУСЕН ТРАФИК ОТ И ЗА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ ........................................................ 26 
3.1.2.5 ИЗМЕРЕНИ КОНЦЕНТРАЦИИ ............................................................................................................ 26 

3.1.3 АТМОСФЕРНА РАДИОАКТИВНОСТ ........................................................................................................... 39 
3.1.3.1 АЕРОЗОЛИ ........................................................................................................................................ 39 
3.1.3.2 АТМОСФЕРНИ ОТЛАГАНИЯ .............................................................................................................. 43 
3.1.3.3 РАДИАЦИОНЕН ГАМА ФОН .............................................................................................................. 47 

3.1.3.3.1 В ЗОНИТЕ ЗА АВАРИЙНО ПЛАНИРАНЕ НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“. ................................................... 47 
3.1.3.3.2 НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р. БЪЛГАРИЯ ............................................................................................ 50 
3.1.3.3.1 НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р. РУМЪНИЯ ............................................................................................. 52 

3.1.4 ПРЕДЕКСПЛОАТАЦИОНЕН МОНИТОРИНГ НА РАДИАЦИОННИЯ ГАМА-ФОН НА ПЛОЩАДКА РАДИАНА .. 53 
3.2 ВОДИ ............................................................................................................................................................. 53 

3.2.1 ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ ............................................................................................................................. 53 
3.2.1.1 НЕРАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ .............................................................................................................. 53 

3.2.1.1.1 ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ ....................................................................................... 62 
3.2.1.1.2 КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА .................................................................................................... 62 
3.2.1.1.3 ОТПАДЪЧНИ ВОДИ- НЕРАДИАЦИОННО ЗАМЪРСЕНИ .................................................................. 63 
3.2.1.1.4 СОБСТВЕН НЕРАДИАЦИОНЕН  МОНИТОРИНГ ИЗВЪРШВАН ОТ АЕЦ“КОЗЛОДУЙ“ ..................... 67 
3.2.1.1.5 ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ .......................................................................... 68 

3.2.1.2 РАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ ................................................................................................................... 69 
3.2.2 ПОДЗЕМНИ ВОДИ. ХИДРОГЕОЛОГИЯ ....................................................................................................... 72 

3.2.2.1 ХИДРОГЕОЛОЖКИ УСЛОВИЯ ............................................................................................................ 72 
3.2.2.2 ВОДОВЗЕМНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ. САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ 

ОКОЛО ВОДОИЗТОЧНИЦИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ .................. 80 
3.2.2.3 МОНИТОРИНГ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ В РАЙОНА ОКОЛО ИП ......................................................... 82 

3.2.2.3.1 НЕРАДИАЦИОНЕН МОНИТОРИНГ ................................................................................................ 82 
3.2.2.3.2 РАДИАЦИОНЕН МОНИТОРИНГ .................................................................................................... 84 

3.2.2.4 ПРЕДЕКСПЛОАТАЦИОНЕН МОНИТОРИНГ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“ .... 88 
3.2.2.4.1 ПРОГРАМА ЗА ПРЕДЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ХИДРОГЕОЛОЖКИ МОНИТОРИНГ .............................. 88 
3.2.2.4.2 ПРОГРАМА ЗА ПРЕДЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАДИАЦИОНЕН МОНИТОРИНГ ................................... 89 

3.3 ЗЕМНИ НЕДРА. ГЕОЛОЖКА СРЕДА, ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА И СЕИЗМИЧНА АКТИВНОСТ ............................. 92 
3.3.1 ГЕОМОРФОЛОЖКИ УСЛОВИЯ ................................................................................................................... 92 
3.3.2 ГЕОЛОЖКА СРЕДА .................................................................................................................................... 96 

3.3.2.1 ЛИТОСТРАТИГРАФИЯ ....................................................................................................................... 96 
3.3.2.2 ТЕКТОНИКА...................................................................................................................................... 98 

3.3.3 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКИ УСЛОВИЯ ....................................................................................................... 100 
3.3.4 ПОДЗЕМНИБОГАТСТВА .......................................................................................................................... 105 
3.3.5 СЕИЗМИЧНА АКТИВНОСТ ....................................................................................................................... 107 

3.3.5.1 СЕИЗМИЧЕН МОНИТОРИНГ ............................................................................................................ 110 
3.3.5.1.1 СЕИЗМИЧЕН МОНИТОРИНГ ЗА ПЛОЩАДКАТА НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ ...................................... 110 



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

НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ – НХРАО“ 

 

 Част III,  стр.3 

 

3.3.5.1.2 ПРЕДЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕИЗМИЧЕН МОНИТОРИНГ НА НАЦИОНАЛНОТО ХРАНИЛИЩЕ ЗА 

РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ. .................................................................................................................... 111 
3.3.6 ФИЗИКО-ГЕОЛОЖКИ ПРОЦЕСИ И ЯВЛЕНИЯ (ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОЖКИ РИСК) ................................ 112 

3.3.6.1 ОЦЕНКА НА УСТОЙЧИВОСТТА НА ОТКОСИТЕ ............................................................................... 115 
3.3.6.2 ДЕФОРМАЦИОНЕН АНАЛИЗ ........................................................................................................... 117 

3.3.7 ГЕОДЕЗИЧЕН МОНИТОРИНГ ................................................................................................................... 119 
3.3.7.1 ГЕОДЕЗИЧЕН МОНИТОРИНГ НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ ...................................................................... 120 
3.3.7.2 ПРЕДЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ГЕОДЕЗИЧЕН МОНИТОРИНГ НА НХРАО ............................................. 120 

3.4 ЗЕМИ И ПОЧВИ ............................................................................................................................................. 121 
3.4.1 ЗЕМИ ...................................................................................................................................................... 121 
3.4.2 ПОЧВИ .................................................................................................................................................... 132 

3.4.2.1 НЕРАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ ............................................................................................................ 132 
3.4.2.1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГЕНЕТИЧНИТЕ ПОЧВИ В РАЙОНА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ........................................................................................................................................... 132 
3.4.2.1.2 ДЕГРАДИРАЛИ ЗЕМИ И ПОЧВИ И ТАКИВА С ИЗВЕСТНА СТЕПЕН НА ДЕГРАДАЦИЯ ................... 136 
3.4.2.1.3 ЗАМЪРСЕНИ ЗЕМИ И ПОЧВИ ...................................................................................................... 136 
3.4.2.1.4 ЗАМЪРСЕНИ ЗЕМИ С НЕФТОПРОДУКТИ ..................................................................................... 137 

3.4.2.2 РАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ ................................................................................................................. 141 
3.5 ЛАНДШАФТ ................................................................................................................................................. 146 

3.5.1 ОПИСАНИЕ НА ГЛАВНИТЕ ЧЕРТИ НА ЛАНДШАФТА В РАЙОНА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ146 
3.6 БИОРАЗНООБРАЗИЕ. ЧУВСТВИТЕЛНИ ТЕРИТОРИИ ...................................................................................... 148 

3.6.1 РАСТИТЕЛЕН СВЯТ ................................................................................................................................. 148 
3.6.1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАСТИТЕЛНИЯ СВЯТ В РАЙОНА НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА” ................... 148 
3.6.1.2 РАДИАЦИОНЕН СТАТУС НА ФЛОРАТА В РАЙОНА .......................................................................... 153 

3.6.1.2.1 РАСТИТЕЛНОСТ ......................................................................................................................... 153 
3.6.1.2.2 СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ............................................................................................ 155 

3.6.2 ЖИВОТИНСКИ СВЯТ ............................................................................................................................... 157 
3.6.2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФАУНАТА В РАЙОНА НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА” .................................... 157 

3.6.2.1.1 БЕЗГРЪБНАЧНА ФАУНА (INVERTEBRATES) ............................................................................... 158 
3.6.2.1.2 ГРЪБНАЧНА ФАУНА (VERTEBRATES)........................................................................................ 162 
3.6.2.1.3 ЗЕМНОВОДНИ (AMPHIBIA) ........................................................................................................ 164 
3.6.2.1.4 ВЛЕЧУГИ (REPTILIA) ................................................................................................................. 167 
3.6.2.1.5 КЛАС БОЗАЙНИЦИ (MAMMALIA) ............................................................................................. 169 
3.6.2.1.6 КЛАС ПТИЦИ (AVES). СЪСТОЯНИЕ НА ОРНИТОФАУНАТА В РАЙОНА НА ИП .......................... 172 

3.6.2.2 РАДИАЦИОНЕН СТАТУС НА ФАУНАТА В РАЙОНА ......................................................................... 179 
3.6.3 ПРИРОДНИ ОБЕКТИ. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ ........................................................................................ 181 
3.6.4 ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ПО НАТУРА 2000 ....................................................................................................... 184 

3.7 ОТПАДЪЦИ .................................................................................................................................................. 185 
3.8 ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА .................................................................................................................................... 186 
3.9 ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ ....................................................................................................................... 186 

3.9.1 ШУМ ...................................................................................................................................................... 186 
3.9.2 ВИБРАЦИИ .............................................................................................................................................. 186 
3.9.3 ЛЪЧЕНИЯ ................................................................................................................................................ 186 

3.9.3.1 НЕЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ ............................................................................................................ 186 
3.9.3.2 ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ ................................................................................................................ 186 

3.9.3.2.1 БЛОКОВЕ 1 И 2 .......................................................................................................................... 187 
3.9.3.2.2 БЛОКОВЕ 3 И 4 .......................................................................................................................... 187 
3.9.3.2.3 БЛОКОВЕ 5 И 6 .......................................................................................................................... 187 
3.9.3.2.4 ХОГ .......................................................................................................................................... 187 
3.9.3.2.5 ХССОЯГ .................................................................................................................................. 187 
3.9.3.2.6 ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ДП „РАО” .............................................. 187 

3.10 НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ...................................................................................................... 188 
3.11 ЗДРАВНО-ХИГИЕННИ АСПЕКТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ............................................................................... 191 

3.11.1 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНО ЗАСЕГНАТОТО НАСЕЛЕНИЕ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ; ТЕРИТОРИИ, ЗОНИ И/ИЛИ ОБЕКТИ СЪС СПЕЦИФИЧЕН ХИГИЕННО 

ОХРАНИТЕЛЕН СТАТУТ ИЛИ ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗДРАВНА ЗАЩИТА ....................................................... 191 
3.11.2 ДЕМОГРАФСКИ, ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО В РАЙОНА ........................................................ 192 
3.11.3 ЗДРАВНО СЪСТОЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В РАЙОНА ............................................................................. 202 

3.11.3.1 ХОСПИТАЛИЗИРАНА ЗАБОЛЯЕМОСТ ............................................................................................. 202 



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

НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ – НХРАО“ 

 

 Част III,  стр.4 

 

3.11.3.2 ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗДРАВНООСИГУРЕНИ ЛИЦА (ЗОЛ) .......................................... 202 
3.11.3.3 СМЪРТНОСТ ................................................................................................................................... 203 
3.11.3.4 ПРОУЧВАНЕ НА ЗДРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ЧРЕЗ ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА 

ЗАБОЛЯЕМОСТТА И СМЪРТНОСТТА ОТ ЗАБОЛЯВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С РАДИАЦИОННИЯ ФАКТОР . 204 
3.11.3.5 ЗДРАВНО СЪСТОЯНИЕ НА ПЕРСОНАЛА НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД ............................................ 207 

3.11.3.5.1 ЧЕСТОТА НА СЛУЧАИТЕ С ВН .................................................................................................. 207 
3.11.3.5.2 СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА 1 СЛУЧАЙ И 1 ЛИЦЕ С ВН .................................................... 207 
3.11.3.5.3 ДАННИ ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ ПРЕЗ 2013208 
3.11.3.5.4 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ, ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ 

НА РАБОТЕЩИТЕ:....................................................................................................................................... 208 
3.11.3.5.5 АНАЛИЗ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ДАННИТЕ ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА И ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ, ИЗВОДИ 

И ПРЕПОРЪКИ: ........................................................................................................................................... 209 
3.11.3.6 ЗДРАВНО-ХИГИЕННИ АСПЕКТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И РИСК ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ ............... 210 

3.11.3.6.1 НЕРАДИАЦИОННИ РИСК ЗА НАСЕЛЕНИЕТО .............................................................................. 210 
3.11.3.6.2 РАДИАЦИОНЕН РИСК ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ................................................................................... 210 
3.11.3.6.3 РАДИОБИОЛОГИЧНИ ЕФЕКТИ И РАДИАЦИОНЕН РИСК .............................................................. 213 
3.11.3.6.4 РАДИАЦИОНЕН РИСК ЗА НАСЕЛЕНИЕТО В 30-KM НЗ ОКОЛО ПЛОЩАДКАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ....................................................................................................... 214 
3.12 СОЦИАЛНИ И СОЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ. СОЦИАЛНА ЗНАЧИМОСТ НА ИП .......................... 215 

3.12.1 СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ................................................................................................ 215 
3.12.2 РАБОТНА СИЛА И КОЕФИЦИЕНТ НА ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ. ..................................................... 217 
3.12.3 ОБЩ ДОХОД НА ДОМАКИНСТВО И СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ............................................................ 218 
3.12.4 КУЛТУРА ................................................................................................................................................ 218 
3.12.5 ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ...................................................................................................... 218 
3.12.6 СПОРТ И ТУРИЗЪМ ................................................................................................................................. 219 

 



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

НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ – НХРАО“ 

 

 Част III,  стр.5 

 

СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ 

Част III 

ФИГУРА 3.1-1: ИЗМЕРЕНИ ТЕМПЕРАТУРИ ЗА 2011, 2012 И 2013 Г. ........................................................................ 10 
ФИГУРА 3.1-2: СРАВНЕНИЕ НА СРЕДНОМЕСЕЧНИ ТЕМПЕРАТУРА ЗА ПЕРИОДА 19982011 Г. И ПОСЛЕДНИТЕ 6 

ГОДИНИ. ........................................................................................................................................................... 10 
ФИГУРА 3.1-3: РОЗИ НА ТЕМПЕРАТУРИТЕ В ГРАДАЦИИ ЗА ПЕРИОДА 20092013Г. ............................................... 11 
ФИГУРА 3.1-4: ВАЛЕЖИ ЗА ПЕРИОДА 20092013 Г. И КЛИМАТИЧНА НОРМА ЗА 19611990Г. .......................... 12 
ФИГУРА 3.1-5: ОТНОСИТЕЛНАТА ВЛАЖНОСТ ЗА ПЕРИОДА 20092013 Г. ............................................................. 13 
ФИГУРА 3.1-6: РОЗА НА ВЯТЪРА В ГРАДАЦИИ ЗА ПЕРИОДА 20092013Г. .............................................................. 14 
ФИГУРА 3.1-7: РОЗА НА ВЯТЪРА В ГРАДАЦИИ ЗА ПЕРИОДА 19982011 Г. ............................................................. 14 
ФИГУРА 3.1-8: РОЗА НА КЛАСОВЕТЕ НА АТМОСФЕРНА УСТОЙЧИВОСТ ПО PASQUILL ЗА ПЕРИОДА 20092013Г.

 .......................................................................................................................................................................... 16 
ФИГУРА 3.1-9 СЪСТОЯНИЕ НА АТМОСФЕРАТА - МАРТ 2011 Г. .............................................................................. 27 
ФИГУРА 3.1-10 СЪСТОЯНИЕ НА АТМОСФЕРАТА - АПРИЛ 2011 Г. .......................................................................... 28 
ФИГУРА 3.1-11 СЪСТОЯНИЕ НА АТМОСФЕРАТА -ЮНИ 2011 Г. .............................................................................. 29 
ФИГУРА 3.1-12 СЪСТОЯНИЕ НА АТМОСФЕРАТА - ЮНИ/ЮЛИ 2011 Г. ................................................................... 30 
ФИГУРА 3.1-13 СЪСТОЯНИЕ НА АТМОСФЕРАТА - СЕПТЕМВРИ 2011 Г. .................................................................. 31 
ФИГУРА 3.1-14 СЪСТОЯНИЕ НА АТМОСФЕРАТА - ОКТОМВРИ 2011 Г. ................................................................... 32 
ФИГУРА 3.1-15 СЪСТОЯНИЕ НА АТМОСФЕРАТА - НОЕМВРИ/ДЕКЕМВРИ 2011 Г. .................................................. 33 
ФИГУРА 3.1-16: КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 И СКОРОСТИ НА ВЯТЪРА. ................................................................. 37 
ФИГУРА 3.1-17: СРАВНЕНИЕ НА КОНЦЕНТРАЦИИТЕ НА СЕРЕН ДИОКСИД ............................................................. 38 
ФИГУРА 3.1-18: СРАВНЕНИЕ НА КОНЦЕНТРАЦИИТЕ НА АЗОТЕН ДИОКСИД ........................................................... 38 
ФИГУРА 3.1-19 ГАМА-СПЕКТРОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ НА 

137
CS И 

7
BE В ПРИЗЕМЕН ВЪЗДУХ (MBQ/M3) ОТ РАЙОНА 

НА АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”, ПОСТ-9 (С. ХЪРЛЕЦ), 1992 – 2013 Г............................................................................ 41 
ФИГУРА 3.1-20 СРЕДНИ СТОЙНОСТИ НА ДЪЛГОЖИВЕЕЩА ОБЩА БЕТА АКТИВНОСТ (MBQ/M

3
) В АЕРОЗОЛИ ОТ 

100 KM ЗОНА НА АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”, 1993-2009 Г. ......................................................................................... 41 
ФИГУРА 3.1-21: AТМОСФЕРНА АКТИВНОСТ В MBQ/M

3
, ПУНКТ ГР. ВРАЦА, 2012 Г................................................ 42 

ФИГУРА 3.1-22 ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА 
90

SR В АТМОСФЕРНИ ОТЛАГАНИЯ (BQ/M
2
.D) ОТ КОНТРОЛНИТЕ ПОСТОВЕ 

ОТ ПЛОЩАДКАТА И 100 KM ЗОНА, 1993 - 2013 Г. ............................................................................................ 45 
ФИГУРА 3.1-23 МОЩНОСТ НА ЕКВИВАЛЕНТНА ДОЗА (SV/H) НА ГАМА-ЛЪЧЕНИЕ В СЕЛИЩА В НЗ И ОГРАДА 

АЕЦ, ТЛД, 1996 – 2013 Г. ............................................................................................................................... 49 
ФИГУРА 3.1-24 МОЩНОСТ НА ЕКВИВАЛЕНТНА ДОЗА (SV/H) НА ГАМА-ЛЪЧЕНИЕ В ЛИС КОЗЛОДУЙ ................ 50 
ФИГУРА 3.1-25 МОЩНОСТ НА ЕКВИВАЛЕНТНА ДОЗА (SV/H) НА ГАМА-ЛЪЧЕНИЕ В ЛИС ХЪРЛЕЦ .................... 50 
ФИГУРА 3.1-26 СТАНЦИИ ОТ BULRAMO СИСТЕМА, ЗА КОИТО НА 06.10 .2014Г. ИМА ИЗМЕРВАНИЯ НА ГАМА 

ФОНА ................................................................................................................................................................. 51 
ФИГУРА 3.1-27 ОСРЕДНЕНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ГАМА-ФОНА ЗА 06.10.2014Г. ....................................................... 51 
ФИГУРА 3.1-28 ИЗВАДКА ОТ ОСРЕДНЕНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ГАМА-ФОН В СТРАНАТА ЗА 06.10.2014 Г. .............. 52 
ФИГУРА 3.2-1 ВЪТРЕШНОГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДНОМНОГОГОДИШНИТЕ МЕСЕЧНИ ВОДНИ 

КОЛИЧЕСТВА ЗА ВП БПС1 ЗА ПЕРИОДА 2002-2012 Г. .................................................................................... 57 
ФИГУРА 3.2-2 СРЕДНОГОДИШНИ ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА ВЪВ ВП ЛОМ И ОРЯХОВО ЗА ПЕРИОДА 2002-2012 Г. ..... 57 
ФИГУРА 3.2-3 ВЪТРЕШНОГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДНОМНОГОГОДИШНИТЕ МЕСЕЧНИ ВОДНИ НИВА ЗА 

ВП БПС1 ЗА ПЕРИОДА 1980-2011 Г. ............................................................................................................... 58 
ФИГУРА 3.2-4 ДАННИ ОТ МОНИТОРИНГА НА Р. СКЪТ ............................................................................................ 59 
ФИГУРА 3.2-5 ДАННИ ОТ МОНИТОРИНГА НА Р.ОГОСТА ЗА 2011 Г. ....................................................................... 60 
ФИГУРА 3.2-6 ДАННИ ОТ МОНИТОРИНГА НА ЯЗ. АСПАРУХОВ ВАЛ (ШИШМАНОВ ВАЛ) ЗА 2011 Г. ...................... 60 
ФИГУРА 3.2-7 СХЕМА НА МЕСТАТА НА МОНИТОРИНГОВИТЕ ПУНКТОВЕ НА АЕЦ”КОЗЛОДУЙ” .......................... 66 
ФИГУРА 3.2-8 ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ОБЩА БЕТА АКТИВНОСТ (BQ/L) НА ВОДИ ОТ Р.ДУНАВ, 2000–2013Г. . 69 
ФИГУРА 3.2-9 ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА 

90
SR (BQ/L) ВЪВ ВОДИ ОТ Р.ДУНАВ В РАЙОНА НА АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”, 1994 

– 2013 Г. ............................................................................................................................................................ 71 
ФИГУРА 3.2-10 АКТИВНОСТ НА 

137
CS (BQ/L) ВЪВ ВОДИ ОТ ОТВОДЯЩ КАНАЛ АЕЦ, 1994 – 2013 Г. .................... 72 

ФИГУРА 3.2-11 ПОДЗЕМНО ВОДНО ТЯЛО „ПОРОВИ ВОДИ В НЕОГЕНА-ЛОМСКО-ПЛЕВЕНСКА ДЕПРЕСИЯ“ С КОД 

BG1G00000N2034 ........................................................................................................................................... 74 
ФИГУРА 3.2-12 ПОДЗЕМНО ВОДНО ТЯЛО „ПОРОВИ ВОДИ В КВАТЕРНЕРА – МЕЖДУ РЕКИТЕ ЛОМ И ИСКЪР” С КОД 

BG1G0000QРL023 ........................................................................................................................................... 75 
ФИГУРА 3.2-13 ХИДРОДИНАМИЧНА КАРТА НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“ /ГЕРГИНОВ, 2014/ ................................ 77 
ФИГУРА 3.2-14 СХЕМА НА ВОДОВЗЕМНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И НА 

УЧРЕДЕНИТЕ САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ......................... 81 



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

НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ – НХРАО“ 

 

 Част III,  стр.6 

 

ФИГУРА 3.2-15 СЪДЪРЖАНИЕ НА НИТРАТИ В ПВТ „ПОРОВИ ВОДИ В   НЕОГЕНА-ЛОМСКО-ПЛЕВЕНСКА 

ДЕПРЕСИЯ“ С КОД BG1G00000N2034 ............................................................................................................. 82 
ФИГУРА 3.2-16 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА МОНИТОРИНГОВИ ПУНКТОВИ ЗА ПРЕДЕКСПЛОАТАЦИОНЕН 

МОНИТОРИНГ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ .............................................................................................................. 89 
ФИГУРА 3.3-1 ГЕОМОРФОЛОЖКА КАРТА НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“ .................................................................. 95 
ФИГУРА 3.3-2 ФРАГМЕНТ ОТ ГЕОЛОЖКА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ В РАЙОНА НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“ /ФИЛИПОВ 

Л. И ДР., 1989/ ................................................................................................................................................... 97 
ФИГУРА 3.3-3 ТЕКТОНСКА СХЕМА НА БЪЛГАРСКАТА ЧАСТ НА МИЗИЙСКАТА ПЛАТФОРМА /ДАБОВСКИ, 

ЗАГОРЧЕВ, 2009/ ............................................................................................................................................... 99 
ФИГУРА 3.3-4 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКИ ПРОФИЛ /ЕВЛОГИЕВ Й., 2013/ ............................................................... 101 
ФИГУРА 3.3-5 КАРТА НА СЕИЗМИЧНО РАЙОНИРАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  ЗА ПЕРИОД ОТ 1000 ГОДИНИ . 108 
ФИГУРА 3.3-6 КАРТА НА РЕФЕРЕНТНОТО МАКСИМАЛНО УСКОРЕНИЕ ЗА ПЕРИОД ОТ 95 ГОДИНИ ...................... 109 
ФИГУРА 3.3-7 КАРТА НА РЕГИОНАЛНАТА СЕИЗМИЧНОСТ (М≥4,0) И СЕИЗМИЧНИТЕ ЗОНИ ................................ 110 
ФИГУРА 3.3-8 СХЕМАТИЧЕН ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОЖКИ ПРОФИЛ НА ПЛОЩАДКА “РАДИАНА” С ДАННИ ЗА 

ЕРОЗИЯТА ОТ Р. ДУНАВ В ГЕОЛОЖКОТО МИНАЛО /ЕВСТАТИЕВ, ЕВЛОГИЕВ, 2011/ ...................................... 113 
ФИГУРА 3.3-9 ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ПРОФИЛ ЗА ПРОГНОЗА НА УСТОЙЧИВОСТТА НА ЕСТЕСТВЕНИЯ СКЛОН ЗА 

ОСНОВНО СЪЧЕТАНИЕ И ЗА ОСОБЕНО СЪЧЕТАНИЕ НА НАТОВАРВАНИЯТА (С ОТЧИТАНЕ НА СЕИЗМИЧНОТО 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ С РАЗЛИЧЕН ИНТЕНЗИТЕТ (VII÷IX СТЕПЕН) .......................................................................... 116 
ФИГУРА 3.3-10 ИЗЧИСЛЕНА СХЕМА ЗА ОБЩА УСТОЙЧИВОСТ ПО ВАРИАНТ 1 ПРИ СЕИЗМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 

(0.15G) ............................................................................................................................................................ 116 
ФИГУРА 3.3-11 ИЗЧИСЛЕНА СХЕМА ЗА ОБЩА УСТОЙЧИВОСТ ПО ВАРИАНТ 2 ПРИ СЕИЗМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 

(0.15G) ............................................................................................................................................................ 117 
ФИГУРА 3.3-12 ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ПРОФИЛ ЗА ДЕФОРМАЦИОНЕН АНАЛИЗ............................................................. 118 
ФИГУРА 3.3-13 ГРАФИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИМЕРНИТЕ ИЗЧИСЛЕНИЯ ПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕ ЕТАПИ ОТ 

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НХРАО .......................................................................................................................... 119 
ФИГУРА 3.4-1 ОПОРЕН  ПЛАН ПО ВИД СОБСТВЕНОСТ .......................................................................................... 124 
ФИГУРА 3.4-2 ХАРАКТЕРНИ ПОЧВИ В РАЙОНА НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА” (АГЕНЦИЯ ПО ПОЧВЕНИТЕ РЕСУРСИ)

 ........................................................................................................................................................................ 134 
ФИГУРА 3.4-3 ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА АКТИВНОСТ НА 90SR (BQ/KG A.D.W.) В ПОЧВИ ОТ КОНТРОЛНИТЕ ПОСТОВЕ 

В 100 KM ЗОНА, 1993 - 2013 Г. ....................................................................................................................... 143 
ФИГУРА 3.4-4 АКТИВНОСТ НА 137CS В ПОЧВИ (BQ/KG A.D.W.) ОТ КОНТРОЛНИТЕ ПОСТОВЕ В 100 KM ЗОНА, 1995 

– 2013 Г. .......................................................................................................................................................... 144 
ФИГУРА 3.4-5 РАДИОАКТИВНОСТ НА ПОЧВИ (BQ/KG A.D.W) В 3 KM ОКОЛО АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”, 1972 – 2013 Г.

 ........................................................................................................................................................................ 144 
ФИГУРА 3.6-1 ГЕОБОТАНИЧЕСКО РАЙОНИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ ........................................................................... 149 
ФИГУРА 3.6-2 АКТИВНОСТ НА 

90
SR (BQ/KG A.D.W.) В РАСТИТЕЛНОСТ ОТ 100 KM ЗОНА НА АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”, 

1994 - 2013 Г. .................................................................................................................................................. 154 
ФИГУРА 3.6-3 ТЕРИТОРИИ НА ЗНАЧИМИ НАХОДИЩА НА БЕЗГРЪБНАЧНИ В Р. БЪЛГАРИЯ .................................. 161 
ФИГУРА 3.6-4 АКТИВНОСТ НА 

90
SR (BQ/L) В КРАВЕ МЛЯКО В РАЙОНА НА АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”, 1974–2013 Г. ... 180 

ФИГУРА 3.6-5 АКТИВНОСТ НА 
137

CS В РИБА (BQ/KG F.W.) ОТ Р. ДУНАВ В РАЙОНА НА АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”, 1994–

2013 Г. ............................................................................................................................................................ 181 
ФИГУРА 3.6-6 ЗАЩИТЕНАТА МЕСТНОСТ „КОЗЛОДУЙ” ........................................................................................ 182 
ФИГУРА 3.6-7 ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОКОЛО ПЛОЩАДКАТА НА НХРАО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ .......................... 184 
ФИГУРА 3.6-8 НАЙ-БЛИЗКИ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ДО НХРАО В РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ .......................................... 185 
ФИГУРА 3.10-1 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА НАДГРОБНИ МОГИЛИ В РАЙОНА НА НХРАО ........................................ 189 
ФИГУРА 3.10-2 НАДГРОБНА МОГИЛА ................................................................................................................... 190 
ФИГУРА 3.11-1 ДИНАМИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ В РАМКИТЕ НА 79-ГОДИШЕН ПЕРИОД - А, 

Б, В ................................................................................................................................................................. 194 
ФИГУРА 3.11-2 ДИНАМИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ В РАМКИТЕ НА 79-ГОДИШЕН ПЕРИОД – Г, 

Д ..................................................................................................................................................................... 195 
ФИГУРА 3.11-3 РАЖДАЕМОСТ В ОБЛАСТ ВРАЦА, МОНТАНА И СТРАНАТА (НА 1000 ЖИВОТОРОДЕНИ) ............. 198 
ФИГУРА 3.11-4 РАЖДАЕМОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В 30-KM НЗ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ (БРОЙ ЖИВОРОДЕНИ)

 ........................................................................................................................................................................ 198 
ФИГУРА 3.11-5 ОБЩА СМЪРТНОСТ В ОБЛАСТ ВРАЦА, МОНТАНА И СТРАНАТА (НА 1000) ................................. 199 
ФИГУРА 3.11-6 ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ В ОБЛАСТ ВРАЦА  (НА 1000) ..................................................................... 199 
ФИГУРА 3.11-7 ВЪЗРАСТОВА ПИРАМИДА НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНИТЕ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО В 30-KM ЗН

 ........................................................................................................................................................................ 201 
ФИГУРА 3.11-8 ЗАБОЛЯЕМОСТ (СТАНДАРТИЗИРАНА ПО СВЕТОВЕН СТАНДАРТ НА 100 000) ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ (С00 - С96, МКБ10) ПО ПОЛ И ОБЛАСТИ В БЪЛГАРИЯ, 2011 Г. ............................................ 206 



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

НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ – НХРАО“ 

 

 Част III,  стр.7 

 

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ 

Част III 

ТАБЛИЦА 3.1-1: ЕКСТРЕМАЛНИ ТЕМПЕРАТУРИ ЗА ПЕРИОДА 2009Г.- 2013Г. ......................................................... 11 
ТАБЛИЦА 3.1-2: ГОДИШНИ ВАЛЕЖИ (MM) ЗА 10 ГОДИНИ ...................................................................................... 11 
ТАБЛИЦА 3.1-3: ЕКСТРЕМАЛНИ СКОРОСТИ ЗА ПЕРИОДА 20092013 Г. ................................................................. 15 
ТАБЛИЦА 3.1-4: ОСРЕДНЕНИ ЗА ПЕРИОДА 19982011Г. КЛАСОВЕ НА УСТОЙЧИВОСТ .......................................... 16 
ТАБЛИЦА 3.1-5: БРОЙ НА ДНИ С МЪГЛА ПО МЕСЕЦИ И ГОДИШНО ......................................................................... 17 
ТАБЛИЦА 3.1-6:КЛИМАТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СНЕЖНАТА ПОКРИВКА ....................................................... 17 
ТАБЛИЦА 3.1-7: БРОЙ СЛУЧАИ С ПРАШНИ БУРИ ПО ГОДИНИ ................................................................................. 18 
ТАБЛИЦА 3.1-8: БРОЙ СЛУЧАИ С ТОРНАДО В ПЕРИОДА 2006-2009 Г. .................................................................... 19 
ТАБЛИЦА 3.1-9: ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕМПЕРАТУРНИТЕ ИНВЕРСИИ В РАЙОНА НА АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” ПО 

АЕРОЛОГИЧНИ СОНДАЖИ ПРЕЗ ПЕРИОДА СЕПТЕМВРИ 1967-АВГУСТ 1968 Г. ................................................. 20 
ТАБЛИЦА 3.1-10: ЕМИСИИ ОТ ГОРИВНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ ( В ХИЛ. ТОНА) ЗА ОБЩИНИТЕ В РАЙОНА 

НА АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” ЗА ПЕРИОД 20062008 Г. ............................................................................................. 22 
ТАБЛИЦА 3.1-11: СРЕДНОДЕНОНОЩНА ГОДИШНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАФИК – ДИАГНОЗА 

2010 Г., И ПРОГНОЗА 2015 Г., И 2020 Г. ............................................................................................................ 23 
ТАБЛИЦА 3.1-12: СЪЩЕСТВУВАЩО ЕМИСИОННО НАТОВАРВАНЕТО В КИЛОГРАМ НА 1 КИЛОМЕТЪР ОТ 

СЪОТВЕТНИЯ ПЪТЕН УЧАСТЪК (KG/KM) .......................................................................................................... 25 
ТАБЛИЦА 3.1-13: СЪЩЕСТВУВАЩО ЕМИСИОННО НАТОВАРВАНЕТО В КИЛОГРАМ НА 1 КИЛОМЕТЪР ОТ 

АВТОБУСИТЕ НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ (KG/KM) .................................................................................................. 25 
ТАБЛИЦА 3.1-14: АНАЛИЗ НА ПРОТОКОЛИТЕ ЗА ИЗМЕРЕНИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ПЛОЩАДКАТА РСПАБ, ГР. 

КОЗЛОДУЙ ........................................................................................................................................................ 34 
ТАБЛИЦА 3.1-15 ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА АЕРОЗОЛНИЯ МОНИТОРИНГ, 2009 – 2013 Г. ............................................ 39 
ТАБЛИЦА 3.1-16 РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ МОНИТОРИНГ НА АЕРОЗОЛИ НА ПЛОЩАДКА 

НХРАО „РАДИАНА”, MBQ/M
3
 ......................................................................................................................... 43 

ТАБЛИЦА 3.1-17 ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА МОНИТОРИНГА НА АТМОСФЕРНИ ОТЛАГАНИЯ, 2009 – 2013 Г. .............. 44 
ТАБЛИЦА 3.1-18 ОБЩА БЕТА-АКТИВНОСТ НА АТМОСФЕРНИ ОТЛАГАНИЯ: СРЕДНИ И МАКСИМАЛНИ СТОЙНОСТИ, 

2009 – 2013 Г., BQ/(M
2
.D) ................................................................................................................................. 45 

ТАБЛИЦА 3.1-19 РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ МОНИТОРИНГ НА АТМОСФЕРНИ ОТЛАГАНИЯ НА 

ПЛОЩАДКА НХРАО „РАДИАНА”, BQ/(M
2
.D) .................................................................................................. 46 

ТАБЛИЦА 3.1-20 ОБОБЩЕНИ ДАННИ ОТ ДОЗИМЕТРИЧНИЯ МОНИТОРИНГ НА ОКОЛНАТА СРЕДА “РМ” – 2009 – 

2013 Г. .............................................................................................................................................................. 47 
ТАБЛИЦА 3.1-21 АВТОМАТИЗИРАН КОНТРОЛ  НА РАДИАЦИОННИЯ ГАМА-ФОН В 2 KM ЗПЗМ, 2013 Г., SV/H.... 49 
ТАБЛИЦА 3.1-22 ЕКВИВАЛЕНТНАТА МОЩНОСТ НА ДОЗАТА ОТ ГАМА-ЛЪЧЕНИЕ НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“ ..... 53 
ТАБЛИЦА 3.2-1 КОЛИЧЕСТВА НА ФОРМИРАНИТЕ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ АЕЦ ПРЕЗ 2013Г. .................................. 64 
ТАБЛИЦА 3.2-2 ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА МОНИТОРИНГА НА ПРИРОДНИ ВОДИ, 2009 – 2013 Г. ................................ 70 
ТАБЛИЦА 3.2-3 ХИМИЧЕН СЪСТАВ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ  ПРИ ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“ ................................... 78 
ТАБЛИЦА 3.2-4 СПЕЦИФИЧНА АКТИВНОСТ НА ЕСТЕСТВЕНИ РАДИОНУКЛИДИ В ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ НА 

ПЛОЩАДКА „РАДАНА“ ..................................................................................................................................... 78 
ТАБЛИЦА 3.2-5 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДОВЗЕМНА СИСТЕМА „КОЗЛОДУЙ“ И РАЗРЕШЕНИТЕ ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА 80 
ТАБЛИЦА 3.2-6 РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ХИМИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ПРЕЗ 

ПЕРИОДА 2011÷2013 Г. .................................................................................................................................... 82 
ТАБЛИЦА 3.2-7 ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ РАДИАЦИОННИЯ МОНИТОРИНГ НА ПИТЕЙНАТА ВОДА ...................... 85 
ТАБЛИЦА 3.2-8 ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ РАДИАЦИОННИЯ МОНИТОРИНГ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ НА 

ПЛОЩАДКАТА НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ .............................................................................................................. 87 
ТАБЛИЦА 3.2-9 ДЪЛБОЧИНА И КООРДИНАТИ НА ПУНКТОВЕТЕ ЗА ПРЕДЕКСПЛОАТАЦИОНЕН МОНИТОРИНГ НА 

ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ .......................................................................................................................................... 90 
ТАБЛИЦА 3.2-10 РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ МОНИТОРИНГ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ НА 

ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“ ................................................................................................................................... 90 
ТАБЛИЦА 3.2-11 СРЕДНИ СТОЙНОСТИ НА РАДИОЛОГИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ НА ПЛОЩАДКА 

„РАДИАНА“....................................................................................................................................................... 92 
ТАБЛИЦА 3.3-1 ОБОБЩЕНА ТАБЛИЦА ЗА СРЕДНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 

ЛИТОЛОЖКИТЕ РАЗНОВИДНОСТИ НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“ ..................................................................... 104 
ТАБЛИЦА 3.3-2 ГЕОХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“ .................................................. 105 
ТАБЛИЦА 3.3-3 КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГНОЗИРАНИТЕ РАДИОНУКЛИДИ НА СКЛОНОВИЯ 

УЧАСТЪК НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“ ........................................................................................................... 105 
ТАБЛИЦА 3.3-4 КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГНОЗИРАНИТЕ РАДИОНУКЛИДИ НА ПОЛЕГАТИЯ 

УЧАСТЪК НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“ ........................................................................................................... 105 



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

НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ – НХРАО“ 

 

 Част III,  стр.8 

 

ТАБЛИЦА 3.3-5 РЕЗУЛТАТИ ОТ АНАЛИЗА НА УСТОЙЧИВОСТТА ........................................................................... 117 
ТАБЛИЦА 3.4-1 СТАТУТ НА ИМОТИТЕ НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА” И РАЙОНА ѝ. ................................................ 122 
ТАБЛИЦА 3.4-2 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗЕМЯТА (ДЕКАРИ /DAA) В ЗОНИТЕ ОКОЛО АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ . ................. 123 
ТАБЛИЦА 3.4-3 ДАННИ ЗА ВЪЗСТАНОВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ И ВИДА НА ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ГР. 

КОЗЛОДУЙ И С. ХЪРЛЕЦ ................................................................................................................................. 125 
ТАБЛИЦА 3.4-4 ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПОЧВИТЕ НА ЗЕМЛИЩЕТО НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ (ПРИ РН 7.5- 8.5) ......... 139 
ТАБЛИЦА 3.4-5 СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕЖКИ МЕТАЛИ И МЕТАЛОИДИ В ПОЧВЕНИ ПРОБИ (MG/KG) В 30-

КИЛОМЕТРОВАТА ЗОНА НА АЕЦ "КОЗЛОДУЙ” ............................................................................................. 140 
ТАБЛИЦА 3.4-6 ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА МОНИТОРИНГА НА ПОЧВИ, 2009-2013 Г. ................................................ 142 
ТАБЛИЦА 3.4-7 РАДИОАКТИВНОСТ НА ПОЧВИ ОТ ПОСТ 4 И 7 НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА”, МЕЖДИНЕН 

МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД 2, ТК.Д-142-D7 .................................................................................................... 144 
ТАБЛИЦА 3.4-8 ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНАЛИЗИ НА ПОЧВИ ОТ ПЛОЩАДКА ЗА НХРАО „РАДИАНА”, 2013-

2014 Г. ............................................................................................................................................................ 145 
ТАБЛИЦА 3.6-1 РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДЕКСПЛОАТАЦИОННИЯТ МОНИТОРИНГ НА РАСТИТЕЛНОСТ (ТРЕВА) ОТ 

ПЛОЩАДКА НХРАО „РАДИАНА” .................................................................................................................. 154 
ТАБЛИЦА 3.6-2 РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ НА ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ В 2 KM ЗПЗМ, 2009-2013 Г............... 155 
ТАБЛИЦА 3.6-3 ДАННИ ЗА БРОЯ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА УСТАНОВЕНИТЕ РЕДКИ, ЕНДЕМИЧНИ И РЕЛИКТНИ 

ВИДОВЕ ОТ 14 РАЗРЕДА ОТ КЛАС НАСЕКОМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДУНАВСКАТА РАВНИНА ...................... 160 
ТАБЛИЦА 3.6-4 ЦЕЛЕВИ БЕЗГРЪБНАЧНИ ВИДОВЕ ОБЕКТ НА ОПАЗВАНЕ В РАЙОНА НА ИНВЕСТИЦИОНОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ................................................................................................................................................ 161 
ТАБЛИЦА 3.6-5 КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ РИБИ В Р. ДУНАВ В РАЙОНА НА НВЕСТИЦИОННОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ................................................................................................................................................ 163 
ТАБЛИЦА 3.6-6 КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ ЗЕМНОВОДНИ РАЗПРОСТРАНЕНИ В РАЙОНА НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ .............................................................................................................. 164 
ТАБЛИЦА 3.6-7 КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ ВЛЕЧУГИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2, 3 НА ЗБР В РАЙОНА НА ИП

 ........................................................................................................................................................................ 167 
ТАБЛИЦА 3.6-8 КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ БОЗАЙНИЦИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 И 3 НА ЗБР В РАЙОНА НА 

ИП .................................................................................................................................................................. 170 
ТАБЛИЦА 3.6-9 ОБЩА БЕТА АКТИВНОСТ НА МЛЯКО ОТ РАЙОНА НА АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”, BQ/L .......................... 179 
ТАБЛИЦА 3.6-10 АКТИВНОСТ НА РИБА ОТ РАЙОНА НА АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” ПРЕЗ 2013 Г., BQ/KG F.W ................. 180 
ТАБЛИЦА 3.6-11 ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ .............................................................................................................. 182 
ТАБЛИЦА 3.10-1 РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ МОГИЛИТЕ ............................................................................................... 190 
ТАБЛИЦА 3.11-1 НАСЕЛЕНИЕ, ПОПАДАЩО ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО В 30-KM НЗ ПРЕЗ 2013 Г. .......................... 191 
ТАБЛИЦА 3.11-2 ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ – НАСЕЛЕНИЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ ........................................... 193 
ТАБЛИЦА 3.11-3 ПЛОЩ, ГЪСТОТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И НАСЕЛЕНИ МЕСТА КЪМ 31.12.2012 Г. ОБЛАСТ ВРАЦА И 

МОНТАНА И ОБЩИНИТЕ В 30-KM ЗОНА  ........................................................................................................ 196 
ТАБЛИЦА 3.11-4 СРЕДНОГОДИШНО  НАСЕЛЕНИЕ  ПО ОБЛАСТИ И ОБЩИНИ (ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО В 30-KM ЗН) 

И МЕСТОЖИВЕЕНЕ .......................................................................................................................................... 196 
ТАБЛИЦА 3.11-5 НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 31.12.2013 Г. ПО ОБЩИНИ И ПОЛ .................................................................. 197 
ТАБЛИЦА 3.11-6 СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ ВРАЦА И МОНТАНА ПО КОЕФИЦИЕНТИ  НА 

ВЪЗРАСТОВА ЗАВИСИМОСТ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ ............................................................................ 200 
ТАБЛИЦА 3.11-7 НАСЕЛЕНИЕ ПОД-, В И НАД ТРУДОСПОДСОБНА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ 2013 Г. ..................................... 200 
ТАБЛИЦА 3.11-8 ХОСПИТАЛИЗИРАНА ЗАБОЛЯЕМОСТ ПРЕЗ 2013 Г. В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ................................ 203 
ТАБЛИЦА 3.11-9 КОЕФИЦИЕНТ НА СМЪРТНОСТ ПО ОБЛАСТИ И ПОЛ  ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ .................. 204 
ТАБЛИЦА 3.11-10 ПОКАЗАТЕЛИ НА ЗАБОЛЯЕМОСТТА С ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ ПО ПОЛ ............... 208 
ТАБЛИЦА 3.11-11 ПОКАЗАТЕЛИ НА ЗАБОЛЯЕМОСТТА С ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ ПО ВЪЗРАСТОВИ 

ГРУПИ ............................................................................................................................................................. 208 
ТАБЛИЦА 3.12-1 БРОЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С ДЕЙНОСТ ОТ НЕФИНАНСОВИЯ СЕКТОР ........................................ 216 
ТАБЛИЦА 3.12-2 НЕТНИ ПРИХОДИ НА ЕДИН ЖИТЕЛ ............................................................................................. 216 
ТАБЛИЦА 3.12-3 БРОЙ НА ЗАЕТИТЕ ПО ОТРАСЛИ В НЕФИНАНСОВИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2005-2011 Г. ........... 217 

 



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

НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ – НХРАО“ 

 

 Част III,  стр.9 

 

3 ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ И ФАКТОРИТЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА И НА МАТЕРИАЛНОТО И КУЛТУРНОТО 

НАСЛЕДСТВО, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ В ГОЛЯМА 

СТЕПЕН ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КАКТО И 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ТЯХ 

3.1 КЛИМАТ И АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 

3.1.1 КЛИМАТ 

Разглежданият район се разполага в западните части на два климатични района според 

климатичното райониране на България - Северен и Среден климатичен район на Дунавската 

хълмиста равнина от Умерено-континенталната климатична подобласт.  

Климатът в този район се характеризира като подчертано континентален поради резкия 

контраст между зимните и летните топлинни условия. Средната годишна амплитуда на 

температурата на въздуха е между 24.5°С и 26°С – най-голямата за цялата страна. 

Континенталният характер на климата се потвърждава и от режима на валежите в района. 

Годишната им сума е между 540 mm и 580 mm, като максимумът е през юни, а минимумът – 

през февруари. Разликата между валежната сума за трите летни и трите зимни месеци е 

между 70 mm и 120 mm, т.е. 15% – 20% от годишната им сума. Абсолютните максимални 

денонощни валежи са през лятото със стойности около 100 mm – 130 mm. Летните валежи 

обаче се групират в отделни дни и особено през втората част на лятото твърде често има 

засушавания. През лятото и есента средно има по 4 – 5 безвалежни периода с 

продължителност над 10 дни и средна продължителност 16 – 20 дни. В отделни години 

нерядко се случват и много по-продължителни засушавания.  

Динамиката на въздушния пренос в приземния слой се характеризира с розата на вятъра. 

Съществено значение за локалния климат има разчленения характер на релефа и близостта 

до р. Дунав, която се разглежда като голям аерационен канал. Той води до появата на 

съществени нееднородности в полетата на метеорологичните елементи и особено на такива 

като минималните температури и приземния вятър, които са подчертано чувствителни към 

формата и местоположението на терена. Установяването на тези нееднородности има голямо 

значение за много метеорологични задачи и в частност за разпространението на замърсители 

в атмосферния въздух.  

До 1997 г. климатичната характеристика на района се базира на данни, определени въз 

основа на статистика на регулярните климатични наблюдения от станция ”Козлодуй”, 

извършвани в периода 1970 – 1982 г. и на станция Лом. След 1997 г. се използват реални 

метеорологични данни, получени от три метеорологични станции, съответстващи на III клас, 

обединени в автоматична система за метеорологичен мониторинг (АСММ). Първата от тях е 

монтирана на представителна, за наблюдавания район, площадка за външен радиационен 

контрол (АИС-ВРК), а другите две са разположени в м. “Блатото” и в с. Хърлец. 

За оценка на микроклимата в района ще се използват предимно разработки от отчети по 

задачи, възложени от АЕЦ „Козлодуй” на консорциум "Метеорологични Системи и 

Екипировка“, които са предоставени на ДП РАО за целите на ОВОС на НХРАО, както и 

официални публикации, които са публикувани в интернет пространството. 

3.1.1.1 КЛИМАТИЧНИ ПАРАМЕТРИ 

Температура на въздуха 
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Максимално измерените температури на въздуха в изследвания район за 2011, 2012 и 

2013 г.са 38.5°С, 44.1°С и 39.2°С, съответно
1
, а средногодишната температура е от 13.1°С до 

13.4°С. През 2012г. летните температури са най-високи, а през зимата са най-ниски. 

 

 
ФИГУРА 3.1-1: ИЗМЕРЕНИ ТЕМПЕРАТУРИ ЗА 2011, 2012 И 2013 Г. 

 

 
ФИГУРА 3.1-2: СРАВНЕНИЕ НА СРЕДНОМЕСЕЧНИ ТЕМПЕРАТУРА ЗА ПЕРИОДА 19982011 Г. И 

ПОСЛЕДНИТЕ 6 ГОДИНИ. 

 

На Фигура 3.1-2 е представено сравнението на средномесечните температури за последните 

6 години (от 2009г. до 2013г.) с осреднените за периода 1998-2011г., чиято средногодишна 

температура е 12.4°С.  

Разликите в средномесечните температури за периода и последните 6 години показват, че 

средномесечните температури от април до септември са по-високи от средните за периода. 

Годишният ход за 2012г. показва, че от една страна зимите температури са били най-ниски в 

сравнение с периода 1998-2011г, така летните и есенните са по-високи от същите за 

останалите години. Зимните температури на 2011г. са били едни от най-високите. 

                                                 

1
Доклади заЛокални метеорологични условия в района на АЕЦ “Козлодуй”, от 2009г. до 

2013г. 
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На Фигура 3.1-3е показана осреднената роза на честотата на температурите в градации 

през 22.5 градуса по 16
те

 сектора на посоката на вятъра за периода 20092013 г., т.н. “рози на 

температурите в градации”. Най-голям процент (2.97%) имат температурите в интервала -

5°С до +5°С при запад-югозападните ветрове. Положителните температури (над +5°С) са 

72.6%. 

 

 

ФИГУРА 3.1-3: РОЗИ НА ТЕМПЕРАТУРИТЕ В ГРАДАЦИИ ЗА ПЕРИОДА 20092013Г. 

 

В Таблица 3.1-1, са дадени екстремалните стойности на температурите в района на АЕЦ 

“Козлодуй” за 2009г., 2010г., 2011г. , 2011г. и 2013г. В графата “Дата [час:мин]” са дадени 

денят и точният час на регистрирането им. 

 
ТАБЛИЦА 3.1-1: ЕКСТРЕМАЛНИ ТЕМПЕРАТУРИ ЗА ПЕРИОДА 2009Г.- 2013Г. 

T [°C] Минимум°C Дата [час:мин] Максимум °C Дата [час:мин] 

2009 -16.3 05.01.2009 [08:24] 38.8 24.07.2009 [17:50] 

2010 -19.3 26.01.2010 [00:41] 39.8 28.08.2010 [16:50] 

2011 -11.7 26.01.2011 [07:28] 38.9 16.07.2011 [15:23] 

2012 -23.4 31.01.2012[02:52] 44.6 26.08.2012[15:44] 

2013 -8.5 28.01.2013[00:40] 40.1 29.07.2013[15:44] 

 

Валежи 

В Таблица 3.1-2 са дадени валежните годишни суми за период от 10 години - 20042013г. по 

докладите Локални метеорологични условия в района на АЕЦ “Козлодуй” за тези 

години.  

 
ТАБЛИЦА 3.1-2: ГОДИШНИ ВАЛЕЖИ (MM) ЗА 10 ГОДИНИ 

Година Количество mm Година Количество mm 

2004 305.5 2009 676.7 
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Година Количество mm Година Количество mm 

2005 532.8 2010 801.8 

2006 234.0 2011 363.2 

2007 518.8 2012 376.8 

2008 422.2 2013 472.8 

 

Осреднената годишна сума на валежи за периода от 10 години е 470.46 mm, което е много 

под климатичната норма (1961-1990)
2
 за валежите в района от 545 mm.  

На Фигура 3.1-4е показано отклонението на месечните валежни суми от климатичната норма. 

 

 

ФИГУРА 3.1-4: ВАЛЕЖИ ЗА ПЕРИОДА 20092013 Г. И КЛИМАТИЧНА НОРМА ЗА 19611990Г. 

 

Относителна влажност 

Относителна влажност над 60 % има през зимните месеци и последните 2 есенни месеца. 

Максимум на относителна влажност е наблюдаван през януари 2013г. и декември на 2011 г., 

(над (82 %), като най-ниска средногодишна относителната влажност е тази през 2009 г. -

56.9% (Фигура 3.1-5) 

През август честотата на нахлуванията на свеж и влажен атлантически въздух е сравнително 

малка, поради което тогава са и най-ниските стойности на относителната влажност. 

 

                                                 
2
 Световната Метеорологична Организация (СМО) е дефинирала климатичната норма като средната 

стойност на даден климатичен елемент за фиксиран базисен период от 30 години. Приетите засега 
базисни периоди са 1901-1930г., 1931-1960г., 1961-1990г . 
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ФИГУРА 3.1-5: ОТНОСИТЕЛНАТА ВЛАЖНОСТ ЗА ПЕРИОДА 20092013 Г. 

 

Вятър 

Динамиката на въздушния пренос в приземния слой се характеризира с розата на вятъра - 

скоростта и посоката на вятъра, измерени в 16 посоки: Вятърът в дадено място е един от 

метеорологичните елементи, който зависи много силно от местните условия и особено от 

формите на релефа. Хълмистият релеф води до преразпределение и деформиране на 

въздушния поток, в резултат, на което се променят както скоростта на вятъра, така и 

честотата на преобладаващите посоки. За район като разглеждания, влияние оказва и 

близостта на голям воден басейн, какъвто е р. Дунав (аерационен канал).  

На Фигура 3.1-6е показана осреднената роза на ветровете за градациите на скоростта на 

вятъра в периода 2009г.-2013 г. Площта на цветните области за отделните диапазони на 

скорост на вятъра показват в проценти дела на скоростите в този интервал от всички случаи 

на вятър през годината. 

Най-голяма е южната компонента при скорости на вятъра от 1 m/s до 3 m/s като делът им е 

5.7% от всички скорости - Фигура 3.1-6. Скоростите в интервала от 3 m/s до 5 m/s от север-

североизток - делът им е 2.9% от случаите. 
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ФИГУРА 3.1-6: РОЗА НА ВЯТЪРА В ГРАДАЦИИ ЗА ПЕРИОДА 20092013Г. 

 

 
ФИГУРА 3.1-7: РОЗА НА ВЯТЪРА В ГРАДАЦИИ ЗА ПЕРИОДА 19982011 Г. 

 

На Фигура 3.1-7 е представена средногодишната роза за периода 1998-2011г. За този период 

най-голяма в 27.34% от случаите ветровете са от запад, юг-югозапад и север-северозапад, 

следвани от ветрове от южен 45° градусов хоризонт – 18.41% от случаите и в 17.43% 

ветровете са от източния 45° градусов хоризонт. Това потвърждава засилването на южните 

ветрове, проявени в осреднената розата за периода 2009г.-2013 г.- Фигура 3.1-6. 
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Екстремните стойности за скоростта на вятъра са представени в Таблица 3.1-3. Показателно 

е, че през тези години, те винаги са само от север
3
. 

 

ТАБЛИЦА 3.1-3: ЕКСТРЕМАЛНИ СКОРОСТИ ЗА ПЕРИОДА 20092013 Г. 

Година Максимум Дата [час:мин] 

2009 34.6 m/s от посока 357º (север) 21.03.2009 [12:10] 

2010 26.0 m/s от посока 357º (север) 09.12.2010 [22:35] 

2011 23.5 m/s от посока 357º (север) 28.11.2011 [14:58] 

2012 23.0 m/s от посока 357º (север) 04.12.2012[01:09] 

2013 28.4 m/s от посока 357º (север) 22.03.2013[11:25] 

  

Годишни характеристики на класовете на устойчивост на атмосферата по Pasquill за 

района на АЕЦ “Козлодуй” 

За пресмятане на дозовите натоварвания в района на площадка „Радиана“, която е 

разположена непосредствено до АЕЦ "Козлодуй" е необходима информация за състоянието 

на атмосферната турбулентност, която определя възможността за разпространение на 

примеси в атмосферния въздух. За основната част от дифузионните модели най-често се 

използва клас на устойчивост на атмосферата по Pasquill. Класовете на атмосферна 

стабилност (или устойчивост) са шест: A – силна неустойчивост, B – умерена 

неустойчивост, C – слаба неустойчивост, D – неутрална стратификация, E – слаба 

устойчивост и F – умерена устойчивост.  

При неустойчивите състояния (класове A, B или C) на атмосферата, дифузията на 

замърсителите се реализира много бързо, поради силната турбулентност във вертикално 

направление, което води до бързо вертикално смесване на замърсителите с околните 

количества въздух.Въпреки че тези условия са благоприятни за разсейване на замърсителите, 

еднократно големи приземни концентрации могат да се наблюдават близо до източника при 

малки скорости на вятъра и в ранните дневни часове при слънчево време. 

При устойчиви състояния на атмосферата (класове E и F) липсата или много слабата 

турбулентност възпрепятства разпространението на примесите във вертикална посока и ги 

транспортира в хоризонтална, но при много слабите ветрове или липсата на такива 

замърсяването може да остане дълго в района около източника. Такива условия се 

реализират при наличието на инверсии и в късните вечерни часове и през нощта. 

Неутралното състояние на атмосферата (клас D) се наблюдава при облачно време или в 

слънчеви дни в часовете между разрушаването на образувани през нощта инверсии 

(увеличаване на температурата с височината) и развитието на неустойчивите дневни условия. 

Тогава се наблюдават по-ниски приземни концентрации. 

На Фигура 3.1-8, са показани розите на класовете на устойчивост за 2009г., 2010г. и 2011 г., 

съответно. Площта на цветните области за отделните класове на устойчивост показват в 

проценти дела на определен клас от всички класове, наблюдавани през годината. 

За периода 2009 г.-2013г. най-голям е делът на слаба атмосферна устойчивост (клас Е) – 

35.3%, като най-висока е честотата на южни ветрове с 3.7% - Фигура 3.1-8. Делът на 

неутралните състояния – клас D е 29.5%, при които западните ветрове са най-застъпени с 

                                                 
3
 Доклади за:Локални метеорологични условия в района на АЕЦ “Козлодуй”, 2009г., 2010г., 2011г., 

2012г. и 2013г.  
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честота от 4.5 %. Неустойчивите състояния на атмосферата (клас А, В и С) имат дял само 

26.94% от случаите. 

 

 

ФИГУРА 3.1-8: РОЗА НА КЛАСОВЕТЕ НА АТМОСФЕРНА УСТОЙЧИВОСТ ПО PASQUILL ЗА ПЕРИОДА 

20092013Г. 

 

В Таблица 3.1-4 е дадена повторяемостта на класовете на атмосферна устойчивост в 

Козлодуй за периода 1998  2011 г. 

 

ТАБЛИЦА 3.1-4: ОСРЕДНЕНИ ЗА ПЕРИОДА 19982011Г. КЛАСОВЕ НА УСТОЙЧИВОСТ 

Класове A B C D E F 

% 0.8 2.9 9.1 33.9 42 11.3 

 

Облачност 

Количеството и видът на облачността се определя от характера на баричните системи и от 

взаимодействието им с релефа. Годишния ход на облачността за района се обуславят от 

годишния ход на атмосферната циркулация, хода на влажността и стратификацията на 

въздушните слоеве. От средата на есента до края на зимата количеството на ниската и обща 

облачност се увеличава, поради увеличаването на устойчивостта на атмосферата и 

намаляването на височината на нивото на кондензация. През декември е максимумът на 

общата облачност - 7.4 бала и на броя „мрачни“ дни (с облачност 8-10 бала) - средно 17 дена. 

През студеното полугодие най-голяма е облачността през сутрешните часове и най-малка - 

във вечерните.  

Годишният минимум на общата облачност е през август, когато преобладава 

антициклонално време. Облачността е предимно конвективна. В разглеждания район 
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средната обща облачност за август е 2.4-2.8 бала. По същото време се наблюдава и 

максимумът на ясните дни (облачност 0-2 бала), които са около 50% от дните на месеца. 

През август месечният брой на случаите с ясно небе е най-малък (около 15) в обедните 

часове и най- голям в сутрешните или вечерни часове (20-25).  

Мъгли 

Данните за станции Лом и Оряхово относно броя на дните с мъгла (Таблица 3.1-5) са доста 

близки, при което може да се предположи, че те са близки до характерните за района и в 

частност за тези за района на площадка „Радиана”, която е разположена непосредствено до 

АЕЦ “Козлодуй”.  

 

ТАБЛИЦА 3.1-5: БРОЙ НА ДНИ С МЪГЛА ПО МЕСЕЦИ И ГОДИШНО 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

Лом 7.7 6.2 3.5 0.6 0.4 0.1 0.1 0.1 1.0 5.6 6.4 9.8 41.3 

Оряхово 7.8 7.0 3.4 1.2 0.7 0.7 0.5 0.3 0.7 4.7 7.3 10.1 44.5 

 

Другата характеристика на мъглите е тяхната продължителност. За ст. Лом през цялата 

година, мъглите най-често са с продължителност по-малка от едно денонощие. Само през 

януари 7 % от мъглите през месеца са с продължителност 1-2 дни и само в 1% - до 2-3 дни. 

През октомври само 4% от мъглите са с времетраене 1-2 дни. В този диапазон е 

времетраенето им и през останалите зимни месеци. В ст. Оряхово, процентът през януари е 

по-различен - с продължителност до 1 ден са 80% от мъглите, 14% продължават 1-2 дни, 5% 

до 2-3 дни и само 1% - над 3 дни.  

Различията във времетраенето на мъглите навеждат на извода, че няма основания да се 

приемат като характерни за района на площадката на инвестиционното предложение, 

данните за мъглите от съседните станции. Следователно, необходимо е да се провеждат 

наблюдения и върху режима на мъглите,които липсват в провежданите метеорологични 

наблюдения от „АЕЦ Козлодуй“ АД. Това се отнася и за хоризонталната видимост. 

Снежната покривка 

За климатичните характеристики на снежната покривка в района на площадка „Радиана”, 

която е разположена непосредствено до АЕЦ “Козлодуй” може да се правят заключения по 

данните от климатичните станции на НИМХ-БАН, разположени в района. Резултатите от 

климатичната обработка на тези данни са представени най-пълно в “Климатичен справочник 

на НР България”, том 2 (1979) - Таблица 3.1-6. 

 

ТАБЛИЦА 3.1-6:КЛИМАТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СНЕЖНАТА ПОКРИВКА 

Параметър на снежната покривка (СП) Лом Оряхово 

Средна височина на СП cm 
XII – 59; I – 912; 

II – 812; III – 36; 
XII – 26; I – 67; II – 10 

Брой дни със СП XII–5; I–20; II–16; III–3 XII–7; I–16; II–14; III–4 

Средна месечна височина на СП cm XII–13; I–25; II–25; III–11 Няма данни 

Максимална месечна височина на СП (cm) 
XI-27; XII–70; I–111; 

II–104; III–81; IV-8 
Няма данни 

Месечен брой дни с височина на СП cm: 

а) 1020 

б) 2050 

 

XII–4; I–11; II–9 

I–6; II–6 

Няма данни 
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Параметър на снежната покривка (СП) Лом Оряхово 

в)  50 cm няма 

 

3.1.1.2 МЕТЕОРОЛОГИЧНИ ЯВЛЕНИЯ 

Градови явления 

Най-голяма честота на градушките с поражения за изследвания район се наблюдава през юли 

(около 36%), следвани от юни (32%) и май (17%) - “Климатът на България”, 1991г. 

Незначителна е честотата им през април, септември и октомври. Денонощният ход на 

началото на градовите валежи показва максимум в интервала 14:00-18:00 часа местно време. 

Не са изключени и нощни градушки между 22:00-24:00 часа и между 00:00 и 04:00 часа, 

които падат по студени атмосферни фронтове. Като цяло може да се каже, че градушките от 

статистическа гледна точка са силно изразено случайно явление поради големите им 

пространствени и времеви вариации. Това прави малко вероятна сбъдваемостта ежегодно на 

посочените климатични характеристики. 

Обледяване на наземни предмети и съоръжения 

Географското разположение и климатичните особености на страната ни създават 

сравнително благоприятни условия за обледяване и заскрежаване на наземни предмети или 

падане на мокър сняг през зимата. Образуване на лед върху наземни предмети – натрупване 

на мокър сняг и ледени отлагания, характерни за непланинските части на страната са слабо 

изучени у нас като елементи на климата. Най-вероятните съчетания температура-вятър-

влажност по време на процеса са: температура между 0С и минус 2С до минус 4С, скорост 

на вятъра между 3 m/s и 5 m/s и относителна влажност по поречието на р. Дунав между 95% 

и 100%. В периода от ноември до март и главно през месеците декември и януари, тези 

метеорологични условия позволяват да се прави и дългосрочна климатична прогноза за 

процеса на обледяване, с отчитане на преобладаващата посока на ледоносещия вятър. 

Прашни бури 

Няма данни за наблюдавани прашни и пясъчни бури в района около площадка „Радиана”, 

която е разположена непосредствено до площадката на АЕЦ “Козлодуй”. На Таблица 

3.1-7(Иванов и Латинов, 1993) е показан броят по години на регистрираните прашни бури за 

цялата страна и в двете най-близки до Козлодуй метеорологични станции – Лом и Оряхово. 

 

ТАБЛИЦА 3.1-7: БРОЙ СЛУЧАИ С ПРАШНИ БУРИ ПО ГОДИНИ 

Станция 1964 1970 1971 1972 1975 1976 1977 1978 1980 1983 сума 

Лом - - 1 - 1 - - - - - 2 

Оряхово - - 1 1 3 2 - - - - 7 

страната 3 1 3 1 14 10 3 1 1 5 42 

 

Както е показано в изследването тези явления се обуславят както от текущите синоптични 

условия, така и от предшестващите климатични условия - по-ниска от нормата месечна сума 

на валежите за даден пункт. Вероятността за възникване на прашни бури очевидно зависи и 

от характера на почвата и растителната покривка. 
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Снежни бури 

Това явление се получава вследствие на умерен или силен вятър (големина на скоростта над 

5 m/s) при наличие на силен снеговалеж (нарича се обща снежна буря и обхваща целия 

подоблачен слой) или при отвяване и пренасяне на прясно навалял “сух”сняг (обхваща слой 

от приземния въздух до височина няколко метра – „приземна снежна буря“ или до няколко 

десетки сантиметра – „ниска снежна буря“). Явлението води до затруднения за сухоземния 

транспорт и други дейности поради навяване снега на преспи. Снежни бури у нас се 

наблюдават предимно в периода декември-февруари. Най-интензивно и най-често то се 

проявява в Североизточна България като преносът на сняг обикновено е от север и 

североизток (съгласно посоката на вятъра) от порядъка на около 10m
3
 на линеен метър от 

фронта. Снежни бури се наблюдават най-често при синоптични обстановки, свързани със 

средиземноморски циклон от юг и гребен от Сибирския зимен антициклон от север-

североизток.  

Смерч 

Макар и рядко, при обстановки с мезомащабни конвективни бури се образуват смерчове (или 

локално торнадо) – у нас най- често над пресечени планински терени или над морската 

акватория
4
. Често смерчът се бърка с т.нар. “падащ” или шквалист вятър. 

Типична синоптична обстановка, благоприятстваща развитието на торнадо над нашата 

страна е дълбока долина или отделен циклонален вихър, разположен на запад от България, 

при който потокът в средната тропосфера във фронталната част на циклона или долината е с 

посока от югозапад на североизток. Образуват се мощни конвективни системи, като силата 

на Кориолис улеснява развитието на торнадо в тях.  

При такава синоптична обстановка са се породили смерчовете при случаи 1, 3, 5А и 5B от 

Таблица 3.1-8.В близост до площадка „Радиана” в този период са регистрирани 2 случая - на 

около 20 km южно от нея около с. Хайредин (случай 5А), и с. Търнава - на около 35 km на 

юг-югоизток, които са се появили в един и същи ден. Те са и единствените за период по 

голям от 100 г. 

 

ТАБЛИЦА 3.1-8: БРОЙ СЛУЧАИ С ТОРНАДО В ПЕРИОДА 2006-2009 Г. 
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1 Бобешино 02.04.2006 05:20 31 W-E 200 64 3-11 1.5 80 000 

2 Калековец 21.05.2007 13:20 10 NE-SW 232 45 6-40 6.0 110 000 

3 Костанденец 22.05.2008 13:55 80 SW-NE 320 237 2-14 6.0 640 000 

4 Кюстендил 08.07.2008 16:02 12 NW-SE 500 100 2-24 3.0 68 000 

5A Хайредин 02.06.2009 15:58 75 SW-NE 600 225 14-32 9.0 134 000 

5B Търнава 02.06.2009 13:35 75 SW-NE 600 225 14-32 7.5 225 000 

Средно за цялата страната вероятността за поява на смерч се определя на ~ 10
-6

 случая за 

година.  

                                                 

4 Анализ на мощни конвективни бури, свързани с развитието на смерчове в България, през периода 
2006 – 2009 година, Петьо Симеонов, Илиан Господинов, Лилия Бочева, Рангел Петров. 
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3.1.1.3 НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗСЕЙВАНЕТО НА ПРИМЕСИ В АТМОСФЕРАТА 

Температурна инверсия 

В конкретен район температурна инверсия се наблюдава, когато ниският слой на 

атмосферата е в силна устойчиво равновесие. Характерно свойство на този слой е 

потискането на появили се движения на въздуха в него, което води до затихване на 

динамичната турбулентност и термичната конвекция, от които зависи разсейването на 

замърсителите във въздуха. В случаите с приземни инверсии (започват от земната 

повърхност) съществено значение имат ниските източници на замърсители. За наличието на 

този тип явление може да се правят изводи по аерологичните сондажи през периода 

септември 1967 - август 1968 г., проведени преди пускане на АЕЦ “Козлодуй”, до чиято 

площадка в непосредствена близост се намира и разглежданата площадка „Радиана“ на 

НХРАО
5
. 

В Таблица3.1-9 е даден броят, дебелината d, и средният вертикален температурен градиент  

от едногодишния период на еднократно (в 08:00) аерологично сондиране на слоя до 

височина 2 km. Инверсии са наблюдавани общо в 30 % от сондажите, като този процент е 

около 37% през студеното полугодие и около 22 % - през топлото полугодие. Приземни 

инверсии е имало в 15 % от сондажите, а през топлото полугодие честотата им е била много 

по-малка – около 7%, докато през студения сезон тя е около 23 %. 

 

ТАБЛИЦА3.1-9: ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕМПЕРАТУРНИТЕ ИНВЕРСИИ В РАЙОНА НА АЕЦ 

“КОЗЛОДУЙ” ПО АЕРОЛОГИЧНИ СОНДАЖИ ПРЕЗ ПЕРИОДА СЕПТЕМВРИ 1967-АВГУСТ 1968 Г. 
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Топло 

полугодие 
- 2 5 1 8 -0.29 757 - 5 8 4 2 19 462 -0.29 121 27 

Студено 

полугодие 
3 5 14 10 32 -0.62 801 1 3 6 9 6 25 720 -0.51 140 52 

Общо за 

годината 
3 7 19 11 40 -0.46 779 1 8 14 13 8 44 591 -0.40 261 79 

 

Макар и само по едногодишен период и еднократно сондиране е дадена представа и за 

степените на устойчивост на граничния слой над ст. Козлодуй по класификацията на Pasquill. 

Класовете на устойчивост са определени по приземни данни (радиационен баланс (не 

радиационен) и скорост на вятъра) и по стойностите на вертикалния температурен градиент в 

долния 200-метров въздушен слой -[deg/100m]. В посоченото изследване е показано, че 

общо за годината най-голяма честота имат класовете: 

                                                 
5
Николова Н., За оценка на метеорологичните условия в региона на АЕЦ “Козлодуй” във връзка с 

проекта за изграждането на атомна централа, Институт по хидрология и метеорология, том. XIX, 
1972г. 
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 D (неутрални условия) – 0.5 deg / 100 m  1 deg / 100 m - в около 40 % от 

случаите; 

 E (слаба устойчивост)  0.5 deg / 100 m  0,5 deg / 100 m - в около 30 % от 

случаите; 

 C (слаба неустойчивост) – 1 deg / 100 m  1,5 deg / 100m - в около 25 % от 

случаите; 

 B неустойчивост ( 1.5 deg / 100 m) и F устойчивост ( 0.5 deg /100 m) имат 

малка честота от порядъка на 5 % - 8 % от случаите. 

На основа данните и направените анализи могат да се направят следните заключения за 

процесите и явленията, които представляват интерес за площадката на ИП, във връзка с 

особеностите на обекта: 

 Поради преобладаване на ниските скорости на вятъра (в интервала от 2 m/s до 5 

m/s), потенциалът на ветровото поле за пренасяне на замърсители на далечни 

разстояния е нисък, т.е. непосредствена опасност за трансгранично замърсяване на 

териториите на Румъния няма; 

 Валежите са под климатичните норми, поради което потенциалът за очистването 

на замърсителите (омокрянето и изваляването им) в атмосферата е нисък; 

 Обледяване на наземни съоръжения в тази част от поречието на р. Дунав може да 

се получи при съчетания на следните метеорологичните параметри: температура 

на въздуха между 0°С и минус 2°С до минус 4°С, скорост на вятъра между 0 m/s и 

3 до 5 m/s и относителна влажност между 95 % и 100 %; 

 Градушки със щети в Северозападна България се наблюдават през периода 5 май - 

31 юли, но специално за разглежданата площадка „Радиана“ на НХРАО, която е в 

непосредствена близост до площадката на АЕЦ „Козлодуй“ от статистическа 

гледна точка те са силно изразено случайно явление, поради големите си 

пространствени и времеви вариации; 

 Вероятността за снежни бури е много по-малка от тази в Североизточната част на 

Дунавската равнина; 

 Средно за страната, вероятност за поява на смерч е от порядъка на 10
-6

 случая на 

година; 

 Мъглите годишно се наблюдават средно в около 45 дни с максимален брой 120-

140 дни. Те имат продължителност до 1 ден в около 80 % от случаите през месец 

януари. 

3.1.2 КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (КАВ) 

3.1.2.1 ЕМИСИИ В РАЙОНА НА ИП 

Район Козлодуй обхваща общините: Козлодуй, Оряхово и Мизия. За тези общини не се 

изисква изготвянето на програма за намаляване нивата на замърсителите, тъй като според чл. 

30 и чл. 31 от Наредба № 7 за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух 

измерените концентрации на вредни вещества са по-ниски не само от допустимата норма, но 

и от горните и долни оценъчни прагове. 

Като правило качеството на приземния слой на атмосферния въздух в района се определя от 

работата на АЕЦ „Козлодуй“, промишлената дейност, автотранспорта и битовите източници.  

На територията на община Козлодуй, по-значими източници на емисии в атмосферния 

въздух са: бетонов възел с пресевна база в с. Бутан към "Пътстрой инженеринг" АД, гр. 



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

НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ – НХРАО“ 

 

 Част III,  стр.22 

 

Враца, "Атоменерго-стройпрогрес", "Заводски строежи" и "Механизация и транспорт". Това 

са източници на прах с локално действие. Най-съществен източник на емисии на въглероден 

оксид, въглеводороди, азотни оксиди и др. е транспортът. Пътищата в общината са със 

сравнително висока интензивност на движение на МПС. В пиковите часове, макар и за 

кратко, се създават условия за увеличаване на емисии от автомобилния транспорт.  

Община Вълчедръм териториално се отнася към област Монтана, като основните източници 

на емисии са съсредоточени в областния град и са извън 30 km ЗН. 

3.1.2.2 ЕМИСИИ ОТ ИНДУСТРИАЛНИ ГОРИВНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ ПО ОБЩИНИ. 

По данни от НСИ, Районите, областите и общините в Република България 2006, 2007, 

2008
6
 г. е направен анализ на емисиите от индустриалните и горивни и производствени 

процеси за общините Вълчедръм, Козлодуй, Оряхово, Мизия и Хайредин - Таблица 3.1-10. 

 

ТАБЛИЦА 3.1-10: ЕМИСИИ ОТ ГОРИВНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПРОЦЕСИ ( В ХИЛ. ТОНА) ЗА 

ОБЩИНИТЕ В РАЙОНА НА АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” ЗА ПЕРИОД 20062008 Г. 

Статистически зони, 

статистически 

райони, области и 

общини 

Серни оксиди 
Азотни 

оксиди 
NMVOC CH4 CO CO2 N2O 

2006 

Козлодуй 4.9 3.0 62.1 59.7 0.537 2121.0 0.2766 

Оряхово 5.5 1.9 10.9 16.5 0.479 1633.6 0.1980 

Мизия 7.1 1.0 5.6 13.4 0.319 448.3 0.0705 

Хайредин 10.0 1.3 0.8 0.3 0.547 406.4 0.0456 

Вълчедръм 0.19 0.0203 3.1 0.04 0.0087 7.12 0.0007 

2007 

Козлодуй 6.9 2.8 21.2 12.2 0.811 1619.2 0.0287 

Оряхово 0.8 0.7 1.4 2.0 0.023 830.1 0.0205 

Мизия 0.2 0.1 4.4 6.6 0.004 112.1 0.0005 

Хайредин 3.6 0.4 0.4 0.012 0.007 206.9 0.0358 

Вълчедръм   2.1     

2008 

Козлодуй 4.4 32.3 21.3 8.2 2.985 12026.4 0.3093 

Оряхово 1.2 1.1 5.8 2.945 0.024 651.5 0.0315 

Мизия 0.1 0.0 0.5 6.4 0.002 68.9 0.0003 

Хайредин 0.7 0.0 0.3 0.0 0.001 37.0 0.0072 

Вълчедръм   1.7     

 

Данните от Таблица 3.1-10 показват ясно, че община Козлодуй има най-развита 

производствена дейност, която дава и най-голям дял в горивните емисии. Те не се дължат на 

централа, която е разположена до площадката на инвестиционното предложение, понеже при 

ядреното производство няма емисии на конвенционални замърсители. Горните емисии са 

свързани както със спомагателни производствени дейности в централата, така и с добрата 

бизнес среда в общината, която спомага да се развиват малки производства, свързани с 

горивни процеси, и чиято продукция е предназначена главно за централата – асфалтова база, 

                                                 
6
 Използват се данните до 2008г., тъй като от 2009 г. данните за емисиите по отделните общини за 

горивни и производствени процеси са конфиденциални и не са достъпни по Закона за статистиката, 
чл.22. 
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бетонови възли и др. Статистически битовото изгаряне за отопление не се включва в горните 

количества емисии. 

3.1.2.3 ЕМИСИИ ОТ АВТОМОБИЛЕН ТРАФИК ПО ВТОРИ КЛАС ПЪТ II-11 

Площадката на инвестиционното предложение е разположена непосредствено до път от 

втори клас от републиканската пътна мрежа с двупосочно движение, асфалтирани и с добра 

маркировка. Това e път II-11, участък Оряхово-Мизия-Козлодуй-Лом, който минава южно от 

АЕЦ „Козлодуй“ и площадката за НХРАО и върви по надзаливната тераса на р. Дунав. С 

това се изнася движението на междуселищния пътнически транспорт, включително 

транзитното товарно движение. 

По данни за средно-денонощната годишна интензивност за 2010 г. на автомобилното 

движение в преброителни пунктове на Агенция „Пътна инфраструктура“ за път II-11 от 

републиканската пътна мрежа в допълнителен преброителен пункт ДПП-205 в участъка 

Козлодуй-Лом и ДПП-496 в участъка Мизия-Козлодуй са оценени емисии от регулярния 

трафик около района на НХРАО
7
.  

В Таблица 3.1-11са дадени данните за средноденонощната интензивност на автомобилния 

трафик за 2010 г. и прогнозната интензивност за 2015 г. и 2020 г. по 6-те основни категории 

автомобили: Леки автомобили, Лекотоварни автомобили, Средно-товарни автомобили, 

Тежкотоварни автомобили, Автобуси (извънградски) и Тежкотоварни автомобили с 

ремарке
8
.  

 

ТАБЛИЦА 3.1-11: СРЕДНОДЕНОНОЩНА ГОДИШНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАФИК – 

ДИАГНОЗА 2010 Г., И ПРОГНОЗА 2015 Г., И 2020 Г. 

Година 
Преброителен 

пункт 
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2010 ДПП-205 798 17 267 24 13 38 342 1 157 

ДПП-496 6 185 252 964 166 48 150 1 328 7 765 

2015 ДПП-205 938 18 314 25 14 45 398 1 354 

ДПП-496 6 958 277 1 084 187 52 172 1 495 8 730 

2020 ДПП-205 1 102 19 369 27 16 53 465 1 586 

ДПП-496 8 002 312 1 247 215 57 202 1 721 10 035 

 

Оценката на прогнозните нива на емисиите от автомобилния транспорт за 2015 г. е 

направена по Ниво 2
9
 (Tier 2) от Европейското Ръководство за инвентаризация на емисии 

EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013за основните замърсители от:(а) 

пътнически автомобили (NFRкод1.A.3.b.i), (б) лекотоварни превозни средства под 3.5 тона 

                                                 
7
 ДОВОС „Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ 
“Козлодуй”“, 2013г. 

8
Агенция „Пътна инфраструктура, писмо 53-00-9813 от 20.08.2014г. 

9
 При определяне нивата на емисиите на парникови газове (ПГ) по методиката на IPCC се използват 

методи с различна сложност. Нивото на сложност на метода се обозначава като Ниво (Tier) Х, т.е. 
колкото по-голямо число е Х, толкова по-сложен и по-точен е използваният метод. 
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(1.A.3.b.ii), (в) тежкотоварните превозни средства над 15 тона и (г) междуградски автобуси 

(1.A.3.b.iii) в точка Транспорт. На тази база са представени резултатите от изчислението на 

следните емисии: 

 Прекурсори на озон - CO, NOX, NMVOC (неметанови летливи съединения), 

 Парникови газове (CO2, CH4, N2O), 

 Вкисляващи вещества (NH3, SO2), 

 Фини прахови частици (ФПЧ) – само фракцията ФПЧ2.5, тъй като по-високата 

фракция ФПЧ2.5÷10 е пренебрежимо малка в саждите на изгорелите газове, 

 Канцерогенни съединения: 

 PAH - полициклични ароматни въглеводороди (Benzo () pyrene, Benzo (b) 

fluoranthene + Benzo (k) fluoranthene, indeno (1,2,3-cd) pyrene - за безоловен 

бензин), 

 POP - устойчивите органични замърсители, 

 Токсични вещества (DIOX - Диоксини и фурани (за безоловен бензин), 

 Тежки метали. 

Не са включени емисиите от изпарение на горивото (NFR код 1.A.3.b.v), износването на 

гумите и спирачките (NFR код 1.A.3.b.vi) и от износването на пътната настилка (NFR код 

1.A.3.b.vii). 

В Таблица 3.1-12,е показано емисионното натоварването в килограм на 1 километър от в 

съответния пункт Републиканската пътна мрежа на път II-11. 
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ТАБЛИЦА 3.1-12: СЪЩЕСТВУВАЩО ЕМИСИОННО НАТОВАРВАНЕТО В КИЛОГРАМ НА 1 КИЛОМЕТЪР ОТ СЪОТВЕТНИЯ ПЪТЕН УЧАСТЪК (KG/KM) 

Год. пункт CO NMVOC NOx N2O NH3 Pb PM2.5 
Ideno 

Pyrene 
B(k)F B(b)F B(a)P CO2 SO2 benzene tCO2eq 

2010 
ДПП-205 1.665 0.159 0.978 0.009 0.016 2.36E-06 0.036 6.38E-07 7.78E-07 9.50E-07 5.25E-07 301.87 0.00384 0.0048 0.31 

ДПП-496 10.847 1.051 5.890 0.058 0.112 1.50E-05 0.193 4.12E-06 5.21E-06 6.24E-06 3.37E-06 1985.80 0.02621 0.0315 2.03 

2015 
ДПП-205 1.956 0.186 1.144 0.011 0.018 2.77E-06 0.042 7.49E-07 9.09E-07 1.11E-06 6.17E-07 354.28 0.00451 0.0056 0.36 

ДПП-496 12.741 1.234 6.900 0.068 0.132 1.76E-05 0.226 4.84E-06 6.10E-06 7.31E-06 3.96E-06 2330.78 0.03078 0.0370 2.38 

2020 
ДПП-205 2.298 0.219 1.339 0.013 0.022 3.25E-06 0.050 8.79E-07 1.06E-06 1.30E-06 7.24E-07 415.85 0.00530 0.0066 0.42 

ДПП-496 14.964 1.449 8.084 0.080 0.155 2.07E-05 0.266 5.68E-06 7.15E-06 8.57E-06 4.65E-06 2735.84 0.03615 0.0435 2.79 

 

ТАБЛИЦА 3.1-13: СЪЩЕСТВУВАЩО ЕМИСИОННО НАТОВАРВАНЕТО В КИЛОГРАМ НА 1 КИЛОМЕТЪР ОТ АВТОБУСИТЕ НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ (KG/KM) 

Год. Автобуси (1) 

На АЕЦ 

„Козлодуй“ 

CO NMVOC NOx N2O NH3 Pb PM2.5 
Ideno 

Pyrene 
B(k)F B(b)F B(a)P CO2 SO2 benzene tCO2eq 

2013 2.177 0.209 0.471 0.010 0.026 2.11E-06 0.020 6.66E-07 3.16E-07 5.91E-07 5.73E-07 331.06 0.00533 0.0063 0.34 

(1)
 Тези емисии са включени в емисиите, определени за 2015г. и 2020г. определени за пункт ДПП 205 и 496, тъй като преброяването на МПС в тях включва и броя на 

автобусния трафик на централата. 
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3.1.2.4 ЕМИСИИ ОТ АВТОБУСЕН ТРАФИК ОТ И ЗА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ 

Разглежда се автобусният трафик от и за АЕЦ „Козлодуй“, който е с най-голяма 

интензивност и е определящ за района на ИП– площадка „Радиана“. Емисиите в kg/km 

(Таблица 3.1-13) от Транспортната схема за превоз на работници
10

за централата са оценени 

по EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013 за основните замърсители от 

междуградски автобуси (1.A.3.b.iii) в точка Транспорт. Автобусите по 32 линии, извършват 

688 курса на ден. 

Емисии се изпускат директно в атмосферния въздух от ауспусите на автобусите. Общото 

количество на парникови газове, изразени тонове еквивалент на СО2, са 0.34 тона за 1 

километър.  

3.1.2.5 ИЗМЕРЕНИ КОНЦЕНТРАЦИИ 

Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС), която осъществява 

своята дейност по контрол на качеството на атмосферния въздух на територията на страната, 

не разполага със стационарна измервателна станция за района на община Козлодуй. 

През 2011 г. по утвърдения график за работа на мобилните автоматични станции (МАС) за 

извършване на допълнителни измервания в райони, в които липсват или е ограничен броя на 

стационарните пунктове, са направени измервания от мобилната автоматична станции 

(МАС) за контрол на качеството на атмосферния въздух в РОУКАВ Северен/Дунавски в 

община Козлодуй за 52 денонощия, извършени от Регионална лаборатория – Плевен,на 

площадката на районната служба по пожарна и аварийна безопасност (РСПАБ), г. 

Козлодуй
11

. 

На долните фигури (от Фигура 3.1-9до Фигура 3.1-15) са показани атмосферните услови за 

периодите на измерване. В зависимост от слънчевата радиация, скоростта на вятъра и часа от 

денонощието са определени класовете устойчивост по Pasquill - A = 1, B = 2, C = 3, D = 4, E = 

5 и F = 6. От тези фигури се вижда, че устойчивите състояния на атмосферата са през 

вечерните и нощни часове - между 19:00 и 08:00
12

.  

Слънчевото греене е било по-силно през юни. През септември е по-високо отколкото през 

март, което може да се дължи на по-голяма облачност през пролетта (този параметър не се 

записва) и повече валежи, което се потвърждава от измерената по-голяма влажност през 

месец март, отколкото през септември, където средната за периода на измерване влажност е 

малко над 41%.  

 

                                                 
10

 Писмо от отдел“Производсво“ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, № 586/28.05.2014г. 
11

Протоколи от Регионална лаборатория – Плевен, 2011г. 
12

 Измерванията за периода 04 – 10 Април не са надеждни, поради несвойствените стойности на 
слънчевата радиация – високи количества радиация през нощните часове. 
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ФИГУРА 3.1-9 СЪСТОЯНИЕ НА АТМОСФЕРАТА - МАРТ 2011 Г. 
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ФИГУРА 3.1-10 СЪСТОЯНИЕ НА АТМОСФЕРАТА - АПРИЛ 2011 Г. 
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ФИГУРА 3.1-11 СЪСТОЯНИЕ НА АТМОСФЕРАТА -ЮНИ 2011 Г. 
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ФИГУРА 3.1-12 СЪСТОЯНИЕ НА АТМОСФЕРАТА - ЮНИ/ЮЛИ 2011 Г. 
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ФИГУРА 3.1-13 СЪСТОЯНИЕ НА АТМОСФЕРАТА - СЕПТЕМВРИ 2011 Г. 
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ФИГУРА 3.1-14 СЪСТОЯНИЕ НА АТМОСФЕРАТА - ОКТОМВРИ 2011 Г. 
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ФИГУРА 3.1-15 СЪСТОЯНИЕ НА АТМОСФЕРАТА - НОЕМВРИ/ДЕКЕМВРИ 2011 Г. 
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ТАБЛИЦА 3.1-14: АНАЛИЗ НА ПРОТОКОЛИТЕ ЗА ИЗМЕРЕНИ КОНЦЕНТРАЦИИ НА ПЛОЩАДКАТА РСПАБ, ГР. КОЗЛОДУЙ 

Параметри 

Протоколи 
ФПЧ10 SO2 NO2 NO О3 СО 

Темпе- 

ратура 

Атм. 

налягане 

Скорост на 

вятъра 

Отн. 

влажност Роза на вятъра за периода 

СДН (g/m
3
) 50 125 - - 120 10 °С hPa m/s % 

№ 123/124 

март 
07-03-11 31..7 16.2 6.7 1.3 25.9 2.1 -1.38 1010.2 1.0 59.5 

 

08-03-11 28.8 13.9 5.9 2.5 37.8 2.1 -4.26 1012.5 1.3 63.9 

09-03-11 17.8 17.6 6.7 1.5 43.6 1.6 -4.25 1006.8 0.8 52.7 

10-03-11 25.8 17.1 1.9 0.5 43.8 1.2 -2.32 1002.0 0.8 44.2 

11-03-11 29.8 16.8 8.6 3.4 42.0 2.4 2.75 1001.3 0.7 47.6 

12-03-11 30.2 15.1 14.3 8.3 35.1 0.8 5.22 1003.7 0.6 58.1 

13-03-11 21.3 14.5 13.5 4.7 35.1 0.9 5.32 1002.5 0.8 68.5 

№ 180/181 

април 
04-04-11 67.5 24.7 9.8 4.6 32.5 2.3 17.1 986.2 1.6 41.3 

 

05-04-11 41.4 12.1 7.8 4.2 19.2 1.2 13.7 996.1 2.7 70.2 

06-03-11 39.5 13.7 6.5 4.3 21.8 1.5 13.8 1002.1 2.2 70.8 

07-03-11 29.8 13.6 10.7 8.5 25.5 1.2 16.7 996.9 2.2 54.2 

08-04-11 59.9 11.0 9.1 9.2 26.9 1.3 20.7 986.9 6.1 30.3 

09-04-11 26.6 12.1 8.8 5.9 31.3 1.4 19.3 988.2 5.9 23.2 

10-04-11 20.4 14.6 9.2 6.9 32.1 1.3 14.0 991.3 3.6 25.4 

№ 396/397 

юни 
01-06-11 27.9 8.3 6.4 5.3 34.3 2.9 24.1 1081.3 1.0 51.4 

 

02-06-11 24.9 11.9 7.3 5.9 27.8 1.9 20.6 1089.9 0.9 70.0 

03-06-11 11.3 15.5 7.8 6.0 28.9 1.8 20.3 1090.9 1.1 75.4 

04-06-11 8.4 15.3 7.3 8.2 32.4 1.7 21.8 1090.8 0.8 60.4 

05-06-11 15.7 17.5 8.9 8.1 35.3 1.0 22.4 1090.1 1.2 59.1 

06-06-11 32.1 16.3 10.3 4.9 39.3 1.5 22.4 1088.3 1.5 56.7 

07-06-11 23.9 17.4 7.0 11.4 23.6 1.2 21.9 1085.0 1.6 53.4 
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Параметри 

Протоколи 
ФПЧ10 SO2 NO2 NO О3 СО 

Темпе- 

ратура 

Атм. 

налягане 

Скорост на 

вятъра 

Отн. 

влажност Роза на вятъра за периода 

СДН (g/m
3
) 50 125 - - 120 10 °С hPa m/s % 

№ 490/491 

юни/юли 
27-06-11 28.3 51.6 12.5 4.3 40.5 3.1 23.9 1087.0 3.2 12.3 

 

28-06-11 29.1 15.2 17.8 4.3 34.8 1.5 18.8 1079.3 2.5 45.1 

29-06-11 36.5 16.0 16.8 4.5 30.3 1.3 19.7 1074.9 2.1 59.3 

30-06-11 15.4 15.0 10.8 6.5 22.6 0.9 20.3 1077.2 1.6 66.2 

01-07-11 12.5 13.0 12.3 6.4 26.0 1.0 20.5 1077.8 2.1 71.9 

02-07-11 16.3 10.3 14.8 8.1 29.7 1.0 19.6 1080.1 2.8 56.7 

03-07-11 14.2 9.4 12.5 9.2 25.8 1.1 20.4 1092.4 2.8 71.0 

№ 09-0716/ 

09-717 

септември 

12-09-11 76.1 27.9 19.9 5.1 30.3 1.6 26.9 1039.7 0.7 21.4 

 

13-09-11 64.2 12.0 20.1 6.2 30.6 0.6 24.5 1087.5 1.1 32.7 

14-09-11 47.1 16.8 18.6 6.3 31.1 0.6 24.0 1086.8 0.6 30.9 

15-09-11 44.7 16.5 18.3 7.7 32.3 0.6 23.6 1087.5 0.6 33.8 

16-09-11 52.4 15.9 16.6 6.0 27.7 0.7 21.9 1093.0 0.9 51.8 

17-09-11 49.5 15.1 15.0 2.8 28.0 0.7 21.5 1092.4 0.7 53.6 

18-09-11 44.5 15.7 15.4 2.0 30.2 0.8 22.0 1086.9 1.2 49.2 

№ 09-0878/ 

09-879 

октомври 

24-10-11 37.8 12.4 9.2 3.8 18.9 2.1 9.3 1032.4 3.0 64.6 

 

25-10-11 43.7 12.0 9.6 4.3 22.0 1.2 9.0 1080.5 2.2 59.9 

26-10-11 59.7 15.3 8.9 4.4 18.8 1.3 8.1 1080.1 1.7 67.2 

27-10-11 42.8 14.9 10.0 5.0 19.1 1.0 7.4 1085.6 1.6 65.1 

28-10-11 51.4 13.6 11.8 5.1 15.6 0.4 4.8 1092.6 0.5 68.0 

29-10-11 35.1 11.0 10.3 4.9 14.6 0.4 3.4 1091.7 0.6 81.4 

30-10-11 41.4 13.4 8.8 4.5 14.8 0.4 2.2 1086.8 0.3 80.1 
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ТАБЛИЦА 3.1-14: ПРОДЪЛЖЕНИЕ 

Параметри 

Протоколи 
ФПЧ10 SO2 NO2 NO О3 СО 

Темпе- 

ратура 

Атм. 

налягане 

Скорост на 

вятъра 

Отн. 

влажност Роза на вятъра за периода 

СДН (g/m
3
) 50 125 - - 120 10 °С hPa m/s % 

№ 09-1017/ 

09-1053 

ноември/ 

декември 

22-11-11 66.2 15.5 11.2 4.6 17.2 1.7 -2.7 1037.1 0.3 75.6 

 

23-11-11 64.8 26.9 9.1 4.6 16.8 1.0 -3.1 1090.1 0.6 88.9 

24-11-11 71.7 26.6 9.2 4.7 15.3 1.2 -0.3 1100.6 0.2 83.5 

25-11-11 54.7 29.1 8.9 5.2 15.8 1.3 1.5 1094.1 0.1 78.5 

26-11-11 43.8 30.7 7.2 4.9 21.4 1.1 2.3 1084.1 1.6 63.2 

27-11-11 38.8 29.7 5.5 4.3 19.0 0.9 1.1 1084.5 1.3 63.4 

28-11-11 49.3 30.9 7.8 5.4 19.9 0.9 5.8 1074.7 2.5 43.5 

29-11-11 - 27.5 8.0 5.6 17.6 1.1 -0.8 1091.7 0.3 71.5 

30-11-11 89.5 27.1 16.4 5.3 14.4 1.3 -3.4 1086.7 0.1 71.2 

01-12-11 99.8 27.1 21.3 2.6 14.7 1.3 -3.4 1084.5 0.5 64.1 
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Средноденонощните стойности на измерените метеорологични елементи и съответните 

концентрации на замърсителите за измерванията през 2011 г. са дадени в Таблица 

3.1-14.Розите на вятъра за отделните периоди са показани в последната колона. 

Преобладават южните ветрове, което е отражение на локалната характеристика на мястото 

на измерване, а не на преобладаващия пренос за района на гр. Козлодуй. 

Розите на ветровете през периодите на измерване показват, че преобладаващите ветрове са 

от юг, което е силно локален ефект, тъй като за района на община Козлодуй преобладава 

зоналният пренос – западно-източните ветрове.  

От таблицата се вижда, че в някои от дните на измерване средно-дневните концентрации на 

фини прахови частици (ФПЧ10) превишават средно-денонощната норма (СДН) от 50 g/m
3
. 

Високите среднодневни концентрации са получени при скорости на вятъра под 1 m/s. - 

Фигура 3.1-16. Обяснението е, че при липса на вятър районът, където е била разположена 

мобилната станция, е доста запрашен. При вятър запрашеният въздух се разрежда и сензорът 

за фини прахови частици отчита по-ниски концентрации. Това е локален ефект и трябва да се 

описва в протоколите на лабораторията за имисионен контрол на атмосферния въздух като 

състояние на околността при провеждане на измерванията. 

 

 

ФИГУРА 3.1-16: КОНЦЕНТРАЦИИ НА ФПЧ10 И СКОРОСТИ НА ВЯТЪРА. 
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ФИГУРА 3.1-17: СРАВНЕНИЕ НА КОНЦЕНТРАЦИИТЕ НА СЕРЕН ДИОКСИД 

 

 
ФИГУРА 3.1-18: СРАВНЕНИЕ НА КОНЦЕНТРАЦИИТЕ НА АЗОТЕН ДИОКСИД 

 

Сравнението между измерените концентрации на серни и азотни диоксиди (Фигура 3.1-17 и 

Фигура 3.1-18) показва, че емисиите от изгаряне на твърдо гориво в битовото отопление 

през зимата увеличава замърсяването със серен диоксид, а отпадните газове от автомобилния 

транспорт през лятото увеличават замърсяването с азотен диоксид. Измерените 
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концентрации и на серните и на азотните диоксиди имат стойности много под пределните 

норми, които са съответно 350 g/m
3
 и 200 g/m

3
. 

Останалите замърсители показват концентрации под съответната среднодневна (СДН) или 

средночасова (СЧН) норма. 

Следователно качество на атмосферния въздух в района на НХРАО е ненарушено. 

3.1.3 АТМОСФЕРНА РАДИОАКТИВНОСТ 

3.1.3.1 АЕРОЗОЛИ 

Радиоактивността на атмосферния въздух се изследва регулярно в 11 контролни поста в 30 

km наблюдавана зона (НЗ) и реперни постове до 100 km около АЕЦ „Козлодуй”, респективно 

площадката на НХРАО. Провежда се двуседмичен пробоотбор с високо-технологични 

устройства модел DH-60810EV.2 за непрекъснат аерозолен пробоотбор с голям дебит – 

цифрово управление и съхранение на информацията. Внедреното ново оборудване е с 

осигурен надежден метрологичен контрол на техническите средства за измерване на дебита 

на засмукания въздух. Има възможност за отчитане на метеорологичните параметри – 

температура и налягане, което допринася за по-голяма прецизност на крайните резултати от 

пробоотбора и измерването при осигурени стандартни условия. Използваните филтри от 

новата система са тип LB-5211 (стъкловлакно) с размери 8”x10”, при дебит 80 m
3
/h. След 

края на експозицията филтърът се сваля и престоява задължително една седмица с цел 

разпадане на краткоживеещи нуклиди, след което се таблетира с преса и се измерва гама-

спектрометрично. В зависимост от конкретните условия на пробоотбор и анализ (обем на 

въздуха, запрашеност, фон на апаратурата) МДА се изменя, като при време на измерване 80 

000 s за 
137

Cs е средно 2.3 Bq/m
3
. По-високи МДА се получават в следствие на епизодично 

отчетени по-малки обеми, поради отпадане на захранването или обледяване на филтрите 

през зимните месеци. Обобщените данни от провеждания аерозолен мониторинг за периода 

2009-2013г. (Резултати от радиоекологичен мониторинг на АЕЦ "Козлодуй", Годишен 

доклад 2013 г.- Таблица 3.1-15), показват, че резултатите са в нормални граници без 

изменение на радиационния гама фон и атмосферната радиоактивност.  

 

ТАБЛИЦА 3.1-15 ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА АЕРОЗОЛНИЯ МОНИТОРИНГ, 2009 – 2013 Г. 

2009 г. 
 Взети са: 231 проби с проведени 231 анализа гама-спектрометрично 

и обща бета активност 

РЕЗУЛТАТИ: 

 В нормални граници: гама-спектрометрично с отчетени фонови 

стойности по 
137

Cs в диапазона 0.4÷9.1 Bq/m
3
, средно 2.0 Bq/m

3
. 

 Резултати за обща бета активност (до м. април 2009 г.) в граници 

0.14÷1.95 mBq/m
3
, средно 0.63 mBq/m

3
. 

2010 г. 
 Взети са : 264 проби с проведени 264 анализа гама-

спектрометрично  

РЕЗУЛТАТИ: 

 В нормални граници: гама-спектрометрично с отчетени фонови 

стойности по 
137

Cs в диапазона 0.9÷10.3 Bq/m3, средно 2.8 

Bq/m3. 
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2011 г. 
 Взети са : 260 проби с проведени 260 анализа гама-

спектрометрично  

РЕЗУЛТАТИ: 

 В нормални граници: гама-спектрометрично с отчетени фонови 

стойности по 
137

Cs в диапазона 0.8÷10 Bq/m3, средно 2.8 Bq/m3. 

2012 г. 
 Взети са : 259 проби с проведени 259 анализа гама-

спектрометрично  

РЕЗУЛТАТИ: 

 В нормални граници: гама-спектрометрично с отчетени фонови 

стойности по 
137

Cs в диапазона 0.8÷11 Bq/m3, средно 2.3 Bq/m3. 

2013 г. 
 Взети са : 263 проби с проведени 263 анализа гама-

спектрометрично  

РЕЗУЛТАТИ: 

 В нормални граници: гама-спектрометрично с отчетени фонови 

стойности по 
137

Cs в диапазона 0.8÷10.4 Bq/m3, средно 2.3 

Bq/m3. 

ОБОБЩЕНИЕ: 

 Експлоатацията на съществуващите ядрени съоръжения на площадката на АЕЦ 

“Козлодуй” не е повлияла на радиационната чистота на атмосферния въздух в района 

на площадката на НХРАО „Радиана” и 100 km зонана съществуващите ядрени 

съоръжения.   

 Измерените стойности са с фонови нива, характерни за този географски район. 

 Техногенната активност е около 10
6 
пъти по-ниска от нормата по ОНРЗ-2012. 

 

Резултатите за 
137

Cs от гама-спектрометричните анализи на аерозолните проби през 2013 г. 

са близки и под минимално детектируемата активност МДА (0.8 до 10.4 Bq/m
3
), средно 2.3 

Bq/m
3
. Това са характерни стойности за приземния въздух в района. Резултатите (Фигура 

3.1-19) дават реална оценка на остатъчното съдържание на “Чернобилски” радиоцезий в 

атмосферата и показват възможността да се регистрират дори и най-малките изменения в 

радиоактивността на атмосферния въздух. Съпоставени са със съответните МДА. 

Регистрираната обемна активност на 
137

Cs в атмосферния въздух е около 10
5
÷10

6
 пъти по-

ниска от нормите в страната, (ГСГОАВ за 
137

Cs съгласно ОНРЗ-2012 е 3.2 Bq/m
3
 - 

Приложение № 2 към чл. 16, Таблица 4). 

Измерените концентрации на 
137

Cs в аерозоли от всички контролни постове в 100 km зона на 

АЕЦ “Козлодуй” през 2013г. и минали години са пренебрежимо ниски, с фонови 

концентрации. Не е регистрирано влияние и тенденции в аерозолната радиоактивност от 

съоръженията на площадката на АЕЦ „Козлодуй” в района на НХРАО –площадка „Радиана“. 

Изводите за фонови нива на атмосферната радиоактивност в района, се потвърждават и от 

данните на РЛ-Враца към ИАОС. През 2013 г. резултатите от изследванията на аерозолните 

филтри показват фонови концентрации на техногенен 
137

Cs в границите на МДА (от < 4 до < 

39 Bq/m
3
). Не се очакват значими негативни въздействия.  
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ФИГУРА 3.1-19 ГАМА-СПЕКТРОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ НА 

137
CS И 

7
BE В ПРИЗЕМЕН ВЪЗДУХ (MBQ/M3) ОТ 

РАЙОНА НА АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”, ПОСТ-9 (С. ХЪРЛЕЦ), 1992 – 2013 Г. 

 

До м. април 2009 г. е изследвана и общата бета активност на аерозолните проби, като след 

това на основание изменение в Програмата за мониторинг, съгласувано с АЯР е отменена, за 

сметка на учестен (двуседмичен) гама-спектрометричен анализ на пробите по нуклиден 

състав. За 2009 г. средните стойности на общата бета активност в дългоживеещите аерозоли 

за отделните постове са в диапазона 0.50  0.68 mBq/m
3
. Резултатите са съпоставими в тесни 

граници през годините. Дългогодишни изследвания на този радиационен показател са 

показани на Фигура 3.1-20. През предходни години средните стойности на общата бета-

активност на дългоживеещите аерозоли за отделните постове и години варират в 

сравнително тесен диапазон, съответно през 2006 г. – 0.45- 0.97 mBq/m
3
, през 2007г. – от 0.29 

до 0.99 mBq/m
3
 и през 2008г. – от 0.35 до 0.95 mBq/m

3
. Това на нормални нива на този 

радиационен параметър в рамките на естествените фонови стойности. 
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ФИГУРА 3.1-20 СРЕДНИ СТОЙНОСТИ НА ДЪЛГОЖИВЕЕЩА ОБЩА БЕТА АКТИВНОСТ (MBQ/M
3
) В 

АЕРОЗОЛИ ОТ 100 KM ЗОНА НА АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”, 1993-2009 Г. 

 

Радиационният контрол на територията на РИОСВ – Враца, се осъществява от Регионална 

лаборатория – гр. Враца, към ИАОС – София.  

С цел следене наличието на радионуклиди в атмосферния въздух (mBq/m3) през 2012 г. са 

набрани 25 бр. аерозолни филтъра от стационарната станция в гр. Враца. Резултатите са 

показани на Фигура 3.1-21. 
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ФИГУРА 3.1-21: АТМОСФЕРНА АКТИВНОСТ В MBQ/M
3
, ПУНКТ ГР. ВРАЦА, 2012 Г. 

 

Не са констатирани повишавания на специфичната активност на естествени и техногенни 

радионуклиди в атмосферния въздух и стойностите не се отличават от предходни години. 

Изследванията на аерозолната радиоактивност от регионалните лаборатории (РЛ) в 

системата на ИАОС, показват през първото тримесечие на 2013 г. фонови концентрации на 

техногенен цезий-137 в границите на МДА (от < 0.004 до < 0.039 mBq/m
3
) и космогенен 

берилий-7 от 0.375 mBq/m
3
 до 3.83 mBq/m

3
 съответно за Монтана и Бухово. Получените 

резултати през второто тримесечие на 2013 г. показват фонови концентрации на техногенен 

цезий-137 от < 0,005 mBq/m
3
 (МДА) за София – кв. „Надежда“ и космогенен берилий-7 в 

границите от 1,08 mBq/m
3
 за Монтана до 5,69 mBq/m

3
 за София – кв. „Надежда“. През 

третото тримесечие на 2013 г. получените резултати показват фонови концентрации на 

техногенен цезий-137 < 0,015 mBq/m
3
 (МДА) за Монтана и космогенен берилий-7 в 

границите (0,99 ÷ 6,23) mBq/m
3
 съответно за Бургас и Свищов. Резултатите, от 

анализираните аерозолни филтри за четвъртото тримесечие на 2013г. показват също фонови 

концентрации на техногенен цезий-137 <0,019 mBq/m
3
 (МДА) за Бухово и космогенен 

берилий-7 от 0,708 mBq/m
3
 за Монтана до 4,84 mBq/m

3
 за Свищов. (информация от 

бюлетините на ИАОС). 

За целите на предексплоатационния мониторинг на аерозоли от площадка „Радиана” се 

ползват резултатите от аерозолните филтри на устройствата, разположени на пост-1 (АЕЦ) и 

пост-13 (Козлодуй) по програмата за ведомствен радиоекологичен мониторинг на АЕЦ 

„Козлодуй”. Изборът на тези два контролни поста, като част от пробоотборната мрежа за 

аерозоли извън площадката на централата, е обоснован от близостта им до площадката на 

НХРАО. Резултатите показват стойности на техногенната радиоактивност в рамките на 

МДА. Естествена радиоактивност в нормални граници е измерена само за изотопите на 
7
Be  

и 
40

K. Всички резултати са многократно под нормите. Данните са показани в Таблица 3.1-16. 
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ТАБЛИЦА 3.1-16 РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ МОНИТОРИНГ НА АЕРОЗОЛИ НА 

ПЛОЩАДКА НХРАО „РАДИАНА”, MBQ/M
3
 

Аерозолен филтър 
Активност, 

mBq/m
3
 

МДА 
Резултати 

Норма, 

Bq/m
3
 

стойност ОНРЗ-2012 

пост 1 (АЕЦ)  

и пост 13  

(гр.Козлодуй, 

отдел РМ) 

7
Be 0.014 ÷ 0.018 4.62 ÷ 5.44 < 1900 

40
K 0.031 ÷ 0.044 0.079 ÷ 0.104 < 31 

54
Мn 0.0015 ÷0.0021 < МДА < 72 

57
Co 0.00059 ÷ 0.0011 < МДА < 110 

58
Co 0.0017 ÷ 0.0022 < МДА < 53 

59
Fe 0.0041 ÷ 0.0057 < МДА < 27 

60
Co 0.0017 ÷ 0.0023 < МДА < 4 

65
Zn 0.0039 ÷ 0.0055 < МДА < 47 

94
Nb 0.0012 ÷ 0.0017 < МДА < 2.5 

95
Nb 0.0021 ÷ 0.0027 < МДА < 62 

103
Ru 0.0016 ÷ 0.0020 < МДА < 37 

106
Ru 0.011 ÷ 0.016 < МДА < 1.9 

110m
Ag 0.0013 ÷ 0.0018 < МДА < 9.1 

131
I 0.0068 ÷ 0.013 < МДА < 7.3 

134
Cs 0.0011 ÷ 0.0017 < МДА <6 

137
Cs 0.00083 ÷ 0.0019 < МДА < 3.2 

226
Ra 0.026 ÷ 0.034 < МДА < 0.013 

235
U 0.0016 ÷ 0.0021 < МДА < 0.015 

238
U 0.038 ÷ 0.049 < МДА < 0.015 

 
Резултатите от проведения аерозолен мониторинг през 2013 г. и минали години, 

показват отсъствие на техногенна активност в приземния въздух. Стойностите са с 

фонови нива, типични за естествения радиационен фон. 

Радиационната чистота на въздуха отговаря напълно на нормативните изисквания. 

 

3.1.3.2 АТМОСФЕРНИ ОТЛАГАНИЯ 

Атмосферните отлагания се контролират ежемесечно в 33 контролни поста в 100 km 

наблюдавана зона около АЕЦ, респективно площадката на НХРАО. Пробите се изследват за 

обща бета активност, гама-спектрометрично определяне на техногенна радиоактивност 

(
137

Cs, 
60

Co и др.) и радиохимично изолиране за определяне активността на 
90

Sr. 
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ТАБЛИЦА 3.1-17 ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА МОНИТОРИНГА НА АТМОСФЕРНИ ОТЛАГАНИЯ, 2009 – 2013 Г. 

2009 г.  Взети са: 396 проби с проведени 806 анализа /396 гама-

спектрометрични и 396 радиометрия по обща бета активност и 

14 с радиохимично изолиране на стронций/ 

РЕЗУЛТАТИ: 

 В нормални граници – стойности по обща бета активност в 

диапазона 0.046 ÷ 2.39 Bq/(m
2
.d), средна стойност – 0.42 Bq/(m

2
.d) 

2010 г.  Взети са: 394 проби с проведени 802 анализа /394 гама-

спектрометрични, 394 радиометрия по обща бета активност и 

14 с радиохимично изолиране на стронций/ 

РЕЗУЛТАТИ: 

 В нормални граници – стойности по обща бета активност в 

диапазона 0.043 ÷ 1.84 Bq/(m
2
.d), средна стойност – 0.48 Bq/(m

2
.d) 

2011 г.  Взети са: 396 проби с проведени 820 анализа /396 гама-

спектрометрични, 396 радиометрия по обща бета активност и 

28 с радиохимично изолиране на стронций/ 

РЕЗУЛТАТИ: 

В нормални граници – стойности по обща бета активност в диапазона 

0.058 ÷ 1.96 Bq/(m
2
.d), средна стойност – 0.43 Bq/(m

2
.d) 

2012 г.  Взети са: 394 проби с проведени 816 анализа /394 гама-

спектрометрични, 394 радиометрия по обща бета активност и 

28 с радиохимично изолиране на стронций/ 

РЕЗУЛТАТИ: 

В нормални граници – стойности по обща бета активност в диапазона 

0.066 ÷ 1.26 Bq/(m
2
.d), средна стойност – 0.36 Bq/(m

2
.d) 

2013 г.  Взети са: 394 проби с проведени 816 анализа /394 гама-

спектрометрични, 394 радиометрия по обща бета активност и 

28 с радиохимично изолиране на стронций/ 

РЕЗУЛТАТИ: 

В нормални граници – стойности по обща бета активност в диапазона 

0.071 ÷ 3.02 Bq/(m
2
.d), средна стойност – 0.43 Bq/(m

2
.d) 

ОБОБЩЕНИЕ: 

 Резултатите са съпоставими с тези от предходни години.  

 Общата бета активност е с характерни за района естествени стойности. 

Като цяло не е регистрирана техногенна активност с изключение на епизодично 

регистрирани следи от 
137

Cs в някои проби от промишлената площадка на АЕЦ. 

 

Подробно стойностите на регистрираната обща бета-активност по контролни постове през 

периода 2009-2013 г. са представени в Таблица 3.1-18. 
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ТАБЛИЦА 3.1-18 ОБЩА БЕТА-АКТИВНОСТ НА АТМОСФЕРНИ ОТЛАГАНИЯ: СРЕДНИ И МАКСИМАЛНИ 

СТОЙНОСТИ, 2009 – 2013 Г., BQ/(M
2
.D) 

Пост Година Средна стойност Максимална стойност 

14 2013 0.55 3.02 

58 0.38 0.82 

912 0.39 1.15 

1320 0.40 0.89 

2127 0.47 2.19 

3133 0.39 0.67 

3436 0.40 0.70 

28–Лом 0.47 0.81 

29–Плевен 0.42 0.63 

30–Берковица 0.43 0.69 

Постове година   

136 2013 0.43 3.02 

136 2012 0.36 1.26 

136 2011 0.43 1.96 

136 2010 0.48 1.84 

136 2009 0.42 2.39 

 

През 2013 г. общата бета радиоактивност на атмосферните отлагания варира в граници 0.071 

÷ 3.02 Bq/(m
2
.d), при средна стойност 0.43 Bq/(m

2
.d). Има слабо изразена сезонна зависимост 

с по-високи стойности през пролетно-летния период. Този факт се дължи на интензивните 

валежи и самоочистване на атмосферата, водещо до намаляване на аерозолната активност и 

съответно нарастване на активността на отлаганията. Измерената активност се дължи 

основно на естествения 
40

К. Резултатите от анализите на атмосферни утайки през 2013 г. са 

напълно съпоставими с тези от предходни години и с данните за района преди пуска на АЕЦ. 
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 Средна стойност - 0.0024

 

ФИГУРА 3.1-22 ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА 
90

SR В АТМОСФЕРНИ ОТЛАГАНИЯ (BQ/M
2
.D) ОТ КОНТРОЛНИТЕ 

ПОСТОВЕ ОТ ПЛОЩАДКАТА И 100 KM ЗОНА, 1993 - 2013 Г. 

Измерените стойности от анализа на 
90

Sr в атмосферните утайки през 2013 г. са в границите 

0.6  1.6 mBq/(m
2
.d) при средно за всичките 33 поста – 0.9 mBq/(m

2
.d). За 2012 г. съответните 

стойности по радиуси и реперни постове в 100 km зона са в границите 0.4  4.7 mBq/(m
2
.d), 

средно 1.2 mBq/(m
2
.d). През 2011 г. Активността варира в границите 0.1  1.8 mBq/(m

2
.d), 

средно 0.7 mBq/(m
2
.d), 2010 г – съответно в границите 0.2  5.0 mBq/(m

2
.d), средно 1.2 

mBq/(m
2
.d) и 2009 г. в диапазона 0.2  5.8 mBq/(m

2
.d), средно 1.0 mBq/(m

2
.d). Получените 

резултати през последните години sа едни от най-ниските за експлоатационния период - 

Фигура 3.1-22.  
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Гама-спектрометричните анализи показват, че през периода 2009-2013 подобно на предходни 

години на контролните постове от 100 km зона на АЕЦ “Козлодуй” не са регистрирани други 

техногенни радионуклиди (
137

Cs, 
60

Co и др.). Минимални следи от тези нуклиди са измерени 

на някои постове от промишлената площадка на АЕЦ „Козлодуй”.Стойностите от всичките 

33 контролни поста в 100 km радиус и на площадката на АЕЦ варират за 
137

Cs до 0.13 

Bq/(m
2
.d), средно 0.014 Bq/(m

2
.d), като максимална концентрация е измерена на пост-3 от 

площадката през август 2013 г. Тези нива на активност са много ниски, от величината на 

МДА. 

Независими изследвания на радиоактивността на атмосферни отложения в района са 

проведени и от лабораториите на НЦРРЗ/МЗ. Техногенната активност на 
137

Cs в пробите от 

контролен пост в двора на отдел РМ, варират в граници 0.063 ÷ 0.069 Bq/(m
2
.month). Тези 

данни са с фонови нива, съпоставими с останалите резултати от ведомственият мониторинг.  

За целите на предексплоатационния мониторинг на атмосферни отлагания има изградени два 

контролни поста на площадка „Радиана” - №4 и № 7. Както и на другите 33 контролни 

постове в 100 km радиус около площадката, пробоотборното устройство представлява съд от 

неръждаема стомана /кювета/ с височина на стените 10 сm и площ 0.25 m
2
. На дъното на съда 

е поставена филтърна хартия, притисната от метална решетка. За източване на събраната 

вода от дъжд и сняг има кранче. Пробоотборното устройство се експонира на височина 1.80 

m, а пробите се събират един път месечно. В лабораторни условия филтърната хартия заедно 

с изпарените до сухо води се опепеляват и подлагат на следващ анализ. При време на 

измерване на обща бета-активност 6000 s, МДА възлиза средно на 0.012 Bq/(m
2
.d). МДА за 

137
Cs (гама-спектрометрия) при време на измерване от 10000 s варира в диапазона 0.0062  

0.027 Bq/(m
2
.d), при средна стойност 0.014 Bq/(m

2
.d). Разликите в стойностите на МДА са 

обусловени от конкретните условия на пробоотбора и измерването. След измерване на 

общата бета-активност и гама-спектрометрирането, пробите се обединяват по радиуси и на 

всяко полугодие след радиохимично изолиране, се измерват с течно-сцинтилационен 

спектрометър за определяне на 
90

Sr. За време на измерване 10000 s, МДА е в граници 0.2  

1.0 mBq/(m
2
.d) при средно 0.6 mBq/(m

2
.d) за отделен пост.  

Резултатите от проведения предексплоатационен мониторинг показват стойности на 

техногенната радиоактивност в рамките на МДА. Естествена радиоактивност в нормални 

граници е измерена за 
7
Be и по показател обща бета-активност. Резултатите са показани в 

Таблица 3.1-19. Стойностите за площадка на НХРАО „Радиана”, както и за целия район, 

попадащ в 30 km ЗНЗМ и реперни постове до 100 km е в нормални фонови граници, присъщи 

за естествения радиационен фон. 

ТАБЛИЦА 3.1-19 РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ МОНИТОРИНГ НА АТМОСФЕРНИ 

ОТЛАГАНИЯ НА ПЛОЩАДКА НХРАО „РАДИАНА”, BQ/(M
2
.D) 

Атмосферни 

отлагания 

Активност, 

Bq/(m
2
.d) 

МДА 
Резултати 

стойност 

пост-4 и пост-7 

НХРАО, 

(площадка 

"Радиана") 

Обща бета () 0.0031 ÷ 0.018 0.13 ÷ 1.60 
7
Be 0.062 ÷ 0.126 0.16 ÷ 4.01 

40
K 0.29 ÷ 0.30 < МДА 

54
Мn 0.010 ÷ 0.017 < МДА 

57
Co 0.0057 ÷ 0.0058 < МДА 

58
Co 0.017 ÷ 0.018 < МДА 

59
Fe 0.038 ÷ 0.044 < МДА 

60
Co 0.011 ÷ 0.020 < МДА 

65
Zn 0.042 ÷ 0.047 < МДА 

90
Sr 0.00036 ÷ 0.00042 0.00058 ÷ 0.00071 
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Атмосферни 

отлагания 

Активност, 

Bq/(m
2
.d) 

МДА 
Резултати 

стойност 
94

Nb 0.013 < МДА 
95

Nb 0.019 < МДА 
103

Ru 0.014 < МДА 
106

Ru 0.11 ÷ 0.12 < МДА 
110m

Ag 0.013 ÷ 0.014 < МДА 
131

I 0.032 ÷ 0.033 < МДА 
134

Cs 0.010 ÷ 0.016 < МДА 
137

Cs 0.008 ÷ 0.018 < МДА 
226

Ra 0.018 ÷ 0.019 < МДА 
235

U 0.011 < МДА 
238

U 0.27 < МДА 

 

Като цяло се отчита, че радиоактивността на атмосферните отлагания в района на 

площадката на НХРАО и 100 km зона е в нормални фонови граници.  

Не е регистрирано оценимо техногенно въздействие по отношение на този радиационен 

показател. 

3.1.3.3 РАДИАЦИОНЕН ГАМА ФОН 

3.1.3.3.1 В ЗОНИТЕ ЗА АВАРИЙНО ПЛАНИРАНЕ НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“. 

В района на площадка „Радиана” се извършва регулярен мониторинг на радиационния гама-

фон в зоните за аварийно планиране на АЕЦ „Козлодуй“. Това са 2 km зона за превантивни 

защитни мерки (ЗПЗМ), 30 km Наблюдавана зона (НЗ) и 100 km зона, определени във връзка 

с експлоатацията на централата, а не за нуждите на НХРАО.Обстоятелството, че площадка 

„Радиана” е разположена непосредствено до АЕЦ „Козлодуй” (попада в границите на 

наблюдаваната зона на централата (НЗ)) благоприятства оценката на състоянието на 

околната среда поради наличието на голям брой измервания и данни. Мониторингът на 

радиационния гама-фон включва измервания в контролните постове и маршрутите с 

преносими дозиметрични прибори и статично разположени термо-луминисцентни дозиметри 

в границите на 2 km ЗНЗМ, 30 km НЗ и реперни постове до 100 km. Обобщение на 

резултатите за периода 2009-2013 г. е дадено в Таблица 3.1-20 

ТАБЛИЦА 3.1-20 ОБОБЩЕНИ ДАННИ ОТ ДОЗИМЕТРИЧНИЯ МОНИТОРИНГ НА ОКОЛНАТА СРЕДА “РМ” 

– 2009 – 2013 Г. 

Период: Мониторинг Pγ Измервания Обхват на контрола Резултати 

2009 г. Преносими 

дозиметрични 

прибори 

1324 бр. 
77 контролни точки от 100 km 

зона и площадка АЕЦ 

0.05 ÷ 0.12 µSv/h 

0.07 µSv/h 

ТЛД 246 бр. 

22 контролни точки до 100 km 0.08 ÷ 0.14 µSv/h 

0.11 µSv/h 10 контролни точки – ограда АЕЦ 

30 контролни точки от площадка 

(20 – СПРАО, 10 – ХОГ) 

0.08 ÷ 0.27 µSv/h 

0.12 µSv/h 

Автоматизирана 

с-ма АИСВРК 
On-line 

8 контролни станции – 2 km 

ЗПЗМ 

Средно: 0,096 

µSv/h 

Общо 
измервания “РМ” 

1570 бр. Естествен радиационен фон 0,05 – 0,15 µSv/h 

2010 г. Преносими 

дозиметрични 
1212 бр. 

77 контролни точки от 100 km 

зона и площадката АЕЦ 

0.05 ÷ 0.12 µSv/h 

0.07 µSv/h 
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Период: Мониторинг Pγ Измервания Обхват на контрола Резултати 

прибори 

ТЛД 245 бр. 

22 контролни точки до 100 km 0.09 ÷ 0.16 µSv/h 

0.11 µSv/h 10 контролни точки – ограда АЕЦ 

30 контролни точки от площадка 

(20 – СПРАО, 10 – ХОГ) 

0.09 ÷ 0.25 µSv/h 

0.12 µSv/h 

Автоматизирана 

с-ма АИСВРК 
On-line 

2 базови станции – площадка 

8 контролни станции – 2 km 

ЗПЗМ 

Средно: 0,094 

µSv/h 

Общо 

измервания “РМ” 
1457 бр. Естествен радиационен фон 0,05 – 0,15 µSv/h 

2011 г. Преносими 

дозиметрични 

прибори 

1299 бр. 
77 контролни точки от 100 km 

зона и площадката АЕЦ 

0.05 ÷ 0.11 µSv/h 

0.07 µSv/h 

ТЛД 252 бр. 

22 контролни точки до 100 km 0.07 ÷ 0.15 µSv/h 

0.11 µSv/h 10 контролни точки – ограда АЕЦ 

30 контролни точки от площадка 

(20 – СПРАО, 10 – ХОГ) 

0.07 ÷ 0.24 µSv/h 

0.14 µSv/h 

Автоматизирана 

с-ма АИСВРК 
On-line 

2 базови станции – площадка 

8 контролни станции – 2 km 

ЗПЗМ 

Средно: 0,094 

µSv/h 

Общо 

измервания “РМ” 
1551 бр. Естествен радиационен фон 0,05 ÷ 0,15 µSv/h 

2012 г. Преносими 

дозиметрични 

прибори 

1039 бр. 
77 контролни точки от 100 km 

зона и площадката АЕЦ 

0.05 ÷ 0.12 µSv/h 

0.07 µSv/h 

ТЛД 276 бр. 

22 контролни точки до 100 km 0.05 ÷ 0.14 µSv/h 

0.09 µSv/h 10 контролни точки – ограда АЕЦ 

37 контролни точки от площадка 

(20 – СПРАО, 10 – ХОГ, 7 – 

ХССОЯГ) 

0.05 ÷ 0.22 µSv/h 

0.14 µSv/h 

Автоматизирана 

с-ма АИСВРК 
On-line 

2 базови станции – площадка 

8 контролни станции – 2 km 

ЗПЗМ 

Средно: 0,104 

µSv/h 

Общо 

измервания “РМ” 
1315 бр. Естествен радиационен фон 0,05 ÷ 0,15 µSv/h 

2013 г. Преносими 

дозиметрични 

прибори 

1023 бр. 
77 контролни точки от 100 km 

зона и площадката АЕЦ 

0.06 ÷ 0.11 µSv/h 

0.08 µSv/h 

ТЛД 276 бр. 

22 контролни точки до 100 km 0.06 ÷ 0.11 µSv/h 

0.08 µSv/h 10 контролни точки – ограда АЕЦ 

37 контролни точки от площадка 

(20 – СПРАО, 10 – ХОГ, 7 – 

ХССОЯГ) 

0.05 ÷ 0.12 µSv/h 

0.08 µSv/h 

Автоматизирана 

с-ма АИСВРК 
On-line 

2 базови станции – площадка 

8 контролни станции – 2 km 

ЗПЗМ 

Средно: 0,097 

µSv/h 

Общо 

измервания “РМ” 
1299 бр. Естествен радиационен фон 0,05 ÷ 0,15 µSv/h 
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През 2013 г. 1023 измервания са проведени с преносими дозиметрични прибори в общо 77 

контролни точки от 100 km зона. За пасивен независим контрол на радиационния гама-фон 

се използват общо 70 термолуминисцентни дозиметъра Panasonic UD-802AS, с които са 

проведени общо 276 измервания. Обобщените данни и резултати за 2013 г. и сравнението им 

с тези за периода 2009 г. – 2013 г. показват: 

 Резултатите от измерванията с преносими прибори и ТЛД са съпоставими в тесни 

граници. Гама-фонът в точки от оградата на АЕЦ и в контролните постове и 

селища от 100 km зона е напълно сравним, в границите на естествения 

радиационен фон 0.05 ÷ 0.15 µSv/h. Такива са и резултатите от on-line мониторинга 

с автоматизираната система АИСРМ в 30 km НЗ на АЕЦ “Козлодуй”. 

Радиационния гама-фон в района на гр.Козлодуй е по-нисък от редица други 

райони на страната; 

 Радиационната обстановка в района е стабилна и непроменена от експлоатацията 

на съоръженията на площадката на АЕЦ “Козлодуй”. Това е съществуващо 

положение преди изграждане на НХРАО. 

Графична илюстрация на казаното е показана на Фигура 3.1-23и Таблица 3.1-19, и Таблица 

3.1-20. 

Л
о

м

0.00

0.10

0.20

0.30

 
S

v
/
h

Средна стойност - 0.10 Мощност на екв. доза

П
л

е
в

е
н

           Контролни постове 1-10 по оград ата на АЕЦ

1           2            3            4           5            6          7            8           9           10

Б
е
р

к
о

в
и

ц
а

 

ФИГУРА 3.1-23 МОЩНОСТ НА ЕКВИВАЛЕНТНА ДОЗА (SV/H) НА ГАМА-ЛЪЧЕНИЕ В СЕЛИЩА В НЗ И 

ОГРАДА АЕЦ, ТЛД, 1996 – 2013 Г. 

 

Данните от автоматизирания контрол с АИСВРК (Таблица 3.1-21) също сочат, че гама-

фонът в 2 km зона е без отклонения от естествения радиационен фон за района. 

ТАБЛИЦА 3.1-21 АВТОМАТИЗИРАН КОНТРОЛ  НА РАДИАЦИОННИЯ ГАМА-ФОН В 2 KM ЗПЗМ, 2013 Г., 

SV/H 

Радиационен гама-фон, регистриран с АИСВРК през 2013 г., средни стойности, Sv/h 

КС-1 КС-2 КС-3 КС-4 КС-5 КС-6 КС-7 КС-8 

0.097 0.104 0.093 0.103 0.104 0.094 0.086 0.096 

 

Графично данните от автоматизираната система за радиационен мониторинг на населени 

места (АИСРМ) за най-близко разположените до площадката на НХРАО – площадка 

„Радиана” населени места –  Козлодуй и Хърлец
13

 са показани на Фигура 3.1-24 и Фигура 

3.1-25 Месечни справки с данните за гама фона в трите прилежащи общини – Козлодуй, 

Мизия и Оряхово се изпращат ежемесечно с бюлетин за радиоекологичния мониторинг до 

кметовете. 

                                                 
13

АИСРМ, 2013 г 
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ФИГУРА 3.1-24 МОЩНОСТ НА ЕКВИВАЛЕНТНА ДОЗА (SV/H) НА ГАМА-ЛЪЧЕНИЕ В ЛИС КОЗЛОДУЙ 
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ФИГУРА 3.1-25 МОЩНОСТ НА ЕКВИВАЛЕНТНА ДОЗА (SV/H) НА ГАМА-ЛЪЧЕНИЕ В ЛИС ХЪРЛЕЦ 

 

3.1.3.3.2 НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р. БЪЛГАРИЯ 

В Република България се извършва непрекъснат мониторинг на гама-фона от Изпълнителна 

агенция по околна среда към МОСВ, която поддържа Националната автоматизирана система 

за непрекъснат контрол на гама-фона (BULRaMo система - Фигура 3.1-26), данните от която 

се изпращат на Съвместен изследователски център на Европейската комисия (DG JRC).  

Средните стойности на гама-фона за тези станции на 06.10.2014г. са представени на Фигура 

3.1-27.Най-ниската стойност е тази за с. Ореш (0.05758 µSv/h), а най-висока – в. Мусала 

(0.15187 µSv/h). Въпреки, че фигурата е една моментна снимка, ясно се очертава известното 

обстоятелство, че в северна България гама-фонът е винаги по нисък от този в южна 

България. Последното се дължи на различната радиоактивност на геоложката им структура: 

в северна България тя е главно от седиментни скали, които в огромната си част са 

практически със слаба естествена радиоактивност, докато в южна България геоложката 

структура в по-голямата си част е изградена от магматични или метаморфозни скали с много 

орудяване, носители на естествена радиоактивност. 

Най-високата стойност на гама-фона на в. Мусала се дължи на слънчева и космическа 

радиация. 
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ФИГУРА 3.1-26 СТАНЦИИ ОТ BULRAMO СИСТЕМА, ЗА КОИТО НА 06.10 .2014Г. ИМА ИЗМЕРВАНИЯ НА 

ГАМА ФОНА
14

 

 

 

ФИГУРА 3.1-27 ОСРЕДНЕНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ГАМА-ФОНА ЗА 06.10.2014Г. 

                                                 

14http://eurdepweb.jrc.ec.europa.eu/EurdepMap/Default.aspx 

http://eurdepweb.jrc.ec.europa.eu/EurdepMap/Default.aspx
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За територията на Република България естественият радиационен гама-фон е в границите от 

0.06 до 0.40 µSv/h. 

На страницата на АЯР (http://www.bnsa.bas.bg/bg/emergency/radgamma_background) се 

обобщават още резултатите от измерванията на: 

 Националния център по радиобиология и радиационна защита към МЗ – измерването 

се извършва в една точка; 

 Главна дирекция “Гражданска защита” към МВР - измерва се гама-фона в 335 поста, 

разположени в общински администрации и в 28 поста, разположени в областни 

администрации; 

 АЕЦ “Козлодуй” чрез Автоматизираната информационна система за радиационен 

мониторинг (АИСРМ) „Катрин“; 

 Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) към БАН 

(http://www.bnra.bg/bg/emergency/radgamma_background/inrne) - извършва измервания 

на в. Мусала и в 7 точки на територията на института и изследователския реактор. 

За същи ден – 06.10.2014г. данните за осреднените стойности на гама-фон в страната са 

показани на Фигура 3.1-28. 

 

 

ФИГУРА 3.1-28 ИЗВАДКА ОТ ОСРЕДНЕНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ГАМА-ФОН В СТРАНАТА ЗА 06.10.2014 Г. 

Данните също показват, че стойностите на гама-фона в България са в границите на 

естествените вариации на този показател, характерни за съответните райони. 

3.1.3.3.1 НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р. РУМЪНИЯ 

Радиационния гама фон в най-близко разположената станция на румънския бряг, който се 

наблюдава от румънските компетентни органи, варира около 0.1 Sv/h според ДОВОС на 

хранилището за сухо съхраняване на отработено ядрено гориво в АЕЦ „Козлодуй”. 

Типичните фонови стойности на радиационния гама-фон на румънска територия се 

потвърждават и от данните в момента. Станциите от единната национална автоматизираната 

система за радиационен мониторинг (ЕНАСРМ) на МОСВ са интегрирани с контролните 

станции на автоматизираната информационна система за външен радиационен контрол 

(АИСВРК) в 2 km ЗПЗМ на АЕЦ „Козлодуй” и са в състава на Европейската платформа за 

http://www.bnsa.bas.bg/bg/emergency/radgamma_background
http://www.bnra.bg/bg/emergency/radgamma_background/inrne
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обмен на радиологични данни, EURDEP. В тази платформа са достъпни в on-line режим и 

данните от всички други европейски страни, вкл. и Румъния с данните от станции в 30 km НЗ 

на румънска територия. Тези станции са изградени, поради близостта до АЕЦ „Козлодуй“, 

което дава допълнителна информация при оценката на този радиологичен параметър за 

нуждите на ДОВОС на НХРАО „Радиана“. Резултатите са напълно съпоставими в границите 

на естествения радиационен фон , което показва също, че естествения радиационен фон и в 

трансграничен мащаб на разглежданата площадка за НХРАО „Радиана е непроменен. 

3.1.4 ПРЕДЕКСПЛОАТАЦИОНЕН МОНИТОРИНГ НА РАДИАЦИОННИЯ ГАМА-ФОН НА ПЛОЩАДКА РАДИАНА 

Измерването на еквивалентната мощност на дозата от гама-лъчение се реализира, чрез 18 

броя термолуминисцентни дозиметри (ТЛД), поставени в шест контролни точки по 3 броя 

(бяло, зелено червено) на всяка точка. Целта на така създадената организация на 

измерванията (в дадена точка да престояват едновременно по три комплекта с ТЛД) е да се 

натрупа статистически значим резултат и да се минимизира неопределеността от 

измерването. 

 

ТАБЛИЦА 3.1-22 ЕКВИВАЛЕНТНАТА МОЩНОСТ НА ДОЗАТА ОТ ГАМА-ЛЪЧЕНИЕ НА ПЛОЩАДКА 

„РАДИАНА“ 

Пост 

№ 

Мощност на еквивалентната доза от гама-лъчи, µSv/h 

2013 2014 Средна 

стойност 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

1 0.113 0.060 0.110 0.078 0.074 0.092 0.087 0.087 0.068 0.086 0.082 0.079 0.085 

3 0.057 0.088 0.064 0.098 0.081 0.110 0.098 0.110 0.098 0.062 0.065 0.085 0.085 

4 0.068 0.081 0.058 0.083 0.105 0.088 0.093 0.050 0.092 0.080 0.099 0.061 0.082 

7 0.068 0.108 0.043 0.073 0.093 0.089 0.081 0.064 0.111 0.080 0.059 0.073 0.079 

9 0.048 0.102 0.043 0.098 0.068 0.056 0.058 0.101 0.051 0.080 0.059 0.061 0.069 

12 0.068 0.074 0.080 0.058 0.074 0.090 0.053 0.053 0.080 0.062 0.059 0.061 0.068 

 

На този етап от мониторинга, може да се каже, че наблюдаваните стойности са типични 

за този район с нива присъщи за естествения радиационен фон за Северна България. 

 

3.2 ВОДИ 

3.2.1 ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ 

3.2.1.1 НЕРАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ 

НХРАО ще бъде разположено на площадка „Радиана”, намираща се непосредствено до АЕЦ 

„Козлодуй” между два пътя, един на север, контролиран от АЕЦ и считан за вътрешно 

ведомствен път на централата и участък от републикански път II -11 Козлодуй-Хърлец-

Мизия на юг. Площадката отстои на 3.3 km югоизточно от регулационната линия на 

гр. Козлодуй, 4.3 km северозападно от строителните граници на с.Хърлец и на около 4.2 km 

югозападно от десния бряг на р.Дунав. Площта й е около 46 ha, с почти правоъгълна форма. 

Площадката е разположена на склона между първа и шеста льосови тераси с денивелация 

между тях около 55 m (от кота +39 m до кота +94 m) и се намира между втората и шестата 

незаливни льосови тераси отдясно на река Дунав. 
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На територията на площадка „Радиана“ няма естествени водни обекти. Най-близките 

реки са Дунав, Огоста, Скът и Цибрица.  

На 10 km до 30 km юг и югоизток - р. Огоста, с код на водното тяло BG1OG100R014 и водно 

тяло р. Огоста – р. Скът с код BG1OG307R013; 

На 10 km до 30 km изток и юг - р. Скът, с код на водното тяло BG1OG200R008; 

На 20 km до 30 km западно - р. Цибрица- две водни тела, с кодове BG1WO800R016 и 

BG1WO800R017; 

В непосредствена близост и от най-голямо значение за предстоящата реализация на НХРАО, 

на север от площадката тече р. Дунав, с име „река Дунав RWB01“, типR6
15

 и код 

BG1DU000R001.  

За тези реки важат всички изисквания от ПУРБ и мерките към него, отразени в Програма 7.1.3, 

Програма7.1.5, Програма 7.1.6, Програма 7.1.7, Програма 7.1.8, Програма 7.1.9, а именно за: 

регулиране на емисиите чрез забрани за въвеждане на замърсители от точкови източници, 

забрани за въвеждане на замърсители от дифузни източници, предотвратяване на замърсяване 

на водите с приоритетни вещества и предотвратяване или намаляване на въздействието от 

аварийни замърсявания и съобразяване с режимите на защитените територии.. Тези 

изисквания ще са необходими за спазване при реализацията на ИП за НХРАО. Съгласно писмо 

№2915/05.06.2014г.на БДУВДР специфичната екологична цел за повърхностното водно тяло 

река Дунав с код BG1DU000R001 е:“Предотвратяване влошаването на екологичния потенциал 

и достигане на добър до 2021г.“, „Предотвратяване влошаването на химичното състояние и 

постигане на добро до 2027г.“, като за това водно тяло е въведено изключение съгласно чл.4 на 

РДВ 2000/60 на ЕС за постигане на екологичните цели(2015г.), поради значително 

антропогенно въздействие. 

Водното тяло тип BGTR7 с код BG1OG100R014 – р. Огоста е с дължина 3.175 km (част от 

воден обект р. Огоста) е силно модифицирано и е определено в ПУРБ с добро химично 

състояние и умерен екологичен потенциал, но е оценено и като водно тяло „в риск” за 

постигане на екологичните цели. При изграждането на АЕЦ „Козлодуй”, устието на р. Огоста 

е било коригирано с цел осигуряването на техническото водоснабдяване от р. Дунав за АЕЦ. 

То е изместено на изток под БПС/Брегова Помпена Станция/. 

В региона има изградени малки язовири стопанисвани от съответните общини, както и язовири 

стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД. На р. Огоста при гр. Монтана е изграден яз. 

Огоста, който е в списъка на Приложение № 1 от ЗВ за големите и комплексни язовири в 

страната. Той оказва влияние до голяма степен върху режима на оттока на реката. 

Изкуствените водни обекти на територията на община Козлодуй са язовир „Аспарухов вал” и 

язовир „Бутан” на обща площ 4 025 дка, които в миналото са имали добре развита система от 

напоителни канали. Язовир ”Шишманов вал”/„Аспарухов вал”/ е на около 10 km от 

площадката и АЕЦ. Водоемът е изграден за нуждите на едноименната напоителна система. 

Водоемът се захранва от р. Дунав посредством плаваща помпена станция и има обем от 7 млн. 

m
3
. Язовирът е определен в ПУРБ като изкуствено водно тяло с код BGW0900L017 и е 

регистриран с площ 2 km
2
. 

През площадка „Радиана“ преминава главен напоителен канал М-1. По данни от Напоителни 

системи ЕАД, клон Враца и Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен, МОСВ, 

канал М-1 представлява част от напоителна система „Шишманов вал” и не е воден обект по 

смисъла на Закона за водите и съгласно писмо №2915/05.06.2014г. на БДУВДР. Не се 

                                                 
15

 Наредба № Н-4/2012г.ДВ бр.22 от 05.03.2013г. за характеризиране на повърхностните води 
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предвижда използването на канал М-1 за аварийно водоснабдяване на АЕЦ „Козлодуй” по 

данни от АЕЦ „Козлодуй” ЕАД. 

Част от съществуващия напоителен канал, е разположен в границите на площадка „Радиана”. 

Предстои изместване на напоителния канал Канал М-1 извън площадката, определена за 

реализация на НХРАО за което има изготвен проект, финансиран от ДП ”РАО”  

Съгласно проекта се предвижда новото трасе да се състои от напорен тръбопровод с 

диаметър Ф800 mm и открит канал с ширина 2,50 m . Тръбопроводът е с обща дължина 650 

m с посока север –юг и началото му отстой на около 600 m от площадката „Радиана”. 520 m 

от дължината му преминават през землището на гр. Козлодуй, община. Козлодуй, а 

останалите 130m - през землището на с. Хърлец, община Козлодуй. Новопроектираният 

открит канал е с ширина 2.50 m, дължина 3440 m и преминава изцяло в землището на с. 

Хърлец, община. Козлодуй на разстояние над 2 km от площадката в посока запад-изток. 

Съгласно проекта се предвижда новото трасе на връзката да премине по част от трасето на 

съществуващи напоителни канали З-С-6 и 3-Г-24 в землището на с. Хърлец (Приложение  

парцеларен план). 

Поради естеството на площадка“Радиана“ (разположена на северния склон на втората 

незаливна тераса на р. Дунав със среден ъгъл на наклона около 8º30’) повърхностните 

дъждовни води се оттичат в посока север към района на АЕЦ „Козлодуй”. В този район са 

изградени системи от отводнителни канали и съоръжения за поемане на скатните води при 

дъжд. Тези системи осигуряват защита на района на АЕЦ „Козлодуй“ при обилни валежи и 

недопускат заблатявания в низините, като са оразмерени за отвеждане на повърхностни води 

от интензивен дъжд с различна продължителност и обезпеченост на валежната височина 0.01% 

(веднъж на 10 000 години). Отводнителните системи включват три вида канали: дренажни, 

събирателни и главни. Водите от главните канали се прехвърлят в р. Дунав през дигите с 

помпени станции /ПС/. Тези отводнителни съоръжения са от съществено значение за защита 

на земеделските земи в района и на съществуващата и бъдеща инфраструктура. Реката има 

определящо значение за НХРАО и за другите водоползватели в района като източник на 

прясна вода и приемник на отпадъчните води. 

За площадка „Радиана“ на НХРАО няма риск от повишаване на нивото на подпочвените води, 

тъй като тя се намира на по-висока незаливаема кота от незаливаемата кота на площадката на 

АЕЦ. Това сочат резултатите от хидроложкия мониторинг в района за дългогодишен период. 

Този извод се потвърждава и от анализите на проведените през 2012 г. „стрес тестове“ за 

района на площадката на атомната централа. 

Общата площ на международния Дунавски басейн е 817 000 km
2
, а общата дължина е 2 857 

km. Реката е международен транспортен воден коридор. Във връзка с преценената от 

държавите около реката заплаха за екологичното състояние на нейните води вследствие на 

засиленото антропогенно въздействие от човешките дейности по бреговете и транспортния 

трафик, както и с грижа за опазването на много защитени зони и местообитания, които се 

влияят от водите й, през 1992 г. е взето решение и се създаде Международна Комисията за 

Опазване на Река Дунав /МКОРД/. Р. България е ратифицирала Конвенцията за защита на река 

Дунав. Река Дунав и целият Дунавски район за басейново управление на водите у нас са 

определени като чувствителна зона, чиято специфична екологична цел е за намаляване и/или 

предотвратяване на по-нататъшно замърсяване с биогенни елементи на повърхностните води в 

тази зона до 2015г., съгласно Заповед № РД-970/28.07.2003 г. на Министъра на МОСВ, затова 

и изискванията към ползвателите на водните обекти са по-строги. В сила е първият План за 

управление на целия международен Дунавски басейн, както и План за управление на 

Дунавския район за басейново управление в Р. България. В този План, реката е категоризирана 

като река с име Дунав RWB01 и код BG1DU000R001. Определена е като силно модифицирано 

водно тяло с умерен екологичен потенциал и лошо химично състояние. Изготвена е и се 
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прилага Програма от мерки за достигане на добро химично състояние и добър екологичен 

потенциал в рамките на следващите планови периоди до 2021 г. и 2027 г. Тези изисквания ще 

са приложими по отношение на екологичните задължения при реализацията на настоящото 

ИП. За реката се изпълнява контролен физико-химичен мониторинг и оперативен мониторинг 

по специална Програма за националния мониторинг по основни физико-химични показатели, 

по приоритетни и специфични замърсители и по хидроморфологични елементи за качество, 

съгласно програмата на МКОРД, която е включена към НСМОС изпълнявана от ИАОС и 

Регионални лаборатории. Изпълнява се и контролен и оперативен хидробиологичен 

мониторинг по същата програма. За изпълнение на мониторинговата програма за река Дунав, 

както и за мониторинга върху състоянието на р. Огоста, е в сила Заповед № РД-

182/26.02.2013г. на Министъра на МОСВ.  

Най-общо хидроложкия режим на река Дунав може да се охарактеризира по следния начин: 

 Реката има смесено снежно-дъждовно подхранване, по-силно изразено в горното и средно 

течение и по-слабо изразено в долното. Така за Долен Дунав пролетното пълноводие се 

наблюдава в периода март-май („черешови води“), по-рядко юни, след което бързо настъпва 

лятното маловодие, най-силно изразено през периода август - октомври, по-рядко ноември. 

 Високите води са характерни за пролетното пълноводие (април-май), а в отделни години 

при особено студени зими и замръзване на реката, в условията на подприщване, са 

регистрирани и катастрофално високи води. Години с високи пролетни води са били 1944, 1965, 

1970, 1979, 1980, 1981 г., а със зимни максимуми – 1942, 1954, 1974 г. 

 През месеците юли до ноември, независимо от общия ход на спадане на водните стоежи в 

резултат на паднали валежи, се редуват отделни приливни вълни, различни по интензивност 

и размери. 

 Есенното маловодие се наблюдава нормално в периода октомври-ноември, като най-ясно 

изразеният минимум е през октомври. Ниски водни стоежи се регистрират и през зимните 

месеци (януари-февруари) по време на значителни застудявания. 

На Фигура 3.2-1 и Фигура 3.2-2 е показано сравнение между регистрираните водни 

количества в станции Лом и Оряхово за периода 2002–2012 г. Вижда се, че за периода не може 

да се открои ясна тенденция за промяна. По- скоро се забелязва една цикличност, като се 

редува период на маловодие 2002 и 2003 г. с период на относително по-влажни години в 

средата на периода и отново намаляване на водните количества през 2011 и 2012 г. 

Месечното разпределение на средните водни стоежи при Водочетен Пост БПС1 на 

АЕЦ“Козлодуй“ показва, че най-високите средномесечни водни нива обикновено се 

наблюдават в пролетните месеци, между април юни (Фигура 3.2-3). 

Анализът на месечното разпределение на средните водни стоежи показва, че най-високите 

средномесечни водни нива обикновено се наблюдават в пролетните месеци, между април юни.  
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ФИГУРА 3.2-1 ВЪТРЕШНОГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДНОМНОГОГОДИШНИТЕ МЕСЕЧНИ 

ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА ЗА ВП БПС1 ЗА ПЕРИОДА 2002-2012 Г. 

 

 

ФИГУРА 3.2-2 СРЕДНОГОДИШНИ ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА ВЪВ ВП ЛОМ И ОРЯХОВО ЗА ПЕРИОДА 2002-

2012 Г. 
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ФИГУРА 3.2-3 ВЪТРЕШНОГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДНОМНОГОГОДИШНИТЕ МЕСЕЧНИ 

ВОДНИ НИВА ЗА ВП БПС1 ЗА ПЕРИОДА 1980-2011 Г. 

 

Информация от нерадиационния мониторинг извършван от ИАОС/РЛ-Враца и РИОСВ-

Враца. 

През 2009 г. за водите на р. Скът в пункта след гр. Бяла Слатина се запазва тенденцията от 

предходни години за превишения над ПДК по показателя нитритен азот. Наднорменото 

съдържание на нитритен азот в река Скът след гр. Бяла Слатина се дължи главно на 

заустването на непречистени отпадъчни води от градската канализация на гр. Бяла Слатина. 

В пункта на р. Скът, преди вливането й в Огоста - р. Скът след гр. Мизия, също има 

регистрирани стойности на ”нитритен азот” над ПДК. Като цяло се забелязва подобряване на 

състоянието на водите на р. Огоста в участъка на реката, минаващ през територията на 

РИОСВ –Враца, и тя отговаря на проектната категория. 

Мониторингът през следващите години се изпълнява съгласно Национална програма за 

мониторинг на повърхностните и подземни води, утвърдена със Заповед РД-715/02.08.2010 

г., до м. февруари 2013г. 

През 2010 г. В пунктовете на р. Огоста при с. Софрониево и р. Огоста преди вливането й в р. 

Дунав няма регистрирани стойности над ПДК и всички изследвани показатели отговарят на 

проектната категория на водоприемника. 

През 2011 г. на територията на РИОСВ – Враца, поречието на р. Огоста се контролира в 

следните пунктове от Националната система за мониторинг на околната среда НСМОС. 

Количествен мониторинг на повърхностни води 

 Река Огоста при село Хайредин 

 Река Ботуня при село Голямо Бабино 

 Река Въртешница при град Криводол 

 Река Бързина преди село Липница 

 Река Скът при село Мало Пещене 

 Река Скът след град Бяла Слатина 
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Оперативен мониторинг на повърхностните води 

 Река Скът след град Мизия 

 Река Скът след град Бяла Слатина 

 Река Скът при село Голямо Пещене 

Контролен мониторинг на повърхностните води 

 Река Огоста при град Оряхово преди вливане в река Дунав 

 Река Ботуня при село Голямо Бабино преди вливане на река 

 Въртешница 

 Язовир Аспарухов вал 

 Язовир Бързина 

 Язовир Три кладенци 

От извършеният контролен и оперативен мониторинг през 2011 г. в пунктовете за 

мониторинг на НСМОС е констатирано, че по всички изследвани показатели повърхностните 

води отговарят на проектната си категория с изключение на показателя “нитритен азот”. За 

водите на р. Скът в пункта след гр. Бяла Слатина се запазва тенденцията от предходни години 

за постоянни превишения над пределно допустимите концентрации /ПДК/ по показателя 

„нитритен азот”. Максимално регистрирана стойност е 0.199 mg/dm
3
, при норма за този 

показател за ІІІ-та категория водоприемник, какъвто е реката – 0.06 mg/dm
3
. Наднорменото 

съдържание на „нитритен азот” в река Скът след гр. Бяла Слатина се дължи главно на 

заустването на непречистени отпадъчни води от градската канализация на гр. Бяла Слатина. 

По всички други изследвани показатели реката в този участък отговаря на проектната си 

категория. В пункта на р. Скът след гр. Мизия има регистрирано еднократно превишение на 

показателя “нитритен азот” през месец януари. Отчетена е стойност от 0.093 mg/dm
3
, при 

норма 0.06 mg/dm
3
.  

 

 
 Източник: Годишник на РИОСВ-Враца 

ФИГУРА 3.2-4 ДАННИ ОТ МОНИТОРИНГА НА Р. СКЪТ 

 

В пункта на р. Огоста, преди вливане в р. Дунав, няма регистрирани надвишения на нито 

един от изследваните показатели, което се запазва трайно като тенденция. 
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Лабораторен контрол на водите на р. Дунав е извършван на всеки два месеца в пункта от 

НСМОС, на територията на РИОСВ – Враца, при гр. Оряхово. Изследваните показатели са в 

рамките на пределно допустимите концентрации и водите на реката отговарят на проектната 

си категория по всички изследвани показатели. 

 

 
 Източник: Годишник на РИОСВ-Враца за 2011 г. 

ФИГУРА 3.2-5 ДАННИ ОТ МОНИТОРИНГА НА Р.ОГОСТА ЗА 2011 Г. 

 

При анализ на показателите БПК5 и разтворен кислород в пунктовете, контролирани от 

НСМОС на територията на Врачанска област, за последните години се наблюдава трайна 

тенденция към подобряване на качествата на повърхностните води, като за 2011 г. година не 

е регистрирано нито едно превишение по тези показатели.  

 

 

 Източник: Годишник на РИОСВ-Враца 

ФИГУРА 3.2-6 ДАННИ ОТ МОНИТОРИНГА НА ЯЗ. АСПАРУХОВ ВАЛ (ШИШМАНОВ ВАЛ) ЗА 2011 Г. 

 

От извършения контролен и оперативен мониторинг през 2012 г.,в пунктовете за 

мониторинг на НСМОС е констатирано, че по всички изследвани показатели повърхностните 

води отговарят на проектната си категория с изключение на показателя “нитритен азот”. За 

водите на р. Скът в пункта след гр. Бяла Слатина се запазва тенденцията от предходни години 

за постоянни превишения над пределно допустимите концентрации /ПДК/ по показателя 
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„нитритен азот”. Максимално регистрираната стойност 0.410 mg/dm
3
 е през месец юли, при 

норма за този показател за ІІІ-та категория водоприемник, какъвто е реката – 0.06 mg/dm
3
. 

Наднорменото съдържание на „нитритен азот” в река Скът след гр. Бяла Слатина се дължи 

главно на заустването на непречистени отпадъчни води от градската канализация на гр. Бяла 

Слатина. По всички други изследвани показатели реката в този участък отговаря на проектната 

си категория. В пункта на р. Скът след гр. Мизия няма регистрирано еднократно превишение 

на показателя “нитритен азот”. 

Всички изследвани специфични показатели са по-малко от границата на количествено 

определяне на метода. 

За пункта на р. Огоста – устие, от извършения контролен мониторинг през 2012 г. няма 

установени показатели, които да не отговарят на категорията на водното тяло. По много от 

изследваните показатели установените концентрации отговарят на по-висока категория. 

През година е извършен контролен мониторинг и на язовир „Аспарухов вал”, язовир 

„Бързина” и язовир „Три кладенци”. Няма установени превишавания на изследваните 

показатели. 

Лабораторен контрол на водите на р. Дунав е извършван на всеки два месеца в пункта от 

НСМОС на територията на РИОСВ – Враца, при гр. Оряхово. Изследваните показатели са в 

рамките на пределно допустимите концентрации и водите на реката отговарят на проектната 

си категория по всички изследвани показатели. 

Налице е трайна тенденция на подобряване на качеството на повърхностните води в региона 

по показателите БПК5 и Разтворен кислород. 

През 2013г. мониторингът от Националната  програма за мониторинг на повърхностните и 

подземни води е съгласно Заповед РД-182/26.02.2013 г. на министъра на ОСВ.  

Във връзка с прилагането на Директива 91/676/, транспонирана в Р. България с Наредба 2/2000 

г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници със Заповед РД-

635/13.08.2013 г. на министъра на ОСВ се изпълнява и програма за мониторинг на нитрати в 

повърхностните и подземни води. 

Актуализирана е и програмата за контролен мониторинг на повърхностни води предназначени 

за питейно-битово водоснабдяване. 

Съгласно Годишния доклад за състоянието на околната среда на РИОСВ-Враца, данните 

и резултатите от проведения през 2013г. контролен мониторинг на обектите, формиращи 

емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители и 

заустващи във водни обекти са въведени в Информационната система за разрешителни и 

мониторинг при управление на водите. 

По отношение на компонент “води” околната среда в териториалния обхват на РИОСВ-Враца 

е в добро екологично състояние. Относно качествения състав на водоприемниците, намиращи 

се на територията, се забелязва тенденция към задържане и подобряване на състоянието им.  

Замърсяването на повърхностните води е по-широко разпространено в земеделските и градски 

райони и се характеризира с комплексно замърсяване с биогенни елементи (азот и фосфор), 

някои тежки метали, органични замърсители и продукти от тяхното разграждане. 

Ако на база на извършеният през 2013г. оперативен мониторинг в пункта на НСМОС на река 

Скът след град Бяла Слатина се направи сравнение с 2012г. се вижда, че по показателя 

“нитретен азот” реката, която в този участък е равнинен тип показва значително подобрение в 

качествения състав.  

По отношение на показателя “разтворен кислород” състоянието на реката в този си участък е 

влошено в сравнение с 2012г.  
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При осъществения през годината мониторинг в пункта от Националната система за 

мониторинг на околната среда на река Скът при гр. Мизия се вижда, че по показателя 

“нитритен азот” екологичното състояние на реката запазва тенденцията си от предходната 

година.  

Като цяло реките от поречието на река Огоста на територията контролирана от РИОСВ-Враца 

са в умерено и добро екологично състояние. 

За река Дунав, през 2013 година качеството на водата в българския участък се наблюдава в 5 

пункта за мониторинг. Три от пунктовете попадат в две програми - националната програма за 

мониторинг на води и TNMN/ транснационалната мониторингова мрежа за р.Дунав, а другите 

два пункта – само във втората, т.н. Дунавска програма. На два от пунктовете-при с. Ново село 

и при гр. Силистра се прави пробовземане и анализ на: българския бряг; в талвега на течението 

и на румънския бряг в един и същи ден.  

Река Дунав няма превишения на стойностите за добро състояние по физикохимични 

показатели, специфични замърсители и приоритетни вещества по изискванията за тип R7. 

Оценката на физикохимичните показатели, подкрепящи БЕК е извършена въз основа на 

изискванията на Наредба Н-4 за характеризиране на повърхностните води, за тип R7, т.е. 

големи дунавски притоци. Това се налага поради факта, че за тип R6 големи реки, към който 

спазва нашия участък-долен Дунав, няма референтни стойности за много добро, добро и 

умерено състояние в горецитираната наредба за физикохимични елементи за качество и много 

добро, добро, умерено, лошо и много лошо за БЕК, които предстои да бъдат определени
16

. 

3.2.1.1.1 ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ 

През площадка „Радиана“ преминава водопровод от водопроводна мрежа за питейно-битово 

водоснабдяване, който захранва АЕЦ „Козлодуй” и е собственост на ВиК Враца ООД. 

Питейната вода се осигурява от кладенци - тип “Раней” – три броя, разположени в терасата 

на р. Дунав преди гр. Козлодуй. От тях се осигурява и водоснабдяване на селата Хърлец и 

Гложене. За тези водовземни съоръжения на община Козлодуй е издадено Разрешително за 

водовземане по ЗВ от БДУВДР. От резервоарите на гр. Козлодуй, по гравитачен път, водата 

достига до помпена станция (ПС) посредством водопровод с дължина 11 km, диаметър Ø500 

mm и с максимално водно количество 260 l/s. Помпената станция препомпва водата до 

резервоара на централата на кота 93.0 m, (с обем 2х2000 m
3
) откъдето по гравитачен път тя 

достига до отделните консуматори. Дължината на напорния водопровод от ПС до резервоара 

е 0.5 km. Външната водопроводна система-кладенци, помпени станции, водопроводи и други 

съоръжения до първа разпределителна шахта се поддържат от „ВиК” ООД - Враца.  

Изградената система има достатъчен капацитет за осигуряване на питейно-битовото 

водоснабдяване на АЕЦ, както и за покриване на нуждите от вода с питейни качества по 

време на строителството, експлоатацията и затваряне на НХРАО. Участъкът от 

водопроводната мрежа, която преминава през площадка „Радиана“ ще бъде изместена на 

север между оградата на площадката и съществуващия ведомствен път на АЕЦ, като се 

запази съществуващия капацитет за захранване на АЕЦ „Козлодуй” и осигури отклонение за 

захранване на НХРАО. Използването на тази вода ще става при спазването на нормативните 

изисквания и при договорни условия с „ВиК“ ООД - Враца. 

3.2.1.1.2 КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА 

На площадка „Радиана“ няма изградена и съществуваща канализационна мрежа. ИП 

предвижда тя да бъде разделна: за битово-фекални отпадъчни води от административната 
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 БДУВДР-Плевен-Състояние на повърхностните води за 2013г. 
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зона, за дъждовни води и от вътрешна дренажна система от клетките на хранилището, която 

позволява улавянето и събирането на евентуално проникналата (инфилтрирана) вода до 

контейнерите с кондиционираните РАО. Вътрешната дренажна система ще се изгради по 

начин позволяващ да бъде точно установено в коя клетка с погребани радиоактивни 

отпадъци е проникнала влага и да се установи състоянието на контейнерите. В съответствие 

с изискванията на ядреното законодателство, водите от вътрешната дренажна система на 

модулите за погребване ще бъдат разглеждани, като потенциално радиоактивно замърсени в 

част отпадъчни води в радиационен аспект.   

Заустването на битово-фекалните води ще бъде извършвано в битово-фекалната канализация 

на АЕЦ „Козлодуй”, а повърхностните дъждовни води ще бъдат отвеждани в главен 

отводнителен канал на отводнителна система „Блатото”, стопанисвана от „Напоителни 

системи” ЕАД – клон Мизия
17

. Водите от отводнителната система „Блатото” посредством 

ПС (помпена станция) се прехвърлят в р. Дунав. Към настоящия момент АЕЦ „Козлодуй”, 

който отвежда води от собствената си канализационна система към главен отводнителен 

канал, има Разрешително№13750001/20.04.2007г. с последващи изменения от компетентния 

орган БДУВДР.  

На следващ етап на ИП ще бъде преценено дали повърхностните дъждовни води от НХРАО 

ще бъдат отвеждани директно в главен отводнителен канал или индиректно през 

канализационната система на АЕЦ „Козлодуй”, както и преценено дали издаденото 

разрешение на АЕЦ „Козлодуй, съгласно ЗВ за ползване на воден обект за заустване ще бъде 

изменено или ще бъде издадено разрешително на ДП „РАО“. И в двата случая ще се вземе 

предвид и забраната за нови зауствания на отпадъчни води в напоително-отводнителни 

системи чл.6, ал.1, т.3, т.4. от Наредба №2 от 08.06.2011 г. /ДВ., бр.47 от 21.06.2011 г./ за 

издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на 

индивидуални емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване. 

В ИП се предвижда изграждане на задържателен басейн за дъждовни води, който ще бъде 

разположен близо до пътя за АЕЦ „Козлодуй“, в най-ниската част на площадката. Към 

басейна ще се насочват само дъждовни води от площадката,  чисти води от резервоара за 

контрол на инфилтрата, и чисти води от вътрешната мрежа за дълбок дренаж. В следващата 

фаза на проектиране, ще се извърши прецизиране на водните количества и схемата на 

отвеждане на водите. 

3.2.1.1.3 ОТПАДЪЧНИ ВОДИ- НЕРАДИАЦИОННО ЗАМЪРСЕНИ 

Потенциален източник на замърсяване на основния воден обект в района - р.Дунав е АЕЦ 

„Козлодуй”, която използва реката като източник на промишлено водоснабдяване и като 

водоприемник на отпадъчните води от нея. Предвижда се посредством канализационната 

мрежа на АЕЦ, отпадъчните битово-фекални и дъждовни води от НХРАО да се заустват в 

ГОК. По-долу е дадена информация за видовете отпадъчни води от АЕЦ в нерадиационен 

аспект, тяхната характеристика и резултатите от извършвания мониторинг в четирите 

основни потоци заустващи в Главен Отводнителен Канал (ГОК). 

Нерадиоактивните отпадъчни води на площадката на АЕЦ „Козлодуй” са битово-фекални, 

производствени и дъждовни. Формират се от административни сгради, енергийни корпуси, 

санитарно-битови корпуси, специализирани корпуси, обединен спомагателен корпус, 

инженерно-лабораторен корпус, ХВО, мазутно-маслено и нефтено-маслено стопанства, 

дизел генераторни станции, автостопанства и др.  

Формират се следните видове и главни потоци:  

                                                 

17 Писмо Рег.№1011/06.06.2014г. на Напоителни системи ЕАД – клон Мизия 
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 Поток 1: Смесен поток битово-фекални (непречистени) отпадъчни води, 

производствени отпадъчни води и дъждовни отпадъчни води, довеждани до ГОК 

посредством ТЦК – трапецовиден открит канал – Qmax = 30 l/s и Qmin = 10 l/s; 

 Поток 2: Битово-фекални отпадъчни води от т.н. „чиста зона” на ЕП-2, от СП „РАО – 

Козлодуй” и „АЕСП” ЕАД, зауствани (без пречистване) в ГОК чрез колектор с Ø 300 

mm при извършване на ремонтни работи или при аварийни ситуации – Qmax = 30 l/s и 

Qmin = 10 l/s; 

 Поток 3: Смесен поток от пречистени в Пречиствателния комплекс на ЕП-2 (ПК) 

битово-фекални води от контролираната и „чистата” зона, производствени отпадъчни 

води, както и дъждовни води от ЕП-2 и от СП „РАО – Козлодуй”, заустен в ГОК, 

посредством колектор с Ø1000 mm – Qmax = 90 l/s и Qmin = 30 l/s; 

 Поток 4: Битово-фекални отпадъчни води и дъждовни води, формирани от ОРУ, 

заустени в ГОК, посредством колектор с яйцевиден профил 130/195 cm и открит, 

облицован канал.  

За тези потоци отпадъчни води има издадено Разрешително за заустване на отпадъчни води в 

повърхностен воден обект с №13750001/20.04.2007 г. (заустване в ГОК) от БДУВДР, 

продължено с Решение №216/25.02.2010 г. и краен срок на действие 20.04.2016 г. на Директора 

на БДУВДР.  

Освен горните четири потока, отпадъчни води се заустват и в р. Дунав посредством ТК-1 и 

ТК-2, за което също има издадено Разрешително за заустване на отпадъчни води в 

повърхностен воден обект от БДУВДР. 

Количествата на формираните през 2007 г., 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г. 

отпадъчни води от площадката на АЕЦ, измерени от цех ,,ХТС и СК”, сравнени с 

разрешените, са представени в Таблица 3.2-1. 

ТАБЛИЦА 3.2-1 КОЛИЧЕСТВА НА ФОРМИРАНИТЕ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ОТ АЕЦ ПРЕЗ 2013Г.
18

 

Поток Произход на водите 
Разрешено 

количество в m
3
 

Формирано 

количество в m
3
 

Поток 1 

ТЦК-ГОК 

Битови, дъждовни и 

производствени води от 

сгради и площадки на АЕЦ 

1 300 000 835 934 

Поток 2 

Ø 300-ГОК 

Дъждовни и битови води от 

„чиста зона на ЕП-2, СПРАО 

и АЕСП  

48 672 3 940 

Поток 3 

Ø 1000-ГОК 

Битови отпадъчни води от 

„чиста“ и „контролирана“ зона 

на ЕП-2, от СПРАО и АЕСП 

пречистени и пречистени от 

КМУ 

2 600 000 1 813 603 

Поток 4 

ОРУ-ГОК 

Битови отпадъчни води от 

ОРУ 

1095 1095 

Поток ТК-1 

 - р. Дунав 

1. Охлаждащи и 

производствени отпадъчни 

води от АЕЦ, СП ИЕ 

2. Битови отпадъчни води от 

ВЕЦ КОЗЛОДУЙ 

1 050 000 000  1 935 716 786 

Поток ТК-2 

- р. Дунав 

Охлаждащи и производствени 

отпадъчни води от АЕЦ 

2 230 000 000 257 307 750 
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 Годишен доклад за нерадиационен мониторинг на АЕЦ“Козлодуй“през 2013г. 
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Отпадъчните битови води от персонала зает в експлоатация на НХРАО ще се формират 

от 64 души (< 22 екв. жит.) около 6-7 m
3
/d и са минимално количество спрямо 

отпадъчните води от АЕЦ. Приносът им към общия поток битови отпадъчни води е 

незначителен.  



ДОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ХРАНИЛИЩЕ ЗА ПОГРЕБВАНЕ НА НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ – 

НХРАО“ 

 

 Част III, стр.66 

 

ФИГУРА 3.2-7 СХЕМА НА МЕСТАТА НА МОНИТОРИНГОВИТЕ ПУНКТОВЕ НА АЕЦ”КОЗЛОДУЙ” 



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

НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ – НХРАО“ 

 

 Част III,  стр.67 

 

3.2.1.1.4 СОБСТВЕН НЕРАДИАЦИОНЕН  МОНИТОРИНГ ИЗВЪРШВАН ОТ АЕЦ“КОЗЛОДУЙ“ 

В „AЕЦ Козлодуй” ЕАД е организиран и се осъществява редовен и задължителен собствен 

нерадиационен мониторинг на отпадъчните води, съгласно условията в разрешителните за 

заустване в отделните канализационни колектори и в местата на заустване в ГОК, както и в 

ТК-1 и ТК-2 при заустването им в р. Дунав, както и допълнителен вътрешно-ведомствен 

мониторинг и контрол на всички точки на заустване и на качеството на отпадъчните води, 

приемани в канализационната мрежа от външни потребители на територията на централата 

включително на специализираните поделения на ДП РАО - СП „ИЕ 1 до 4 блок” и СП „РАО 

Козлодуй”.  

Резултатите от провеждания собствен мониторинга показват, че отпадъчните води се 

характеризират със Слаба органична замърсеност (в единични случаи са установени 

стойности по-високи от нормативните). Взети са мерки, свързани с намаляване на 

количеството на постъпващи отпадъчни води. Всички измервания през последните 

години регистрират стойности на тежки метали многократно под нормите. 

Стойностите са съпоставими през последните години.  

За осъществяване на мониторинга се изготвят Годишни програми за нерадиационен 

мониторинг и Годишни доклади за осъществения мониторинг.  

Контролният мониторинг на всички точки на заустване на отпадъчни води в района на АЕЦ 

се извършва от органите на МОСВ/ИАОС-РЛ – Враца. 

Данните се сравняват с Индивидуалните Емисионни Ограничения (ИЕО), определени от 

БДУВДР, съобразно с Наредба №6/09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимо 

съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти в 

момент, когато е действала Наредба № 7 от 1986 г. за показатели и норми за определяне на 

качеството на течащите повърхностни води (ДВ, бр. 96 от 1986 г.)
19

, съгласно която 

компетентният орган е вписал в разрешителния документ ГОК-II категория, а р.Дунав-III – 

категория водоприемник. От 05.03.2013 г. е в сила Наредба Н-4 от 14.09.2012 г. за 

характеризиране на повърхностните води (ДВ бр. 22 от 5 март 2013 г.), която урежда реда и 

начина за характеризиране, класифициране и представяне на състоянието/потенциала на 

повърхностните водни тела, определяне на антропогенния натиск върху тях, като чрез 

системата за мониторинг се оценява екологичното състояние/екологичният им потенциал и 

се класифицира химичното състояние посредством определени стандарти за качество на 

физико-химичните елементи, на специфични замърсители, химични и други вещества, като в 

комбинация с биологичните и хидроморфологичните елементи за качество ще определят 

екологичното състояние на всяко водно тяло.  

Мониторингът отчита, че не е налице тенденция за повишаване на стойностите на 

контролираните показатели и не са регистрирани съществени превишения над допустимите 

норми. Стойностите са съпоставими през последните години. Справки за провеждания 

мониторинг се изпращат периодично и веднъж годишно в обобщен вид в БДУВДР, а 

контролът по спазването на ИЕО се извършва от РИОСВ – Враца, съгласно изискванията на 

Закона за водите. 

Издадените разрешителни за заустване, съгласно ЗВ за водовземане и за ползване на воден 

обект за заустване, ще бъдат изменени по решение на компетентния орган и също, ако при 

реализацията и експлоатацията на ИП за НХРАО не могат да се спазят всички параметри и 

условия, залегнали в тях. Ще се вземе предвид и забраната за нови зауствания на отпадъчни 

води в напоително-отводнителни системи чл.6, ал.1, т.3, т.4. от Наредба №2 от 08.06.2011 г. 

/ДВ, бр.47 от 21.06.2011 г./ за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във 

                                                 

19 Наредба №7/1986 г., отменена ДВ. бр.22 от 05.03.2013 г.  
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водни обекти и определяне на индивидуални емисионни ограничения на точкови източници 

на замърсяване. 

Местата на пробонабиране са определени в съответните разрешителни за заустване на тези 

потоци, издадени от БДУВДР. Мониторинговите пунктове са с определени географски 

координати, вписани в съответните разрешителни, с определени показателите за контрол, 

определените ИЕО за тях и количеството отпадъчна вода, разрешено за заустване 

Изискванията към бъдещия собствен мониторинга на НХРАО ще бъдат постановени от 

компетентния орган, свързани с ИЕО, с предвидените мерки за подобряване на състоянието 

на водните обекти, разписани в ПУРБ и с промените в нормативната уредба. 

3.2.1.1.5 ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ ЗА ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ 

 Съществува техническа възможност за свързване на водопроводната мрежа на 

НХРАО чрез отклонение в подходяща точка от съществуващата водопроводна 

мрежа  захранваща АЕЦ и селата Хърлец и Гложене и оперирана от ВиК-Враца 

ЕООД. 

 Общото състояние на изградената канализационна мрежа на територията на АЕЦ 

"Козлодуй" е добро. Правят се периодични прегледи на отделните канализационни 

клонове. Възникналите аварии са рядкост и бързо се отстраняват. Приемник на 

отпадъчните нерадиационни битово-фекални, дъждовни и производствени води от 

канализационната мрежа е ГОК, от където чрез Помпена станция/ПС/ водите се 

прехвърлят в р. Дунав. 

 Съществува техническа възможност за включване на нерадиоактивните отпадъчни 

води от НХРАО в канализационната мрежа на АЕЦ“Козлодуй“. Съгласно писмо 

№2915/05.06.2014г. на БДУВДР-Плевен Разрешителното за заустване на отпадъчни 

води в ГОК №13750001/20.04.2007г. с последващи изменения притежавано от 

„АЕЦ Козлодуй“ЕАД подлежи на изменение при включване на отпадъчните води 

от хранилището , съгласно Глава IV, раздел III от ЗВ. Проектът на НХРАО е такъв, 

че не може да се допусне включване в канализационната мрежа на АЕЦ „Козлодуй” 

на радиоактивно замърсени отпадъчни води от вътрешната дренажна система. 

Технологичните решения за управление на повърхностните и дренажни води на 

площадка „Радиана” предвиждат изграждането на физически разделени системи за 

управление на тези водни обеми обосновани от потенциалната възможност за 

тяхното замърсяване. Водите попаднали в зоните на площадка „Радиана”, в които 

не се съхраняват или погребват радиоактивни отпадъци се събират от водосточни и 

дренажни системи, които не позволяват те да достигнат зоните за съхранение или 

складиране, като по този начин елиминират възможността за тяхното замърсяване. 

Всички води, които попаднат в зоните с потенциален риск от замърсяване се 

събират в специални водоплътни резервоари, където се упражнява строг контрол 

чрез преки измервания на радиологичния им статус и при евентуално установяване 

на замърсяване с радионуклиди над нормативно допустимите норми е осигурено 

техническо решение за изпомпването им в специализирано транспортно средство, 

след което те ще бъдат отправени към Цеха за преработване на РАО, където ще 

бъдат третирани съгласно нормативните изисквания и вътрешни технологични 

процедури на СП РАО-Козлодуй. Подробен анализ и оценка на потенциалните 

въздействия върху атмосферните и подпочвени води в резултат от реализирането 

на ИП, както и подробно описание на дренажните системи предвидени за 

изграждане в НХРАО е представено в глава 4, т.2 на ДОВОС. 

 Изградените пречиствателни съоръжения и ПК /Пречиствателен комплекс/ за ЕП-2 

могат да обслужват очакваните битово-фекални отпадъчни води от НХРАО, които 

ще са пренебрежимо малки като количество в сравнение с водите от АЕЦ. 
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В „АЕЦ Козлодуй” ЕАД е въведен и успешно функционира собствен мониторинг в 

нерадиационен аспект, радиоекологичен мониторинг и контролен ведомствен мониторинг на 

околната среда. Целта на нерадиационния мониторинг е да поддържа съответствие с 

нормативните изисквания и изпълнение на условията в издадените разрешителни от МОСВ, 

ИАОС, БДУВДР и РИОСВ-Враца. Съгласно разработената и утвърдена Програма за 

собствен нерадиационен мониторинг, се контролират 20 показателя за качеството на 

отпадъчните води, изпускани от централата, съгласно ИЕО, постановени в издадените от 

Басейнова дирекция разрешителни. Резултатите показват, че не е налице тенденция за 

превишаване на стойностите на контролираните показатели и не са регистрирани 

съществени превишения над допустимите норми.  

3.2.1.2 РАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ 

Според резултатите от радиоекологичния мониторинг на АЕЦ „Козлодуй”
20

 техногенната 

радиоактивност в повърхностните водни тела в района е в нормални граници т.е. типични 

стойности за природни водоеми и многократно по-ниска от установените норми.  

Изследва се радиоактивността на водите от река Дунав по поречието и вътрешни реки, 

водоеми в близост до атомната централа – р.Огоста, р.Цибрица и яз.“Козлодуй”. Като 

водоприемник на течните изхвърляния от АЕЦ и гранична река, особено внимание се отделя 

на р.Дунав. 

Пробоотборът се осъществява в 7 контролни поста. Проби от р. Дунав са вземани от четири 

места (1 преди и 3 след АЕЦ по течението), съответно от пристанище “Радецки” (704 km), 

отводящ канал при БПС (687 km), местността “Бататовец” преди гр.Оряхово (682 km) и от п-

ще “Оряхово” (678 km). 

Резултатите за 2013г. (Фигура 3.2-8), показват обща бета-активност в нормални граници: от 

<0.018 до 0.088 Bq/l (р.Цибрица), което е до 18 % от нормата (0.5 Bq/l по Наредба №Н-

4/14.09.2012г.). За водите на река Дунав, максималната измерена стойност е 0.079 Bq/l. Това са 

типични стойности за природните водоеми, съпоставими с данните от предходни години. Няма 

принципна разлика между данните от контролните точки преди и след АЕЦ „Козлодуй” по 

течението на реката, което доказва липса на оценимо влияние по този показател от 

освобождаваните дебалансни води. 
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ФИГУРА 3.2-8 ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ОБЩА БЕТА АКТИВНОСТ (BQ/L) НА ВОДИ ОТ Р.ДУНАВ, 

2000–2013Г. 

 

През 2013 г. активност на тритий е регистрирана епизодично само във водите на Водна 

станция-1 – до 11.5 Bq/l и отводящ канал на АЕЦ – до 84.7 Bq/l. В останалите контролни точки 

тритият е близко над МДА (при средна стойност на МДА 6.3 Bq/l). Измерените активности на 

                                                 
20

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Резултати от радиационния мониторинг на околната среда на АЕЦ „Козлодуй“ 
през 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 г. 
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тритий от отводящия канал показват минималното влияние на централата с изхвърляните в 

канала дебалансни води. Получените резултати за активността на 
90

Sr през 2013 г. варират в 

граници 2.04.3 mBq/l. Гама-спектрометричните анализи показват, че през 2013 г. активността 

на 
137

Cs е много ниска и варира в рамките на МДА < 0.2 до < 0.9 mBq/l за водите от р.Дунав. 

Радиационният статус на водите е стабилен в нормални граници. Радиоактивността на водите 

от вътрешните реки Огоста, Цибрица и язовир “Козлодуй”, е с типични стойности за 

природните водоеми. Общата бета активност е в граници <0.023 ÷ 0.088 Bq/l, а съдържанието 

на тритий е под МДА (< 2.2 Bq/l).  

Измерените през 2013 г. стойности за 
137

Cs (4.83 ÷ 67.74 Bq/kg a.d.w.) и 
90

Sr (0.13  2.08 Bq/kg 

a.d.w ) в дънните утайки, са съпоставими с резултатите от предходни години. Акумулираната 

активност в утайките (седиментите) е показател за натрупването на радионуклиди във 

водоемите. Данните за района показват, че природните водоеми в района не са повлияни от 

експлоатацията на централата. Резултатите за радиологичния статус на р.Дунав се 

потвърждават и от независимите изследвания провеждани от Изпълнителната агенция по 

околна среда (ИАОС) към МОСВ. 

Не се наблюдават завишени стойности на специфични активности на естествените и 

техногенни радионуклиди в проби от дънни утайки от водоемите в района на 30-km зона на 

АЕЦ „Козлодуй“ за периода 2009–2013 г. Според Наредба № Н-4/14.09.2012г. за 

характеризиране на повърхностни води, изследваната обща бета-радиоактивност в 

повърхностни води от района на АЕЦ „Козлодуй“ е значително под нормите за 5-годишния 

период 2009–2013г. 

Резултатите от ведомственият радиоекологичен мониторинг на повърхностно-течащи 

природни води за периода 2009-2013 г. са представени в Таблица 3.2-2 . 

 

ТАБЛИЦА 3.2-2 ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА МОНИТОРИНГА НА ПРИРОДНИ ВОДИ, 2009 – 2013 Г. 

2009 г.  Взети: 41 проби с проведени 134 анализа /38 гама-спектрометрични, 41 

радиометрия по обща бета активност и 14 с радиохимия на  стронций, 

41 течно-сцинтилационно на тритий / 

РЕЗУЛТАТИ: 

 В нормални граници характерни за природните водоеми 

 обща бета активност < 0.018 ÷ 0.14 Bq/l, ср. годишна – 0.047 Bq/l 

  активност на 
90

Sr –  1.5 ÷ 3.4 mBq/l, ср. годишна – 2.5 mBq/l 

  активност на 
3
H - < 4.1 ÷ 15.7 Bq/l, ср. годишна – 5.8 Bq/l 

  активност на 
137

Cs - < 0.3 ÷ 2.0 mBq/l, ср. годишна – 0.9 mBq/l 

2010 г.  Взети са: 46 проби с проведени 149 анализа /43 гама-спектрометрични, 46 

радиометрия по обща бета активност и 14 с радиохимия на  стронций, 46 

течно-сцинтилационно на тритий / 

РЕЗУЛТАТИ: 

 В нормални граници характерни за природните водоеми 

 обща бета активност < 0.025 ÷ 0.15 Bq/l, ср. годишна – 0.059 Bq/l 

 активност на 90Sr –  1.6 ÷ 6.4 mBq/l, ср. годишна – 3.0 mBq/l 

 активност на 3H - < 4.6 ÷ 53.8 Bq/l, ср. годишна – 7.7 Bq/l 

 активност на 137Cs - < 0.3 ÷ 1.0 mBq/l, ср. годишна – 0.6 mBq/l 
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2011 г.  Взети са: 53 проби с проведени 179 анализа /50 гама-спектрометрични, 53 

радиометрия по обща бета активност и 26 с радиохимия на  стронций, 53 

течно-сцинтилационно на тритий / 

РЕЗУЛТАТИ: 

 В нормални граници характерни за природните водоеми 

 обща бета активност < 0.012 ÷ 0.15 Bq/l, ср. годишна – 0.056 Bq/l 

 активност на 90Sr –  0.9 ÷ 3.9 mBq/l, ср. годишна – 1.8 mBq/l 

 активност на 3H - < 4.0 ÷ 22.3 Bq/l, ср. годишна – 7.2 Bq/l 

 активност на 137Cs - < 0.3 ÷ 1.1 mBq/l, ср. годишна – 0.6 mBq/l 

2012 г.  Взети са: 50 проби с проведени 176 анализа /50 гама-спектрометрични, 50 

радиометрия по обща бета активност и 26 с радиохимия на  стронций, 50 

течно-сцинтилационно на тритий / 

РЕЗУЛТАТИ: 

 В нормални граници характерни за природните водоеми 

 обща бета активност < 0.018 ÷ 0.084 Bq/l, ср. годишна – 0.043 Bq/l 

 активност на 90Sr –  0.9 ÷ 8.4 mBq/l, ср. годишна – 2.3 mBq/l 

 активност на 3H - < 3.3 ÷ 33.0 Bq/l, ср. годишна – 9.0 Bq/l 

 активност на 137Cs - < 0.2 ÷0.9 mBq/l, ср. годишна – 0.6 mBq/l 

2013 г.  Взети са : 53 проби с проведени 185 анализа /50 гама-спектрометрични, 

53 радиометрия по обща бета активност и 29 с радиохимия на  стронций, 

53 течно-сцинтилационно на тритий / 

РЕЗУЛТАТИ: 

 В нормални граници характерни за природните водоеми 

 обща бета активност  0.018 ÷ 0.088 Bq/l, ср. годишна – 0.046 Bq/l 

 активност на 90Sr –  2.0 ÷ 4.3 mBq/l, ср. годишна – 2.8 mBq/l 

 активност на 3H - < 2.2 ÷ 84.7 Bq/l, ср. годишна – 6.3 Bq/l 

 активност на 137Cs - < 0.2 ÷< 0.9 mBq/l, ср. годишна – < 0.6 mBq/l 

ОБОБЩЕНИЕ: Резултатите са съпоставими с тези от предходни години. Не е отчетено 

влияние на АЕЦ върху водната екосистема в района. 
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ФИГУРА 3.2-9 ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА 
90

SR (BQ/L) ВЪВ ВОДИ ОТ Р.ДУНАВ В РАЙОНА НА АЕЦ 

“КОЗЛОДУЙ”, 1994 – 2013 Г. 
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От фигурата се вижда съпоставимост на данните в разглеждания период, като активността през 

последните години е по ниска от тази преди пуска на АЕЦ, 1972-1974 г. Техногенната 

активност на 
90

Sr е следствие на глобалното замърсяване, с характерни за природните водоеми 

нива. Стойностите варират от пълноводието на реката, респективно суспендираната органична 

и неорганична материя, съдържаща радиоактивност. Преди пуска на АЕЦ “Козлодуй” по 

данни на НЦРРЗ за 1972-74 г., техногенната активност е била със стойности 12.0  2.0 mBq/l на 
90

Sr и 4.0  1.2 mBq/l на
 137

Сs. 

Обобщени резултати за активността на 
137

Cs във водите от отводящ канал – АЕЦ за последните 

години са показани на Фигура 3.2-10. Радиационният статус на водите е стабилен в нормални 

граници. През последните 14 години активността на 
137

Cs варира под нивата от предпусковия 

период 1972–74 г. 
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ФИГУРА 3.2-10 АКТИВНОСТ НА 
137

CS (BQ/L) ВЪВ ВОДИ ОТ ОТВОДЯЩ КАНАЛ АЕЦ, 1994 – 2013 Г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Измерените стойности на радиоактивност са близки до фоновите. Не е измерена надфонова 

активност на 
137

Cs и други характерни за нуклиди, което потвърждава отсъствието на 

техногенно влияние от атомната централа и останалите съоръжения на площадката. 

Радиоекологичният статус на водите на р.Дунав и другите водоеми в района на 

потенциалната площадка на НХРАО „Радиана“ е неповлиян през годините. Резултатите 

са в нормални граници за природните водоеми, многократно под установените норми. 

3.2.2 ПОДЗЕМНИ ВОДИ. ХИДРОГЕОЛОГИЯ 

3.2.2.1 ХИДРОГЕОЛОЖКИ УСЛОВИЯ 

Площадка „Радиана“ се намира на територията на Басейнова дирекция за управление на 

водите Дунавски район с център Плевен (БДУВДР). Според местоположението й попада в 

Ломския артезиански басейн в западната част на Мизийския хидрогеоложки регион. 

Хидрогеоложките условия в Ломския артезиански басейн се характеризират с етажно 

разположени, в различна степен водоносни и водоупорни, литостратиграфски единици. 

По данни от прокарани дълбоки до 4000÷5000 m сондажи за търсене и проучване на нефт и 

газ и множество други проучвателни работи и изследвания, според интензитета на 

водообмена отдолу нагоре, се различават: 

 долна зона с практическо отсъствие на водообмен, съдържаща подземни води с висока 

минерализация и температура; 

 средна зона със забавен водообмен в напорни водоносни хоризонти и комплекси, съдържащи 

води с повишена температура и минерализация; 
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 горна зона с активен водообмен от безнапорни и напорни водни тела, съдържащи пресни 

подземни води. 

Основни водоносни хоризонти с регионално разпространение, разкрити в долната и средна 

зона, са триаския водоносен хоризонт от варовици и доломити с прослойки от аргилити, 

алевролити и пясъчници на дълбочина под 3500÷4000 m и среднoюрско-долнокредния 

водоносен хоризонт от варовици и доломити, на дълбочина под 2100÷3200 m. Над тях 

следват горнокредно-палеогенски водоносен хоризонт от варовици на дълбочина под 

800÷1000 m с горен водоупор от палеогенски глини и мергели и сарматски глини с дебелина 

400÷500 m, над който заляга меот-понтски водоносен комплекс с дебелина 200÷250 m от 

доминиращи в горната част на разреза глини с тънки песъчливи прослойки на Смирненската 

свита. 

Подземните води в дълбоко залягащи водоносни хоризонти по-същество са минерални води 

и разсоли с минерализация от 5÷10 до 130  g/l  и температура 25÷100 
0
С, предимно хлоридно-

натриеви, на места с повишено съдържание на сулфати и сероводород и значителни 

количества микрокомпоненти (йод, бром, борна киселина, флуор, стронций, литий и др. 

(Петров П.и др., 1970г.
21

). Те практически не са проучвани, поради  което, кактои поради 

ликвидирането на сондажите в които са разкрити, не са включени в списъка на минералните 

води - изключителна държавна собственост (Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 на Закона за 

водите). Те не фигурират и в регистъра на съоръженията за минералните води - публична 

общинска собственост на територията на БДУВДР. 

Посочените мощни и с регионално разпространение водоупорни хоризонти (предимно 

глините на Смирненската свита) изключват хидравлична връзка между подземните водни 

тела в горната приповърхностна зона на земните недра и описаните дълбоки водоносни 

хоризонти, поради което са естествена бариера срещу проникването в тях на нерадиационни 

замърсители и радионуклиди, генерирани евентуално на площадката за изграждане на 

НХРАО.  

В горната приповърхностна зона на земните недра при и около площадка „Радиана“ в 

Ломския артезиански басейн попадат части от подземни водни тела: „Порови води в Неогена 

– Ломско-Плевенска депресия” с код BG1G00000N2034 и „Порови води в Кватернера – 

между реките Лом и Искър” с код BG1G0000Qрl023. Североизточно от площадката  се 

разполага подземно водно тяло  „Порови води в Кватернера – Козлодуйска низина” с код 

BG1G0000Qal005, в югозападната периферия на което се намира АЕЦ „Козлодуй“. 

Подземно водно тяло BG1G00000N2034 се състои се от два слоя – горен и долен. Част от 

него около площадки „Радиана“ е илюстрирана на Фигура 3.2-11. 

 

                                                 
21

Петров П., С. Мартинов, К. Лимонадов, Ю. Страка, 1970. Хидрогеоложки проучвания на 
минералните води в България, изд. Техника 
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ФИГУРА 3.2-11 ПОДЗЕМНО ВОДНО ТЯЛО „ПОРОВИ ВОДИ В НЕОГЕНА-ЛОМСКО-ПЛЕВЕНСКА 

ДЕПРЕСИЯ“ С КОД BG1G00000N2034 

 

Горният слой по-същество представлява слоест водоносен комплекс с безнапорен и напорен 

характер, формиран в Брусарската свита с плиоценска възраст, изградена от пясъчни 

пластове, прослойки и лещи всред сивозеленикави песъчливи глини и лигнитни въглища в 

основата на разреза, които са с повсеместно площно развитие в обсега на Ломския въглищен 

басейн. В литературата е описван като Дак-романски водоносен хоризонт. Подхранването му 

се осъществява от инфилтрация на валежни и повърхностни води, а дренирането е в речно-

овражната мрежа, в чакълесто-песъчливите образувания на Козлодуйската низина и р. 

Огоста и чрез водовземни съоръжения. Хидрогеоложките параметри в регионален аспект се 

характеризират със средните стойности: дебелина 70 m, проводимост 140 m
2
/d, коефициент 

на филтрация 2.0 m/d, модул на подземния отток 0.8 l/s.km
2
. Защитното действие на 

покривните пластове е разпределено 0 % благоприятно, 10 % средно и 90 % лошо. 

Филтрационните свойства в обхвата на площадка „Радиана“ са ниски. Изразяват се чрез 

коефициент на филтрация за песъчливите разновидности  К = 0.1÷1.0 m/d) и за глините - К = 

0.001-0.01 m/d. Средната проводимост се оценява на около 3÷4 m
2
/d.  

Долният слой, известен в литературата като Горнопонтийски водоносен хоризонт, е изграден 

от дребно до среднозърнести, на места и грубозърнести пясъци с маломощни глинести 

прослойки, изграждащи Арчарската свита. Горнището му в обсега на площадка „Радиана“ е 

установено от кота (+4,7) m до кота(-8,4) m. Цялата дебелина на Арчарската свита в зоната на 

площадката не е премината. Предположително е в диапазона 40÷50 m. Подхранването се 

осъществява от инфилтрация на атмосферни валежи, от поливни води и от реките Лом, 

Нечинска бара, Цибрица и др., където пясъците и чакълите се разкриват на повърхността 

и/или се припокриват от еолични образувания в ивица с широчина 1÷10 km. В тази обширна 

афльориментна зона и речните тераси подземните води са безнапорни. На север към р. Дунав 

долният слой на подемното водно тяло затъва под дак-романските седименти и придобива 

напорен характер. Между селата Арчар, Добри дол и Сливата на запад и между гр. Козлодуй 

и с. Хърлец на изток Горнопонтийският водоносен хоризонт пресича р. Дунав под 

алувиалните образувания в Арчар-Орсойската и Козлодуйската низина. В тази ивица  

водоносният хоризонт се дренира в р. Дунав  чрез  осъществената пряка хидравлична връзка 

с подземно водно тяло „Порови води в Кватернера-Арчар-Орсойска низина“ с код 
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BG1G0000Qal003 на запад и с подземно водно тяло „Порови води в Кватернера-Козлодуйска 

низина“ с код BG1G0000Qal005 на изток. Долният слой на подземното водно тяло в 

регионален аспект се характеризира със средни хидрогеоложки параметри: дебелина 100 m, 

проводимост 2500 m
2
/d и коефициент на филтрация 25 m/d.Защитното действие на 

покривните пластове е разпределено 95 % благоприятно, 5 % средно и 0 % лошо. 

Филтрационните свойства на горната част на Арчарската свита, изградена от дребнозърнести 

заглинени пясъци в обхвата на площадка „Радиана“, са ниски. Изразяват се чрез коефициент 

на филтрация К = 0.1÷3.0 m/d. 

Площта на подземно водно тяло BG1G00000N2034 e 3065 km
2
, на зоната на подхранване - 

677 km
2
. Съгласно чл. 7, т. 1 на Директива 2000/60ЕС и чл. 119 от Закона за водите е 

определено като зона за защита на питейни води с код BG1DGW00000N2034, от която се 

извлича вода за консумация от човека със средно денонощен дебит над 10 m³/d или служат за 

водоснабдяване на повече от 50 човека. Химичното му състояние е лошо с отклонение по 

показателя нитрати, вследствие на замърсяване от дифузни източници (частично се 

припокрива със нитратно уязвимата зона, определена по Заповед № РД-930/25.10.2010 г. на 

министъра на околната среда и водите), а на зоната за защита - добро. Количественото 

състояние на водното тяло е добро.  

Подземно водно тяло „Порови води в Кватернера – между реките Лом и Искър” с код 

BG1G0000Qрl023 е обособенов основата на еоличните образувания в междуречните масиви 

на реките Лом-Цибрица, Цибрица-Огоста и Огоста-Искър Фигура 3.2-12. 

 

 

ФИГУРА 3.2-12 ПОДЗЕМНО ВОДНО ТЯЛО „ПОРОВИ ВОДИ В КВАТЕРНЕРА – МЕЖДУ РЕКИТЕ ЛОМ И 

ИСКЪР” С КОД BG1G0000QРL023 

 

Подземното водно тяло се състои от безнапорни подземни потоци, посоката на движение на 

които се обуславя от речно-овражната мрежа. Подхранването на подземното водно тяло е от 

атмосферни валежи през зоната на аерация, а дренирането се осъществява от низходящи 

извори, които дават началото на почти всички долове в платото „Златията”, както и от 

водовземни съоръжения (предимно шахтови и тръбни кладенци) за задоволяване на собствени 

потребности на населението. В регионален аспект подземното водно тяло се характеризира със 

средни хидрогеоложки параметри: дебелина 25 m, проводимост 13 m
2
/d, коефициент на 

филтрация 2,0 m/d и модул на подземния отток 1.1 l/s.km
2
. Филтрационните свойства на 

площадка „Радиана“ се изразяват чрез средни стойности за коефициента на филтрация от 0,025 

m/d за глинестия льос и песъчливите глини, 0,25 m/d за праховия пропадъчен льос и 7,6 m/d за 

чакълите с глинесто-песъчлив пълнеж (ДП РАО). Защитното действие на покривните пластове 

е разпределено 30 % благоприятно, 70 % средно и 0 % лошо. Площта на ПВТ e 2890 km
2
, на 

разкритата площ без населени места - 2807 km
2
. Подземното водно тяло е определено като 

зона за защита на питейни води с код BG1DGW0000Qal023. Количественият статус и 

химичното състоянието на ПВТ са добри. Химичното състояние на зоната за защита е добро. 
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Подземно водно тяло „Порови води в Кватернера - Козлодуйска низина“ с код 

BG1G0000Qal005 е формирано в алувиални образувания на заливната и незаливната тераса на 

р. Дунав в Козлодуйската низина, които в нейната източна част се смесват с алувия в 

приустовия участък на р. Огоста. ПВТ е с дължина 14 km покрай Дунавския бряг, широчина от 

1,0 до 3,5 km и площ 39 km
2
. Разкритата му площ без населени места е 37 km

2
 (Фигура 3.2-12). 

Заливната речна тераса има двуслоен строеж с обща дебелина до 15÷16 m. Горният слой е от 

песъчливи и прахови глини със средна дебелина 6÷7 m. Долният чакълесто-песъчлив пласт е с 

дебелина средно 7,0 m. В основата на терасата в западната част залягат глинести материали на 

Брусарската свита, а в централните и източни - терасата се разполага върху пясъците на 

Арчарската свита. Незаливната тераса също така се състои от два слоя. Първият (горен) слой е 

изграден от льосовидни материали. Дебелината му е в диапазона от 11÷15 m. Вторият (долен) 

слой са чакълесто-песъчливите образувания. Дебелината му се изменя от 1÷2 m до 10÷11 m, 

средно 6÷7 m. Според хидравличните условия по горнището подземното водно тяло се 

разграничава като безнапорен до полунапоренводоносен хоризонт. Подхранването му е от 

площна инфилтрация на валежи, от р. Дунав при високи водни стоежи в нея, от юг - от 

повърхностните води, стичащи се по ската и от подземните води в подльосовите чакали (ПВТ 

BG1G0000Qрl023), в дълбочина - от ПВТ BG1G0000N2034 в контактните зони с пясъчните 

пластове на Брусарската и Арчарската свита. Дренирането му се осъществява чрез отток в 

дренажните канали и към р. Дунав при ниски водни стоежи, както и от водовземни 

съоръжения (тръбни и шахтови кладенци). 

В регионален аспект подземното водно тяло се характеризира със средни хидрогеоложки 

параметри: дебелина 13 m, проводимост 1155 m
2
/d, коефициент на филтрация 89 m/d  и среден 

модул на подземния отток 4.0 l/s.km
2
. Защитното действие на покривните пластове е 

разпределено 0 % благоприятно, 10 % средно и 90 % лошо.  

Подземно водно тяло BG1G0000Qal005 е определено като зона за защита на питейни води с 

код BG1DGW0000Qal005. Понастоящем количественият статус на ПВТ е лош, химичното му 

състоянието е добро, а на зоната за защита - лошо. 

Количественото състояния на ПВТ се наблюдава чрез измерване на водните нива в три пункта 

(Фигура 1.5-6 в част 1 на ДОВОС). Според получените резултати за периода 2011÷2013 г. 

водното ниво се установява на дълбочина, както следва: 

 - в пункт BG1G0000alMP024 - ТК „Козлодуй“ (намиращ се на около 1300 m югозападно от р. 

Дунав и на 5000 m изток-североизточно от площадка „Радиана“) - от 0.49 m през май 2012 г. до 

1.93 m  през септември 2012 г; 

 - в пункт BG1G0000alMP025 - ТК „Козлодуй“ (намиращ се на около 500 m югозападно от р. 

Дунав и на 5800 m изток-североизточно от площадка „Радиана“) - от 0.28 m през февруари 2011 

г. до 2.32 m  през септември 2012 г; 

 - в пункт BG1G0000alMP026 - ТК „Козлодуй“ (намиращ се на около 900 m югозападно от р. 

Дунав и на 5300 m изток-североизточно от площадка „Радиана“) - от 0.49 m през април 2012 г. 

до 1.93 m  през септември 2012 г. 

Подземно водно тяло BG1G0000Qal005 не присъства в хидрогеоложкия разрез на площадка 

„Радиана“, но поради хидравличната връзка с ПВТ BG1G0000N2034 то е потенциален 

приемник на евентуални замърсители (нерадиационни и радиационни), генерирани на 

площадката. 

Описаните три подземни водни тела в масива на площадка „Радиана“ и около нея, поради 

хидравличната им свързаност, формират общ подземен филтрационен поток, насочен от юг-

югозапад на север-североизток към незаливната и заливната тераса на р. Дунав, който е 

илюстриран на Фигура 1.5.7 в част 1 на ДОВОС. Подхранването на подземните води е южно 

от площадката и отгоре (чрез инфилтрация в нейните граници). Дренирането се осъществява 

чрез изградените водовземни съоръжения (шахтови и тръбни кладенци) и в главния 
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отводнителен канал, чрез който всички води, постъпващи от юг в Козлодуйската низина, т.е. в 

ниската заливна тераса на Дунав, се отвеждат (с припомпване) в р. Дунав. Според 

хидродинамична карта нивото на подземните води в границите на площадката се установява в 

диапазона на надморска височина 50÷30 m с градиент от 0,036 в обсега на тераса Т6 и южно от 

нея до 0,017 в основата на склона в североизточния край на тераса T2, средно съставлява 0,028 

(Фигура 3.2-13 )
22

. 

 

ФИГУРА 3.2-13 ХИДРОДИНАМИЧНА КАРТА НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“ /ГЕРГИНОВ, 2014/ 

 

На североизток към р. Дунав нивото на водата се установява на дълбочина от 0,5÷5,0 m в 

заливната тераса до 8÷12 m в незаливната тераса с надморска височина от 24,4 m до 26 m с 

градиент в диапазона 0,001÷0,007. 

Основни фактори, влияещи върху режима на подземните води са р. Дунав и 

хидротехническите и хидромелиоративни съоръжения, изградени в Козлодуйската низина.  

Изменението на водното ниво следва изменението на нивото на реката. В близост до реката (до 

около 500 m южно от нея) влиянието е най-значително. С отдалечаване от нея (до около 2,0 

km) влиянието й постепенно намалява. Ходът на изменението на напора във водоносния 

колектор следва този на речното ниво, но по-плавно и с много по-малка амплитуда. 

В геоложкия разрез на площадка „Радиана“ се разграничават ненаситена (аерационна) зона и 

водонаситена зона, включваща горния и долния слой на подземно водно тяло „Порови води в 

Неогена – Ломско-Плевенска депресия“ с код BG1G00000N2034.  

Глините на Смирненската свита са регионален водоупор. В зоната на площадката тази свита не 

е достигната. Тя е изграден от плътни, практически неводопропускливи глини, които са долен 

водоупор на водоносните седименти на Арчарската свита. Горнището на свитата е на 

дълбочина около 150÷220 m. 

Резултатите от изследването на химичния състав на водата от водонаситената зона в пясъчните 

пластове на Брусарската свита са отразени в Таблица 3.2-3, а от изследването на 

радиологичния им състав - Таблица 3.2-4. 
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Гергинов, П., 2014. Хидродинамична карта в района на площадка „Радиана“ 
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ТАБЛИЦА 3.2-3 ХИМИЧЕН СЪСТАВ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ  ПРИ ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“ 

№ 

по 

ред 

Показатели Мярка 

Резултати от 

изследването 
Стандарт за 

качеството 

По Нар. 

№ 1/2007 

Проба 

от МС 

1 

Проба от 

МС 9 

1 Акт. реакция рН 7.6 7.3 6.5÷9.5 

2 Електропроводимост mS/cm 1.35 1.12 2000 

3 Окисляемост mg О2 /l 2.76 1.32 5.0 

4 Амониев йон mg/l 0.04 0.03 0.50 

5 Нитрити mg/l 0.20 0.03 0.50 

6 Нитрати mg/l 0.18 7.53 50 

7 Хлориди mg/l 73.0 117.0 250 

8 Сулфати mg/l 123.0 74.5 250 

9 Хидрокарбонати mg/l 659.1 448.6 - 

10 Карбонати mg/l 9.03 - - 

11 Калций mg/l 23.76 83.53 150 

12 Магнезий mg/l 46.92 4.98 80 

13 Натрий mg/l 235.4 72.01 200 

14 Сух остатък mg/l 874 - - 

15 Флуориди mg/l 0.30 < 0.10 1.5 

16 Естествен уран mg/l 0.0186 0.020 0.06 

17 Обща бета-активност Bq/l 0.056 0.114 1.00 

18 Обща алфа-активност Bq/l 0.066 0.061 0.5 

 

 

ТАБЛИЦА 3.2-4 СПЕЦИФИЧНА АКТИВНОСТ НА ЕСТЕСТВЕНИ РАДИОНУКЛИДИ В ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ 

НА ПЛОЩАДКА „РАДАНА“ 

№ 

по 

ред 

Радиологични 

показатели и 

радионуклиди 

Мярка 

Резултати от изследването 

Проба 

от МС 1 

Проба от 

МС 9 

Проба от 

МС 10 

1 Калий-40 Bq/l 0.30 0.33 0.39 

2 Манган-54 Bq/l < 0.05 < 0.05 < 0.05 

3 Кадмий-109 Bq/l < 0.05 < 0.05 < 0.05 

4 Цезий-137 Bq/l < 0.05 < 0.05 < 0.05 

5 Лантан-140 Bq/l < 0.05 < 0.05 < 0.05 

6 Бисмут-214 Bq/l 0.305 0.335 0.301 

7 Олово -214 Bq/l 0.292 0.332 0.277 

8 Радий-226 Bq/l 0.055 0.060 0.051 

9 Торий-232 Bq/l 0.042 0.042 0.040 

10 Уран-238 Bq/l 0.102 0.118 0.090 

11 Уран-235 Bq/l < 0.05 < 0.05 < 0.05 

 

Тези резултати показват, че в подземните води на водонаситената зона на площадка „Радиана“: 

 концентрацията на изследваните показатели е под контролните нива за подземни води по 

Наредба № 1/2007 г; 

 специфичната активност на изследваните радионуклиди е по-ниска от допустимите стойности 

за питейна вода (доза от 0.1 mSv/а) поОНРЗ-2012. 

Според геоморфологията на площадката се очертават два варианта за разполагане на НХРАО: 
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 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. 

В склоновия участък при тераса Т6 инженерно-геоложкият профил включва съвременна 

почва, пласт 1 - пропадъчен льос II-ри тип, пласт 2 - непропадъчен льос, пласт 3 -песъчлива 

глина, алувиална, пласт 5 – прахова глина, плиоценска (Брусарска свита), пласт 6 - пясък 

плиоценски (Брусарска свита), пласт 7 - глинест пясък, миоценски (Арчарска свита) и пласт 8 - 

прахова глина, миоценска (Арчарска свита).  

При траншеен тип хранилище откосите  на изкопа ще се оформят в пластове 1, 2, 3 и 4. 

Литоложкият строеж под дъното на изкопа на кота 50 m включва: 

 на хранилищните модули: прахова плиоценска глина (пласт 5) с дебелина до 32 m в 2/3 от 

нейната площ и плиоценски пясък (пласт 6) с дебелина 5.5÷7.5 m в източната 1/3 от площта на 

площадката; 

 на спомагателните сгради: пласт 5 и пласт 3 в северозападната половина на площадката и пласт 

2 с дебелина 5.5÷8.0 m и пласт 1 с дебелина 7.5 m в североизточната й част. 

При траншеен тип хранилище под модулите се разграничават две хидрогеоложки единици: 

ненаситена (аерационна) зона и водонаситена зона.  

Ненаситената ( аерационна) зона е с обща дебелина от 11÷16 m в южната част до 13÷17 m в 

северната част на земната основа. Тази зона включва само глинесто-песъчливи седименти на 

Брусарската свита (пласт 5 и пласт 6). 

Водонаситената зона включва подземните води в пластове 2а и 3 и в горния слой (Брусарска 

свита) и долния слой (Арчарска свита) в състава на подземно водно тяло „Порови води в 

Неогена – Ломско-Плевенска депресия” с код BG1G00000N2034. Водното ниво се установява 

на надморска височина  от 40÷45 m в югозападния край до 32÷38 m в североизточния край на 

участъка. 

При тунелен тип хранилище минните изработки може да се разполагат в горнището на пласт 5 

и пластове 1 и 2. При това ненаситената зона под хранилището ще включва малка част от 

льосовите образувания (пластове 1и 2), алувиалните образувания (пластове 3 и 4) и глините на 

Брусарската свита (пласт 5). 

В равнинния участък при тераса Т2 инженерно-геоложкият профил включва: съвременна 

почва, пласт 1а - пропадъчен льос I-ри тип, пласт 2а - непропадъчен (слегваем) льос, пласт 3 -

песъчлива глина, алувиална, пласт 4 - чакъл, алувиален, пласт 5 – прахова глина, плиоценска 

(Брусарска свита), пласт 6 - пясък плиоценски (Брусарска свита), пласт 7 - глинест пясък, 

миоценски (Арчарска свита) и пласт 8 - прахова глина, миоценска (Арчарска свита).  

При траншеен тип хранилище под модулите се разграничават две хидрогеоложки единици: 

ненаситена (аерационна) зона и водонаситена зона.  

Ненаситената (аерационна) зона е с обща дебелина до  5÷6 m. Тази зона включва само 

кватернерните еолични образувания (пласт 1а и пласт 2а). 

Водонаситената зона включва подземните води в горния слой (Брусарска свита) и долния 

слой (Арчарска свита) в състава на подземно водно тяло „Порови води в Неогена – Ломско-

Плевенска депресия” с код BG1G00000N2034. Водното ниво се установява на надморска 

височина в диапазона 30÷38 m. 
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3.2.2.2 ВОДОВЗЕМНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ. САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ ОКОЛО 

ВОДОИЗТОЧНИЦИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ 

Съгласно наличната информация в БДУВДР на площадка “Радиана“ не попадат 

водоизточници от подземни води, съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и санитарно-

охранителни зони около тях. 

За питейно-битово и техническо водоснабдяване на АЕЦ „Козлодуй“ и за мониторинг 

(нерадиационен и радиационен) на подземните води, както и за питейно-битово 

водоснабдяване на селищата в района около площадка „Радиана“, са изградени множество 

системи и съоръжения от подземни води.  

Питейно-битовото водоснабдяване на гр. Козлодуй, АЕЦ „Козлодуй“ и селата Хърлец и 

Гложене се осигурява от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Враца. Водовземането се 

осъществява въз основа на издадено от БДУВДР „Разрешително за водовземане № 

11510229/05.01.2009 г. за водовземна система „Козлодуй“, включваща три шахтови кладенеца 

с хоризонтални лъчи тип „Раней“. Кладенците са изградени в подземно водно тяло 

BG1G0000Qal005, на около 250 m южно от брега на р. Дунав в северозападния край на гр. 

Козлодуй. От площадка „Радиана“ отстоят на около 10 km северозападно. Наличната 

информация за водовземна система „Козлодуй“ и разрешените водни количества (БДУВДР, 

2014
23

), са отразени в Таблица 3.2-5. 

 

ТАБЛИЦА 3.2-5 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДОВЗЕМНА СИСТЕМА „КОЗЛОДУЙ“ И РАЗРЕШЕНИТЕ ВОДНИ 

КОЛИЧЕСТВА 

№ 

по 

ред 

Водовземни 

съоръжения 

Дълбочина 

на 

кладенеца 

Статично 

водно ниво 

Допустимо 

понижение 

SД 

Разрешен дебит, l/s 

Средно-

денонощен 
Максимален 

m Qср Qmax 

1 ШК Р1 38.4 7.85 9.51 35.3 150 

2 ШК Р2 36.4 4.85 10.45 49.1 150 

3 ШК Р3 44.3 1.53 13.51 26.9 150 

∑ 111.3 450 

 

От шахтовите кладенци водата постъпва в двукамерен резервоар с V = 2*2000 m³, където се 

разпределя за водоснабдяване на гр. Козлодуй и на АЕЦ „Козлодуй“. Обеззаразяването на 

питейната вода се осъществява в хлораторна станция. От резервоарите на гр. Козлодуй по два 

водопровода водата се подава по гравитачен път към помпена станция източно от площадка 

„Радиана“. От нея чрез разпределителна шахта се насочва в две посоки - на запад към с. 

Хърлец и на изток до резервоара на централата на кота 93 m, откъдето по гравитачен път 

водата достига до отделните консуматори. Водопроводите понастоящем преминават през 

площадка „Радиана“, поради което се предвижда изместването им северно от бъдещата й 

ограда. С оглед на посочения в таблицата значителен капацитет е налице възможност за 

осигуряване на питейно-битовото водоснабдяване на НХРАО на площадка „Радиана“ от 

водовземна система „Козлодуй“ чрез изграждане на съответно отклонение от измествания 

водопровод от високоплътен полиетилен (HDPE) с диаметър Ø 110 mm с пропускателна 

способност за дебит 27,74 m
3
/h (около 7,7 l/s). 

Освен водовземна система „Козлодуй“ източно и южно от площадка „Радиана“ за питейно-

битово водоснабдяване на селищата около АЕЦ „Козлодуй“ и площадка „Радиана“ 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-Враца и общините осъществяват водовземане от 
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БДУВДР, 2014. Регистър на издадените разрешителни от подземни води 
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водовземните системи и съоръжения, местоположението, на които е показано на Фигура 

3.2-14. От тях разрешителни за водовземане от подземно водно тяло „Порови води в 

Кватернер - р. Огоста“ с код BG1G0000Qal015 с титуляр Община Козлодуй имат водовземните 

съоръжения ПС „Крива бара” – ТК 6 и ТК 6-1 (Разрешително за водовземане № 

100248/21.01.2004 г) и „Грудов кладенец № 1 и № 2“ - с. Софрониево (Разрешително № 

81/13.11.2000 г). Учредени санитарно-охранителни зони, показани на фигурата, има само 

около водовземни системи „Козлодуй“ и  ПС „Крива бара“ - ТК 6 и ТК 6-1. 

 

 

ФИГУРА 3.2-14 СХЕМА НА ВОДОВЗЕМНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ 

И НА УЧРЕДЕНИТЕ САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНИ ЗОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ 

 

Водовземането за технически нужди на АЕЦ „Козлодуй“ се осъществява съгласно 

условията в издадените от БДУВДР разрешителни за водовземане, както следва: 

 Разрешително за водовземане № 11530127/30.05.2008 г. от шест броя шахтови кладенци (ШПС 

1÷6) за промишлени и други цели- резервно (аварийно) техническо водоснабдяване на блок 5 и 

блок 6 и бризгални басейни. Кладенците са изградени в ПВТ BG1G0000Qal005 покрай р. Дунав 

на около 3,8 km северно от площадка „Радиана“. Дълбочината на кладенците е от 26,8 m до 

28,5 m, статичното водно ниво е на дълбочина 2,4÷2,7 m, допустимото понижение - 4,5÷6,0 m, 

разрешеното средногодишно количество - 7 884 000 m3/y `( 250 l/s); 

 Разрешително за водовземане № 11530128/30.05.2008 г. от кладенец "Раней-5". За промишлени 

и противопожарни цели. Кладенецът изграден в ПВТ BG1G0000Qal005 покрай р. Дунав на 

около 7,0 km североизточно от площадка „Радиана“. Дълбочината на кладенеца е 32,6 m, 

статичното водно ниво е на дълбочина 17,5 m, допустимото понижение - 4,0 m, разрешеното 

средногодишно количество е 1 600 000 m3/y (50,74 l/s),  максималният дебит съставлява 116 l/s; 

 Разрешително за водовземане № 11590203/30.05.2008 г. от шахтов кладенец ШК "Валята" за 

други цели (хигиенно- битовото водоснабдяване на блоковете от 1 до 4 на АЕЦ "Козлодуй"). 

Кладенецът е изграден в ПВТ BG1G0000Qal005 на около 3,0 km източно от площадка 

„Радиана“. Дълбочината на кладенеца е 25,9 m, статичното водно ниво е на дълбочина 12,0 m, 
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допустимото понижение - 6,95 m, разрешеното средногодишно количество е 788 400 m3/y (25,0 

l/s). 

3.2.2.3 МОНИТОРИНГ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ В РАЙОНА ОКОЛО ИП 

3.2.2.3.1 НЕРАДИАЦИОНЕН МОНИТОРИНГ 

Подземните водни тела BG1G00000N2034, BG1G0000Qal023 и BG1G0000Qal005, които в 

района на площадка „Радиана“ и АЕЦ „Козлодуй“ формират общ подземен филтрационен 

поток и са обект на мониторинг в рамките на Националната програма за мониторинг, 

осъществяван на основание Заповед № РД-182/26.02.2013 г. на министъра на околната среда и 

водите. Според получените резултати (БДУВДР, 2014г.)
24

. 

 За водно тяло с код BG1G00000N2034: 

- в пункт BG1G0000N2МР189 ТК при Септемврийци, община Вълчедръм, област Монтана от 

2012 г. се наблюдават концентрации на нитрати над праговите стойности - Фигура 3.2-15; 

- в пункт BG1G00000N2МР190 ТК2 ПС „Подем“ при Бяла Слатина, община Бяла Слатина, 

област Враца - средногодишните стойности на концентрациите на нитратите са на горната 

граница на праговата стойност (Фигура 3.2-15). По останалите показатели, резултатите от 

изследването на които през периода 2011÷2013 г. в Регионалните лаборатории - Враца и 

Монтана са отразени в Таблица 3.2-6, водата е в добро химично състояние. 

 

 

ФИГУРА 3.2-15 СЪДЪРЖАНИЕ НА НИТРАТИ В ПВТ „ПОРОВИ ВОДИ В   НЕОГЕНА-ЛОМСКО-

ПЛЕВЕНСКА ДЕПРЕСИЯ“ С КОД BG1G00000N2034 

 

 

ТАБЛИЦА 3.2-6 РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ХИМИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ 

ПРЕЗ ПЕРИОДА 2011÷2013 Г. 

                                                 
24

 БДУВДР, 2014. Състояние на подземните води на територията на Дунавски район за басейново 
управление през 2013 година 
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№ по 

ред 
Показатели Мярка 

Резултати от изследването 

СК 

Нар. № 1 

от 2007 г. 

ПВТ BG1G00000N2034 
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1 Акт. реакция рН 7.08-7.74 6.89-7.67 7.05-7.75 7.29-8.16 6.5÷9.5 

2 Амониев йон mg/l 0.02-0.434 0.01-0.426 0.02-0.254 1.96-3.7 0.5 

3 Ел. проводимост μS/cm 325-985 815-1045 69-980 279-791 2000 

4 Калий mg/l 0.562-1.9 0.91-2.95 1.4-3.88 1.96-2.93 - 

5 Калций mg/l 77-108.2 57.8-108 72.1-128 52.5-95.4 150 

6 Магнезий mg/l 14.1-57 46.6-79.2 4.9-25.5 14.3-32.2 80 

7 Натрий mg/l 57.3-69 27.6-67.9 12-23 12.4-49.4 200 

8 Хлориди mg/l 6-12.2 9.54-26.2 9.4-31 5.8-21.8 250 

9 Сулфати mg/l 15.38-29 17.1-56.7 12.66-124.28 23.1-58.2 250 

10 Хидрокарбонати mg/l 275-616 445-634 220-583 213-457 - 

11 Карбонати mg/l 2-30 0.4-0.5 12-20 0.4-12.4 - 

12 Нитрати mg/l 19.41-21.6 3.67-56.4 10-53 5.3-26.3 50 

13 Окисляемост mg О2 /l 1.1-3.2 0.43-1.47 1.1-2.3 0.55-1.37 5 

14 Сух остатък mg/l 565-652 557-834 418-668 199-583 - 

15 Обща твърдост mg/l mg∑qv/l 7-11.2 5.4-7.4 3.8-7.4 12 

16 Температура 
0
С 9.8-14.6 12.5-15.8 8.2-20.6 10.8-21.8 - 

 

 За водно тяло с код BG1G0000Qрl023 

- в пункт BG1G0000QalМР 122 ШК ПС „Габровница“ при с. Габровница, община Монтана, 

област Монтана. Качеството на водата отговаря на добро химично състояние по стандартите 

за качество (Таблица 3.2-6). 

 За водно тяло с код BG1DGW0000Qal005 

- в пункт BG1G0000QalМР027 ШК-Р2 ВС „Козлодуй“ при Козлодуй, община Козлодуй, област 

Враца е установено добро химично състояние на водата по стандартите за качество 

(Таблица 3.2-6).  

В рамките на програмата за собствен нерадиационен мониторинг, извършван от АЕЦ 

„Козлодуй“
25

 обект на контрол са количеството и качеството на ползваните подземни води и 

подземните води в района на централата. За собствен нерадиационен мониторинг на 

подземните води на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ се ползват 17 сондажни кладенеца, 14 

броя от които са в защитената зона и три броя извън защитената зона на централата . 

Измервани са водните нива в кладенците и показателите за качество на химичното състояние 

съгласно нормативната уредба. 

Мониторингът за химичното състояние на ползваните подземни води включва ежегодно 

изследване на задължителните по разрешителните за водовземане показатели: активна 

реакция, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, 

хлориди и сулфати в Регионална лаборатория Враца към ИАОС (сертификат за акредитация № 

95 ЛИ/19.02.2009 г.) въз основа на съответен договор. Веднъж на три години се извършва 

                                                 
25

Годишни доклади за резултатите от собствения нерадиационен мониторинг на околната среда в 
района на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД през 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 г. 
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вътрешно-дружествен контрол на добиваните подземни води по показатели от стандарта за 

качество (Приложение № 1 към Наредба №1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на 

подземните води
26

). Такива изследвания са извършени от Лаборатория за изпитване и 

калибриране сектор „Инженерна химия“ към АЕЦ „Козлодуй“ (акредитирана съгласно БДС 

EN ISO/IEC 17025:2006 г., рег. № 122 ЛИ/06.01.2014 г. и заповед за акредитация № 

А04/06.01.2014 г.): 

 през 2011 г. на показателите: активна реакция, желязо, кадмий, манган, мед, никел, олово, цинк, 

хром, алуминий, живак, антимон, арсен, селен, калций, магнезий, натрий, бор, разтворен 

кислород, електропроводимост, хлориди, сулфати, амониеви йони, нитрити, нитрати, фосфати, 

перманганатна окисляемост, цианиди, естествен уран, органохлорни пестициди (α-HCH, β-

HCH, γ-HCH /линдан/, δ-HCH, ε-HCH, HCB, хептахлор, алдрин, диелдрин, елдрин, 

метоксихлор, о,р DDE, р,р DDE, p,р DDD, p,р DDT), азот и фосфор съдържащи пестициди 

(атразин, пропазин, симазин), полициклични ароматни въглеводороди (бензо/b+k/ флуоретан, 

бензо/а/ пирен, индено/1,2,2-с,d/ пирен), летливи органични съединения (бензен, 1,2-

дихлоретан, трихлоретан, тетрахлоретан); 

 през 2013 г. на показателите: желязо, кадмий, манган, мед, никел, олово, цинк, хром, алуминий, 

живак, антимон, арсен, селен, калций, магнезий, натрий и бор.  

Резултатите от мониторинга за химичното състояние на добиваните подземни води през 

периода 2009÷2013 г. показват: 

 превишения на стандартните стойности по показателите:  

o нитрати в ШПС-1 през 2009 г. (54.5 mg/l при стандартна стойност 50 mg/l); 

o желязо в ШК „Раней 5“ (258.60 μg/l през 2011 г. и 419.36 μg/l през 2013 г. при стандартна 

стойност 200 μg/l); 

o манган в ШПС 1, 2,3 и 6 (58.05÷171.92 μg/l през 2011 г) и в ШК “Раней 5“ (663.36 μg/l през 

2011 г. при стандартна стойност 50 μg/l); 

o натрий в ШПС 1,2, 3, 4 и 6 (212.1÷424.7 μg/l през 2011 г. при стандартна стойност 200 μg/l), 

в ШК „Валята“ (2360.9 μg/l през 2011 г. при стандартна стойност 200 μg/l) и в ШК „Раней 

5“ (315.5 μg/l през 2011 г. при стандартна стойност 200 μg/l); 

o селен в ШПС 1 18.04 μg/l през 2011 г. при стандартна стойност 10 μg/l). 

 концентрацията на останалите изследвани показатели е под стандартната им стойност по 

Приложение №1 в Наредба № 1/2007 г. 

3.2.2.3.2 РАДИАЦИОНЕН МОНИТОРИНГ 

Ведомственият радиационен мониторинг на подземните води е съставна част на дългосрочна 

програма на АЕЦ “Козлодуй” за радиационен мониторинг на околната среда
27

. Програмата 

се базира на изискванията на нормативната база в областта – чл.130 от Наредбата за 

осигуряване на безопасността на ядрени централи, обн. ДВ, бр.66 от 30.07.2004 г., чл.118 от 

Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения, обн. ДВ, 

бр.74 от 24.08.2004 г., чл.14, ал. 1., т.3 от Наредба за условията и реда за определяне на зони с 

особен статут около ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения, обн. 

ДВ, бр.69 от 06.08.2004 г., както и на добрата международна практика и експлоатационния 

опит на Отдел “РМ”. 

                                                 
26

МОСВ, МРРБ, МЗ,МИЕ. Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на 
подземните води (обн. ДВ, бр. 87/2007 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 28/2013 г) 

27
Програма за радиационен мониторинг на околната среда при експлоатация на АЕЦ „Козлодуй“, 
иден. № УБ.МОС.ПМ.262/02 
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Практиката показва, че резултатите от радиационния мониторинг са със стойности, 

значително по-ниски от установените с нормативните документи. Затова, най-често се 

използва сравнението на текущите резултати с получени от предходни години на 

експлоатация и преди въвеждането на атомната централа в работа. Наличните данни за 

радиоактивността на водите от околната среда на АЕЦ “Козлодуй” в предексплоатационния 

период 1972÷1974 година показват следните съдържания: Цезий(
137

Cs) - 10.0±6.0 mBq/l, 

Стронций (
90

Sr) - 7.0±6.0 mBq/l, Обща β-активност - 420±170 mBq/l. 

3.2.2.3.2.1 Питейна вода 

Питейната вода за гр. Козлодуй, с. Хърлец, АЕЦ „Козлодуй“ и гр. Оряхово е изследвана 

ежемесечно за обща β-активност и тритий (
3
Н). Два пъти през годината са определяни 

стронций (
90

Sr) и цезий (
137

Cs) във вододобивните кладенци за Козлодуй, АЕЦ, II-ра помпена 

станция АЕЦ и Хърлец и четири пъти годишно във водопроводната мрежа на гр.Оряхово. 

Обобщените резултати за периода 2009÷2013 г., са отразени в Таблица 3.2-7 (АЕЦ 

„Козлодуй“
28

). 

 

ТАБЛИЦА 3.2-7 ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ РАДИАЦИОННИЯ МОНИТОРИНГ НА ПИТЕЙНАТА ВОДА 

2009 г. 
Взети са: 59 проби с проведени 142 анализа /12 гама-спектрометрични, 59 радиометрия по 

обща бета активност, 59 с радиохимия на стронций, 12 течно-сцинтилационни на тритий/. 

РЕЗУЛТАТИ: 

В нормални граници за питейни води: 

- обща бета активност - < 0.024÷0.088 Bq/l, средногодишна - 0.051 Bq/l; 

- активност на 
90

Sr - 0.8÷2.3 mBq/l, средногодишна - 1.4 mBq/l; 

- активност на 
3
H - < 4.0÷8.3 mBq/l, средногодишна - 5.7 mBq/l; 

- активност на 
137

Cs - < 0.4÷ 1.1 mBq/l, средногодишна - 0.6 mBq/l. 

2010 г. 
Взети са: 59 проби с проведени 142 анализа /12 гама-спектрометрични, 59 радиометрия по 

обща бета активност, 60 с радиохимия на стронций, 12 течно-сцинтилационни на тритий/. 

РЕЗУЛТАТИ: 

В нормални граници за питейни води: 

- обща бета активност - < 0,024÷0,088 Bq/l, средногодишна - 0,051 Bq/l; 

- активност на 90Sr - 0,8÷2,3 mBq/l, средногодишна - 1,4 mBq/l; 

- активност на 3H - < 4,0÷8,3 mBq/l, средногодишна - 5,7 mBq/l; 

- активност на 137Cs - < 0,4÷ 1,1 mBq/l, средногодишна - 0,6 mBq/l. 

2011 г. 
Взети са: 60 проби с проведени 144 анализа /12 гама-спектрометрични, 60 радиометрия по 

обща бета активност, 60 с радиохимия на стронций, 12 течно-сцинтилационни на тритий/. 

РЕЗУЛТАТИ: 

В нормални граници за питейни води: 

- обща бета активност - < 0,024÷0,088 Bq/l, средногодишна - 0,051 Bq/l; 

- активност на 90Sr - 0,8÷2,3 mBq/l, средногодишна - 1,4 mBq/l; 

- активност на 3H - < 4,0÷8,3 mBq/l, средногодишна - 5,7 mBq/l; 

- активност на 137Cs - < 0,4÷ 1,1 mBq/l, средногодишна - 0,6 mBq/l. 
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 АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД. Резултати от радиационния мониторинг на околната среда на АЕЦ „Козлодуй“ 
през 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 г. 
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2012 г. 
Взети са: 59 проби с проведени 140 анализа /11 гама-спектрометрични, 59 радиометрия по 

обща бета активност, 60 с радиохимия на стронций, 11 течно-сцинтилационни на тритий/. 

РЕЗУЛТАТИ: 

В нормални граници за питейни води: 

- обща бета активност - < 0,031÷0,075 Bq/l, средногодишна - 0,048 Bq/l; 

- активност на 90Sr - 0,8÷2,6 mBq/l, средногодишна - 1,4 mBq/l; 

- активност на 3H - < 3,9÷6,4 mBq/l, средногодишна - 4,8 mBq/l; 

- активност на 137Cs - < 0,4÷ 0,8 mBq/l, средногодишна - 0,6 mBq/l. 

2013 г. 
Взети са: 60 проби с проведени 144 анализа /12 гама-спектрометрични, 60 радиометрия по 

обща бета активност, 60 с радиохимия на стронций, 12 течно-сцинтилационни на тритий/. 

РЕЗУЛТАТИ: 

В нормални граници за питейни води: 

- обща бета активност - < 0,024÷0,084 Bq/l, средногодишна - 0,046 Bq/l; 

- активност на 90Sr - 0,5÷2,4 mBq/l, средногодишна - 1,4 mBq/l; 

- активност на 3H - < 2,2÷7,6mBq/l, средногодишна - 3,6 mBq/l; 

- активност на 137Cs - < 0,9÷ 1,4 mBq/l, средногодишна - 0,9 mBq/l. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализът на резултати за периода 2009÷2013 г. показва, че те са аналогични и съизмерими с 

тези от предходните години. От тях следва, че радиационният статус на питейните води в 

района около площадката на ИП не е повлиян от работата на АЕЦ „Козлодуй“ и напълно 

отговаря на санитарните норми по Наредба № 9/2001 г.
29

 и ОНРЗ-2012 г.
30

.  

3.2.2.3.2.2 Подземни води на площадката на АЕЦ „Козлодуй" 

На територията на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ са изградени 186 сондажни кладенци 

(пиезометри). От тях 76 се намират на територията на съоръженията на блокове 1÷4, 52 в 

района на ЕП-2 и 58 около ХОГ, ХРАО и Варово стопанство. От пуска на цеха за преработка 

на радиоактивни отпадъци ЦПРАО през 2001 г. започна изследване на 26 новоизградени 

пиезометри, а от 2012 г. - изследване на пет нови пиезометри от западната страна на 

ХССОЯГ. 

През 2013 година за изследване на радиоактивността на подземните води са взети проби от 

общо 121 сондажни кладенци. От тях 26 са на територията на 1-4 блок, 30 на територията на 

ЕП-2, 26 са в района на ЦПРАО и склада за РАО, 31 в районите на ХОГ, ХССОЯГ, ХРАО, 

Варово стопанство и площадка за временно съхранение на твърди РАО на открито и 5 на 

депото за отпадъци. През м. август 2004 е започнал пробоотбор и анализ в реперни 

(сравнителни) сондажи в непосредствена близост до промишлената площадка. 

Водни проби от сондажните кладенци са анализирани четири пъти годишно за обща бета-

активност и за съдържание на тритий. 

Сондажни кладенци, показали обща бета активност по-висока от 1.0 Bq/l, са подлагани и на 

допълнителен гамаспектрометричен анализ. Измерванията са провеждани без радиохимична 

обработка в геометрия (Marinelli-2l). За време на спектрометриране 20 000 секунди, 

минималната детектируема активност варира в границите 0.041÷0.49 Bq/l за 
134

Cs, 0.075 ÷ 

0.36 Bq/l за 
137

Cs и 0.096÷0.34 Bq/l за 
60

Со. 

                                                 
29

 МЗ, МРРБ, МОСВ. Наредба № 9/16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-
битови цели (обн. ДВ, бр.7/21 г.) 

30
Наредба за основните норми за радиационна защита (обн. ДВ. бр.76/05.11.2012 г.) 
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Обобщени резултати от радиационния мониторинг на подземните води през периода 

200÷2013 г. са показани в Таблица 3.2-8. 

 

ТАБЛИЦА 3.2-8 ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ РАДИАЦИОННИЯ МОНИТОРИНГ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ 

НА ПЛОЩАДКАТА НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ 

2009 г. 
Взети са: 611 проби от 116 кладенеца, проведени са 1298 анализа /76 гама-

спектрометрични, 611 радиометрия по обща бета активност и 611 течно-сцинтилационни 

на тритий/. 

РЕЗУЛТАТИ:  

- обща бета активност - < 0,051÷2,10 Bq/l, средногодишна - 0,047 Bq/l; 

- активност на 3H - < 4,1÷14,2 кBq/l, средногодишна - 311,0 Bq/l; 

- активност на 137Cs - < 0,08÷ 0,79 Bq/l, средногодишна - 0,21 Bq/l. 

2010 г. 
Взети са: 611 проби от 116 кладенеца, проведени са 1301 анализа /761 гама-

спектрометрични, 615 радиометрия по обща бета активност и 615 течно-сцинтилационни 

на тритий/. 

РЕЗУЛТАТИ: 

- обща бета активност - < 0,041÷2,52 Bq/l, средногодишна - 0,181 Bq/l; 

- активност на 3H - < 4,15÷10,6 кBq/l, средногодишна - 267,5 Bq/l; 

- активност на 137Cs - < 0,11÷ 0,50 Bq/l, средногодишна - 0,23 Bq/l 

2011 г. 
Взети са: 692 проби от 115 кладенеца, проведени са 1308 анализа /76 гама-

спектрометрични, 616 радиометрия по обща бета активност, и 6156 течно-

сцинтилационни на тритий/- 

- РЕЗУЛТАТИ: 

- обща бета активност - < 0,051÷3,02 Bq/l, средногодишна - 0,193 Bq/l; 

- активност на 3H - < 4,15÷10,6 кBq/l, средногодишна - 317,6 Bq/l; 

- активност на 137Cs - < 0,17÷ 0,52 Bq/l, средногодишна - 0,22 Bq/l 

2012 г. 
Взети са: 6926 проби от 120 кладенеца, проведени са 1312 анализа /80 гама-

спектрометрични, 616 радиометрия по обща бета активност, и 616 течно-сцинтилационни 

на тритий/. 

РЕЗУЛТАТИ: 

- обща бета активност - < 0,032÷2,95 Bq/l, средногодишна - 0,206 Bq/l; 

- активност на 3H - < 3,8÷50,6 кBq/l, средногодишна - 607,4 Bq/l; 

- активност на 137Cs - < 0,07÷ 0,59 Bq/l, средногодишна - 0,19 Bq/l 

2013 г. 
Взети са: 717 проби от 121 кладенеца, проведени са 13031 анализа /103 гама-

спектрометрични, 614 радиометрия по обща бета активност, и 614 течно-сцинтилационни 

на тритий/. 

РЕЗУЛТАТИ: 

- обща бета активност - < 0,028÷2,71 Bq/l, средногодишна - 0,208 Bq/l; 

- активност на 3H - < 5,2÷13,7 кBq/l, средногодишна - 263,6 Bq/l; 

- активност на 137Cs - < 0,10÷ 0,50 Bq/l, средногодишна - 0,22 Bq/l 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Радиационният статус на подземните води в района на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ е 

повлиян само в локални участъци в непосредствена близост до съоръжения с радиационен 

потенциал. Извън границите на площадката не е регистрирано техногенно въздействие. Това 



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

НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ – НХРАО“ 

 

 Част III,  стр.88 

 

се доказва от резултатите, получени от изследване на реперните сондажи, които са в 

нормални фонови граници  

Техногенната активност на подземните води в района на площадката на НХРАО 

„Радиана“ е в нормални фонови граници, типични за този екологичен компонент. 

3.2.2.4 ПРЕДЕКСПЛОАТАЦИОНЕН МОНИТОРИНГ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“ 

Предексплоатационният мониторинг на подземните води на площадка „Радиана“ е 

предназначен да осигури допълнителна по-детайлна и достоверна информация за: 

 хидрогеоложките условия, в това число за геохимичните характеристики на поровата вода в 

зоната на аерация и на водонаситената зона; 

 хидродинамичните характеристики и параметри на масопреноса във водоносния хоризонт; 

 коефициентите на разпределение за ключови радионуклиди на основните литоложки 

разновидности; 

 радиологичното състояние на площадката преди въвеждането в експлоатация на НХРАО; 

 разработване на програма за хидрогеоложки и радиационен мониторинг по време на 

експлоатацията и след затварянето на НХРАО; 

 реалистични оценки за дозовото натоварване на населението, живеещо в близост на 

хранилището през периода на експлоатацията. 

За реализацията на тези основни цели от ДП „Радиоактивни отпадъци“, СП НХРАО са 

изготвени и утвърдени  на 01.04.2013 г: 

 Програма за предексплоатационен хидрогеоложки мониторинг на Национално хранилище за 

радиоактивни отпадъци, иден. № НХ-ПЕМ-ПМ -002/01; 

 Програма за предексплоатационен радиационен мониторинг на Национално хранилище за 

радиоактивни отпадъци, иден. № НХ-ПЕМ-ПМ -001/01. 

3.2.2.4.1 ПРОГРАМА ЗА ПРЕДЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ХИДРОГЕОЛОЖКИ МОНИТОРИНГ 

Програмата за предексплоатационен хидрогеоложки мониторинг включва: 

 проектиране и изграждане на система за хидрогеоложки мониторинг и геохимични анализи на 

площадката на НХРАО; 

 определяне и осигуряване на допълнителна и по-детайлна информация за хидрогеоложките 

условия на площадката, геохимичните характеристики на поровата вода (в зоната на аерация), 

подземните води и почвените разновидности; 

 доуточняване на коефициентите на разпределение на ключови радионуклиди (стойностите на 

Kd) за основните почвени разновидности; 

 индикаторни масопреносни полеви опити за доуточняване на някои хидродинамични 

характеристики и параметри на масопреноса на водоносния хоризонт. 

На базата на резултатите от дългогодишните наблюдения ще се извърши допълнително 

математическо моделиране на инфилтрационния поток в зоната на аерация и водоносния 

хоризонт, на хидродинамичните условия в подпочвеното пространство и ще бъде 

разработена програма за хидрогеоложки мониторинг в периода на експлоатация на НХРАО. 

Общата продължителността на дейностите по предексплоатационен хидрогеоложки 

мониторинг и геохимичните анализи се планира да е 36 месеца, от които шест месеца са 

предвидени за разработване на проекта на мониторинг, изграждане на системата за 

мониторинг, в т.ч. и на мониторинговите кладенци и обобщаване на резултатите в края на 
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30-месечен период на наблюдение. Междинният анализ на резултатите от мониторинга е 

през 6 месеца. 

В изпълнение на този програма по проект на NN Commercial
31

,
,32

 през 2013 г. са изградени 12 

броя мониторингови пунктове (пиезометри ВН1÷ВН12) и два броя трасери (маркери ВНТ1 и 

ВНТ2) за индикаторни масопреносни полеви опити. Местоположението им е илюстрирано на 

Фигура 3.2-16, а дълбочина, координатите и надморската височина са дадени в Таблица 

3.2-9
33

. 

 

 

ФИГУРА 3.2-16 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА МОНИТОРИНГОВИ ПУНКТОВИ ЗА ПРЕДЕКСПЛОАТАЦИОНЕН 

МОНИТОРИНГ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ 

 

3.2.2.4.2 ПРОГРАМА ЗА ПРЕДЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАДИАЦИОНЕН МОНИТОРИНГ 

По отношение на подземните води обекти на предексплоатационен радиационен мониторинг 

са: 

 питейните води - един пункт от водопроводната мрежа на гр. Козлодуй; 

 подземните води от наличните и предвидените за изграждане в близко бъдеще осем 

пиезометри. 

Дейностите по програмата са възложени за изпълнение на „Тита-Консулт“ ООД и 

„Радиоекологичен мониторинг” – АЕЦ „Козлодуй” ЕАД по договор № 2012049/09.07.2012 г.  

с ДП РАО. След изтичане на срока на договора, дейностите по програмата ще бъдат 

изпълняван от подходящо обучен персонал на ДП РАО. В обхвата на договора от „Тита-

Консулт“ ООД е разработена „Програма за предексплоатационен радиологичен мониторинг 

                                                 
31

NN Commercial, 2013. Deliverable D 4: Design of the Overall Monitoring System Including Vadose Zone 
and Saturated zone (Aquifer) Monitoring 

32
 NN Commercial, 2013. Deliverable D 6: Constructione of  Vadose Zone Monitoring  Systems  

33
 NN Commercial, 2013. Deliverable D 12: Constructione of  the saturated Zone (Aquifers) Monitoring  
Systems 
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на площадка „Радиана“ (иден. № ТК.Д-142-D3/2012), съответстваща на утвърдената 

програма. 

 

ТАБЛИЦА 3.2-9 ДЪЛБОЧИНА И КООРДИНАТИ НА ПУНКТОВЕТЕ ЗА ПРЕДЕКСПЛОАТАЦИОНЕН 

МОНИТОРИНГ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ 

Мониторингови 

пунктове 

/пиезометри/ 

Дълбочина 

m 

Геодезични координати Надморска 

Височина на 

устието, m X Y 

ВН1 60.00 8542478.34 4755805.64 86.10 

ВН2 39.00 8542794.16 4755680.44 90.87 

ВН3 107.00 8543192.32 4755529.30 93.52 

ВН4 79.00 8543611.90 4755374.77 93.85 

ВН5 24.47 8542683.62 4756069.57 40.74 

ВН6 15.14 8542851.68 4755995.13 40.38 

ВН7 35.00 8542988.16 4756078.59 37.64 

ВН8 46.11 8543164.12 4755925.20 39.39 

ВН9 15.98 8543368.27 4755847.37 41.13 

ВН10 25.68 8543528.44 4755786.46 40.06 

ВН11 36.07 8543662.66 4755727.81 38.53 

ВН12 47.00 8543783.35 4755680.44 37.91 

ВНТ1 12.62 4755693.54 8543495.40 40.10 

ВНТ2 15.10 4755685.58 8543493.88 40.31 

 

 

ТАБЛИЦА 3.2-10 РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ МОНИТОРИНГ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ 

НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“ 
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Дата BH-1 BH-2 BH-3 BH-4 BH-5 BH-6 BH-7 BH-8 BH-9 BH-10 BH-11 BH-12

03.10.2013 < 0.059 0.103 ± 18 % 0.071 ± 28 % 0.095 ± 25 % < 0.074 < 0.095 < 0.076 < 0.058 < 0.087 < 0.061 < 0.084 0.071 ± 20%

05.11.2013 0.077 ± 25 % 0.108 ± 18 % 0.097 ± 29 % 0.132 ± 19 % < 0.066 0.109 ± 28 % 0.070 ± 31 % < 0.059

09.12.2013 0.084 ± 29 % < 0.077 0.18 ± 14 % 0.099 ± 27 % < 0.075 < 0.065 0.095 ± 18 %

07.01.2014 < 0.026 0.045 ± 19 % < 0.031 0.030 ± 29 % 0.038 ± 22 % 0.031 ± 26 % < 0.031 < 0.027

11.02.2014 < 0.073 < 0.084 < 0.071 0.101 ± 22 % < 0.011 0.055 ± 29 % 0.087 ± 23 % 0.084 ± 15 %

03.04.2014 < 0.059 < 0.064 0.11 ± 26 % < 0.095 0.11 ± 16 % 0.073 ± 23 % 0.240 ± 11 %

08.05.2014 < 0.056 < 0.093 < 0.064 < 0.046 < 0.074 < 0.094 0.072 ± 24 % < 0.047

06.06.2014 0.048 ± 13 % < 0.070 0.090 ± 23% < 0.092 < 0.045 < 0.062 0.103 ± 20%

Дата BH-1 BH-2 BH-3 BH-4 BH-5 BH-6 BH-7 BH-8 BH-9 BH-10 BH-11 BH-12

03.10.2013 0.085 ± 11 % 0.081 ± 11 % 0.069 ± 10 % 0.113 ± 11 % 0.137 ± 10 % 0.062 ± 10 % 0.047 ± 11 % 0.069 ± 10 % 0.077 ±10 % 0.076 ±11 % 0.045 ±11 % 0.046 ±11 %

05.11.2013 0.062 ± 11 % 0.113 ± 11 % 0.063 ± 11 % 0.076 ± 11 % 0.069 ±10 % 0.160 ±10 % 0.032 ± 9 % 0.035 ±11 %

09.12.2013 0.119 ± 11 % 0.124 ± 11 % 0.036 ± 11 % 0.051 ± 12 % 0.090 ± 11 % 0.033 ±12 % 0.016 ± 13 %

07.01.2014 0.082 ± 11 % 0.149 ± 11 % 0.059 ± 10 % 0.106 ± 10 % 0.063 ± 11 % 0.151 ±11 % 0.031 ± 13 % 0.030 ± 13 %

11.02.2014 0.173 ± 10 % 0.137 ± 11 % 0.166 ± 10 % 0.050 ± 12 % 0.148 ± 10 % 0.188 ±10 % 0.188 ±10 % 0.053 ± 11 %

03.04.2014 0.106 ± 10 % 0.185 ± 10 % 0.052 ± 12 % 0.092 ± 11 % 0.152 ± 11 % 0.127 ±11 % 0.112 ± 11 %

08.05.2014 0.125 ± 11 % 0.133 ± 11 % 0.104 ± 11 % 0.040 ± 13 % 0.171 ± 11 % 0.281 ± 10 % 0.055 ± 11 % 0.048 ± 13 %

06.06.2014 0.028 ± 11% 0.079 ± 10% 0.012 ± 17% 0.021 ± 14% 0.032 ± 13% 0.025 ± 12% 0.046 ± 11%

НАРЕДБА № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води

Дата BH-1 BH-2 BH-3 BH-4 BH-5 BH-6 BH-7 BH-8 BH-9 BH-10 BH-11 BH-12

03.10.2013 < 2.2 5.5 ± 14.2% < 2.2 4.0 ± 18.9% < 2.2 < 2.2 < 2.3 < 2.4 < 2.3 < 2.5 < 2.4 < 2.3

05.11.2013 < 6.3 < 6.4 < 6.2 < 6.4 < 6.3 < 6.4 < 6.3 < 6.3

09.12.2013 < 6.7 < 6.6 < 6.6 < 6.7 < 6.6 < 6.6 < 6.6

07.01.2014 < 6.3 < 6.4 < 6.5 < 6.4 < 6.4 < 6.4 < 6.3 < 6.5

11.02.2014 < 6.3 < 6.4 < 6.4 < 6.4 < 6.4 < 6.3 < 6.4 < 6.4

11.03.2014 < 6.9 < 7.0 < 7.1 < 7.3 < 7.3 < 7.4 < 7.3 < 7.3

03.04.2014 < 6.5 < 6.8 < 6.5 7.8 ± 27 % < 6.5 < 7.1

08.05.2014 < 6.5 < 6.6 < 6.6 < 6.6 < 6.6 < 6.6 < 6.6 < 6.3

06.06.2014 < 6.7 < 6.7 < 6.6 < 6.6 < 6.6 < 6.7 < 6.6

НАРЕДБА № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Радиоактивност на подземни води от площадка "Радиана" - НХРАО

Предексплоатационен мониторинг - "Тита Консулт" ООД - ЛИ-РМ на АЕЦ "Козлодуй", 2013-2014 г.

Активност на Тритий (
3
H), Bq/l                       контролно ниво <100 Bq/l, (Наредба №9/16.03.2001г.)

Сондажен кладенец №

Сондажен кладенец №

Обща бета активност, Bq/l                       контролно ниво <1 Bq/l, (Наредба №1/10.10.2007г.)

Обща алфа активност, Bq/l                       контролно ниво <0.5 Bq/l, (Наредба №1/10.10.2007г.)

Сондажен кладенец №

 
 

Персоналът на „Тита-Консулт“ ООД организира и извършва пробоотбор от определените в 

програмата контролни точки. 

Персоналът на „Радиоекологичен мониторинг” – АЕЦ „Козлодуй” ЕАД ще извършва 

подготовка и анализ на, съгласно утвърдените методи и методики, и ще изготвя протоколите 

от изпитванията на пробите. 

За целите на радиоекологичния мониторинг на подземните води се изследват следните 

параметрите с честота на опробване, както следва: 

 обща алфа-активност и обща бета (+ алфа) активност - два пъти годишно на питейните води на 

гр. Козлодуй и ежемесечно на подземните води от сондажни кладенци на площадка „Радиана“ 

и около нея;  

 концентрация на ключови радионуклиди в пробите: 

 3H - два пъти годишно на питейните води на гр. Козлодуй и ежемесечно на подземните води от 

сондажни кладенци на площадка „Радиана“ и около нея;  

 γ-нуклиди - ежемесечно на подземните води; 

 63
Ni, 

99
Tc и 

129
I - един път годишно на подземните води. 

В края на първата година от стартиране изпълнението на програмата ще бъде извършена 

актуализация на честотата на пробоотбора и наблюдаваните параметри. 

Резултатите от предексплоатационния мониторинг на подземните води на площадка 

„Радиана“ към момента са обобщени в Таблица 3.2-10. 

При проведените гама-спектрометрични анализи не е регистрирана техногенна и друга 

естествена радиоактивност в пробите. Резултатите за съответните радионуклиди са под 

МДА, средните стойности на които са показани в Таблица 3.2-11. 
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ТАБЛИЦА 3.2-11 СРЕДНИ СТОЙНОСТИ НА РАДИОЛОГИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ НА 

ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“ 

Опробвани 

пиезометри 
Радионуклиди 

Средна стойност на активността 

Bq/l/< МДА/ 

Сондажни 

кладенци 

ВН 1÷2 

7
Be < 1.77 

40
K < 1.97 

54
Mn < 019 

57
Co < 0.18 

58
Co < 0.19 

59
Fe < 0.38 

60
Co < 0.18 

65
Zn < 0.48 

94
Nb < 0.17 

95
Nb < 0.24 

103
Ru < 0.22 

10
Ru < 1.72 

110
Ag < 0.19 

131
I < 0.54 

34
Cs < 0.19 

137
Cs < 0.20 

26
Ra < 4.32 

235
U < 0.27 

238
U < 16.7 

 

Представените в таблицата резултати показват, че в района на площадката за НХРАО 

„Радиана“ не е регистрирано радиоактивно въздействие върху подземните води. Всички 

изследвани радионуклиди по радионуклидния инвентар от Програмата за 

предексплоатационен мониторинг са със стойности под МДА. Това са типични фонови 

нива, характерни за този географски район. 

3.3 ЗЕМНИ НЕДРА. ГЕОЛОЖКА СРЕДА, ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА И СЕИЗМИЧНА АКТИВНОСТ 

3.3.1 ГЕОМОРФОЛОЖКИ УСЛОВИЯ 

В регионален аспект районът на площадка „Радиана” е в западната част на Дунавската 

хълмиста равнина - морфоструктурна област, съвременния релеф на която в значителна 

степен е продукт на геолого-литоложкия строеж и тектонското развитие на Мизийската 

платформа. 

Дунавската равнина има предимно равнинен характер и в по-голямата си част е с надморска 

височина 100÷250 m. Топографската й повърхнина е слабо наклонена на североизток. 

Долините на Лом, Цибрица и Огоста са видоизменили първоначалнияравнинен облик 

врязвайки се в нея. По десните долинни склонове на реките в придунавската част на 

равнината и по брега на р. Дунав се разкриват горните етажи на дака и романа, представени 

от пъстроцветни глини. Долините на реките Лом, Цибрица, Огоста и Скът разкъсват 

равнината на плоски асиметрични ридове, простиращи се от югозапад към североизток. 

Навсякъде тези вододелни плата са изградени от дебел пласт льос. На север ридовете на 

много места завършват с високи стръмни откоси към р. Дунав, които в долната си част са 

терасирани от свлачища, продукт на проявени гравитационните процеси и явления. Те са 

развити в кватернерните льосови образувания и залягащите под тях глинесто-песъчливи 

отложения на Брусарската свита в неогена. Междудолинните ридове са асиметрични с дълги 

и полегати източни склонове и къси, стръмно спускащи се западни склонове. Вододелната 
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линия минава обикновено по западната им част. Източните склонове на ридовете 

представляват полегата, слабо вълновидна повърхнина, която прехожда почти незабележимо 

в речните тераси на съседните долини, а на запад те завършват със стръмни склонове, 

прорязани на места от дълбоки долове и ровини. Тази подчертана асиметрия на долинната 

мрежа на реките се дължи на постепенното им преместване на изток и задълбаването им. 

Покрай р. Дунав, там където високият основен бряг отстъпва навътре в равнината, се 

разполагат обширни алувиални низини. В придунавската част се очертават слабо разчленени 

льосови плата с височина 160÷180 m. Платото „Златията” между реките Цибрица и Огоста е 

плоско и ниско, разчленено от суходолия, някои от които са дълбоки до 40 m и дълги до 

10 km. 

Наличието на сравнително мощна льосова покривка, инженерно-геоложките свойствата на 

льосовите образувания и климатичните условия са способствали формирането на 

специфични льосови форми, каквито са гредовете, степните блюда и льосовите стени. 

Гредове, представляващи продълговати, заоблени пясъчни хълмове с дължина до 2,0 km, са 

образувани само върху заливната тераса на р. Дунав в Козлодуйската низина.  

Степни блюдца- унаследени понижения на релефа с деструктивен произход, запълнени с 

флувиогенни наноси, са с най-типични форми в платото „Златията”. 

Льосови стени се наблюдават по бреговете на реките. Развити са главно в районите с мощен 

льос. Най-големи са тези при Хърлец – 30 m височина, при Козлодуй – 20÷30 m височина. 

Образуването им е свързано с едно от най-характерните свойства на льоса – вертикалната 

цепителност. 

В льоса бързо развитие получават ровините и овразите. На бреговите ръбове се образуват 

“льосови фунии”, които представляват просеки с отвесни стени и имат ерозионно-

антропогенен характер. 

Главните етапи в развитието на релефа на Дунавската равнина се определят от 

неотектонските движения през плиоцена и кватернера. Формата, знакът и темпът на 

неотектонските движения са направлявали денудационните и акумулационните процеси и са 

обусловили няколко планационни етапа, които очертават общата еволюция на релефа. 

През плиоцена районът на площадка „Радиана“ попада в Ломския залив на Дакийския езерен 

басейн. Преди 2,59 Ма настъпва застудяване на климата и издигане на сушата, съпроводени с 

интензивни крайбрежни ерозионни процеси. Върху долноромански глини се отлагат 

седиментите на базалния чакълно-пясъчен комплекс. Това е основата на т. н. „старо 

абразионно-акумулативно ниво“ (СААН).  

Кватернерният етап започва с подновяване на диференцираните епирогенни движения. 

Успоредно с тях настъпват изменения на климата в планетарен мащаб, вследствие на 

заледявания. Съвкупното действие на тези ендогенни и екзогенни процеси довежда до 

значителни изменения в облика на релефа и обуславя началото на нов акумулационен цикъл 

с отлагането на седиментите на т.н. „покривен чакълено-глинест комплекс“, впоследствие и 

льосова покривка.  

Дейността на ендогенните и екзогенни процеси през кватернера намира най-ярка изява в 

облика на съвременните речни долини. Етапите в тази еволюция са зафиксирани най-добре 

от речните тераси на р. Дунав. 

Дунавският бряг може да бъде разделен на две части. По-голямата му част е стръмна, с 

преобладаване на свлачищни и срутищни процеси, формиращи типични морфоложки форми. 

По-малката част от него се пада на двете крайбрежни низини – Козлодуйска и 

Долноцибърска. 
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Козлодуйската низина представлява добре развити заливна и надзаливна тераса на р. Дунав. 

Заливната тераса  е издигната 3÷6 m над реката. повърхността й е слабо нахълмена от дълги 

и ниски ридове (т.н. гредове) с височина 7÷10 m. В миналото тя е била заблатена Проведени 

са отводнителни мероприятия и са изградени диги край Дунав, Огоста и Скът. Незаливната 

тераса е на 10÷20 m над р. Дунав. 

Площадка „Радиана” попада на склона покрай югозападната периферия на Козлодуйска 

низина. Районът около нея обхваща част от льосовото плато „Златията“ между реките 

Цибрица и Огоста, прорязано от сравнително малки приточни долини, две от които са 

притоци на р. Дунав, а останалите – на р. Огоста, южно от с. Гложене, при селата Бутан, 

Крива бара, Бъзовец, Септемврийци и др. 

Приточните долини са оформени през плейстоцена. В тях е акумулиран преотложен льос, 

който има по-малка дебелина, отколкото при платото. 

Льосовото плато има равнинен релеф и е генетично свързано със СААН. Това ниво е врязано 

в плиоценски (долноромански) глини. Разрезът му се разкрива по високия десен бряг на 

р. Цибрица при с. Златия, Вълчедръм и с. Мадан. Върху ерозираните долноромански глини 

са отложени езерно-речни седименти, представени от базален чакълно-пясъчен и покривен 

чакълно-глинест комплекс. Горнището на алувия е с абсолютна кота 125÷130 m и е с наклон 

към р. Дунав. Над тях следва льосовия комплекс, представен от шест льосови хоризонта, 

разделени от погребани почви. На юг, извън границата на разглеждания район, СААН 

граничи с плиоценската денудационна повърхност. От платото към съвременното речно 

русло на р. Цибрица, р. Огоста и р. Дунав се установява спектър от речни тераси (от Т6 до Т0 

според броя на льосовите хоризонти), образувани през глациалния плейстоцен и холоцена.  

В льосовото плато и високите речни тераси около АЕЦ “Козлодуй” се наблюдават голям 

брой степни блюда, лазчини и суходолия. Всички те са отпечатък върху съвременния релеф 

на по-стари понижения, в които е прииждала вода по време на еоличното льосонавяване и 

затова в тях се е отложил повече или по-малко променен и заглинен льос. 

Теренът около площадка „Радиана“ в сегашния си вид е оформен под влияние на 

абразионно-акумулативната дейност на Дакийския езерно-речен басейн, а по-късно от 

ерозионно-акумулативната дейност на р. Палеодунав и р. Палеоогоста. В западната и южната 

част на района се установява старото абразионно- акумулативно ниво. На изток значителна 

площ е заета от полегат склон, оформен в седиментите на СААН, а на североизток са 

разположени речните тераси. Самата площадка „Радиана“ и теренът южно от нея попадат в 

обсега на склон от кота 38÷39 m до кота около 120 m. В него са установени следните 

геоморфоложки форми:  

 Полегат склон между СААН и тераса Т6 в диапазона на надморска височина 98÷120 m, както 

имежду тераси Т6 и Т2 с широчина 60÷100 m – от кота 58 m до кота 46 m. Склонът е врязан в 

долноромански глини и пясъци на Брусарската свита. Льосовата покривка е с максимална 

дебелина до 47 m във високата част на склона и намалява до 7÷8 m. между тераси Т6 и Т2; 

 Тераса Т6 с широчина 270÷380 m - от кота 98 m до кота 58 m. Цокълът й в централната и 

западната част при АЕЦ „Козлодуй“ е врязан в долноромански глини (Брусарска свита) на 

кота 51÷54 m. В източната част цокълът е на кота около 50 m и е в пясъци на Брусарската 

свита. Горнището на алувия е с коти в интервала 52÷57 m. Льосовата покривка над него е от 

пет погребани почви, разделени от льосови хоризонти; 

 Тераса Т2  с широчина70÷120 m -от кота 46 m до кота 38÷39 m. Цокълът й е врязан в 

долноромански глини и пясъци на кота 23÷25 m, а в тилната част на терасата – до 27 m. 

Горнището на алувия е на кота от 26÷27 m до 30 m в тилната част на терасата. Льосовата 

покривка е от два льосови хоризонти, разделени от погребана почва.  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%8A%D1%82
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Наклонът на склона е на североизток. Вписва се в диапазона 4.8÷5.7
0
 при тераса Т2, 9.5÷10

0
 в 

обсега на полегатия склон между тераси Т6 и Т2  и 9.3÷9.8
0
 в границите на тераса Т6.  Средно 

в границите на площадката от тераса Т2 до тераса Т6 включително съставлява 8.4÷8.6
0
.  

Между тераса Т2  и десния бряг на р. Дунав се разполагат тераса Т1 и тераса Т0.  

Тераса Т1 представлява равнина с надморска височина 38÷28 m. Върху нея се разполага АЕЦ 

„Козлодуй“. Широчината й северно от централата е от 900 до 1200 m. На северозапад в 

пределите на гр. Козлодуй се разширява до 1300 m. В източна посока се стеснява до 300 m. 

Проучена е с над 100 сондажа от МЕГ “Енергопроект”, 1967, НИППИЕС “Енергопроект”, 

1978, ИПП “Водпроект”, 1961, Геотехника АБС, Геологическия институт, 2009 и др. 

Цокълът на терасата е врязан в глините на Брусарската свита. В близост до тераса Т2 цокълът 

е на кота 15÷16 m, след което се задига до кота 17÷18 m и към челото на терасата се 

понижава до 13÷14 m. Горнището на алувия е на средна кота 22÷24 m, като има и неравности 

с коти 21 и 25 m. Льосовата покривка над алувия е от един льосов хоризонт, който под 

водното ниво е по-глинест. 

Тераса Т0 се разпростира в обсега на Козлодуйската низина с надморска височина от 28 m до 

26 m. В релефа й съществуват понижения с мочурища и блата. На места в терасата се срещат 

възвишения до кота 30 m, които оформят разкъсана верига от хълмове, издължени в посока 

северозапад-североизток  (т.н. „еолични гредове“).  

Цокълът на терасата е образуван в глините на Брусарската свита на кота от 13 m до 15 m. 

Към р. Дунав котата на цокъла се понижава до 12÷13 m. На места се установяват понижения 

в леглото на терасата до кота 10 m. В прибрежната западна част цокълът е на по-ниска кота – 

от 7 m до 10 m, докато в източната е на 12÷13 m. В най-източната част цокълът е от пясъци 

на Брусарската и Арчарската свита. 

Терасите Т5 и Т4,3 при АЕЦ „Козлодуй” и площадка „Радиана“не съществуват, тъй като са 

размити от ерозията на р. Дунав, настъпила след тяхното образуване. 

Местоположението на описаните геоморфоложки форми е илюстрирано на Фигура 3.3-1. 

 

 

ФИГУРА 3.3-1 ГЕОМОРФОЛОЖКА КАРТА НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“ 

 



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

НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ – НХРАО“ 

 

 Част III,  стр.96 

 

3.3.2 ГЕОЛОЖКА СРЕДА 

3.3.2.1 ЛИТОСТРАТИГРАФИЯ 

В регионален аспект площадка „Радиана“ попада в Ломската депресия в северозападната 

част на Мизийската платформа. Около площадката на повърхността се разкриват 

кватернерни образувания и неогенски седименти. Дълбочинният геоложки разрез под тях е 

представен от палеогенски и мезозойски отложения, разкрити с дълбоки структурни 

сондажи, илюстрирани на Фигура 3.3-2. 

Мезозоят е представен от триаса, юрата и кредата, както следва: 

 Триас – обединява Петроханска група (Червеноцветна пасъчникова задруга /1Т1/ и алевролити 

и пясъчници на Александровска свита /аТ
sp

1 /), Искърска карбонатна група (Дойренска свита 

/doT
sp

1 /, Митровска свита T/ /3

1

2

kT , Русиновделска свита // 3

krdT  и Преславска свита 

// 3

kprT с Писаревски член) и Мизийска група, обхващаща пясъчниците, аргилитите, 

варовиците и доломитите на Козлодуйската свита // 3

rkkzT 
; 

 Юра – обединява три литостратиграфски единици: Яворецка // 32

oc JjJ  и Гинска 

// 3

kogJ 
свита, изградени от афинитови варовици, и Плевенска свита // 32

tc JplJ  , 

включваща варовици, доломитизирани  варовици и доломити; 

 Горна юра-долна креда – обхваща Гложенска свита // 13

bst KglJ  (афинитови варовици) и 

Каспичанска свита // 13

htkJ  (варовици, доломитизирани  варовици и доломити); 

 Долна креда – обхваща Салашка свита // 1

blssK 
(варовици и мергели), Хайрединска свита 

// 1

apbhK 
(аргилити и мергели) и Тръмбешка свита // 1

alaptK 
(мергели, алевролити и глинести 

варовици);  

 Горна креда – включва Сандановска свита // 2

tcmsK 
(мергели и глинести варовици), 

Белобърдска свита // 2

stcnbbK 
(мергели и алевритови варовици), Кнежанска свита 

/ /2

cpknK (мергели и глинести варовици), Мездренска свита // 2

mcpmzK 
(песъчливи и глинести 

варовици) и Кайлъшка свита // 2

mkK (варовици и органогенни варовици). 
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ФИГУРА 3.3-2 ФРАГМЕНТ ОТ ГЕОЛОЖКА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ В РАЙОНА НА ПЛОЩАДКА 

„РАДИАНА“ /ФИЛИПОВ Л. И ДР., 1989/ 

КВАТЕРНЕР: 1,2-Алувиани образувания: чакъли, пясъци, глини, преотложен льос; 3-делувиални образувания: глинесто-песъчливи и 

льосовидни материали; 4-Пролувиални наносни конуси: песъчливи глини и льосовидни материали; 5,6-Еолично-елувиални образувания: льос 

и льосовидни глини; 7,8-Езерно-речни образувания: базални чакъли и пясъци, червеноцветни песъчливи глини; 9-Неподелени кватернерни 
образувания; НЕОГЕН: 10-Брусарска свита (плиоцен): глини с пясъчни прослойки; 11- Арчарска свита (понт): пясъци с глинести прослойки 

и Смирненска свита (меот): глини с прослойки от пясъчници и мергели; 12-Фуренска свита (сармат): варовици с глинесто-песъчливи 

прослойки; 13-Криводолска и Флорентинска свита (сармат): глини, мергели и глинести варовици;14-Делейнска свита (баден): глини с 
пачки от гипс или анхидрит; ПАЛЕОГЕН: 15-Мергелно-варовикова и глинесто-мергелна задруга (еоцен); 16-Варовкова задруга (палеоцен); 

КРЕДА: 17-Мездренска и Кайлъшка свита (кампан-мастрихт): песъчливи, глинести и органогенни варовици; 18-Белобърдска и Кнежанска 

свита (кониас-кампан): мергели и глинести варовици; 19-Санадиновска свита (ценоман-турон): мергели, прослоени от глинести варовици; 
20-Тръмбешка свита (апт-алб): мергели, алевролити и глинести варовици; 21-Хайрединска свита (барем-апт): ЮРА-КРЕДА: 22-

Каспичанска и Салашка свита (титон-барем): варовици, доломити и мергели; 23-Яворецка, Гинска, Плевенска и Гложенска свита (калов-

бериас): варовици и доломити; ТРИАС: 24-Козлодуйска свита (карн-рет): пясъчници, аргилити, варовици и доломити; 25-Мировска, 

Русиновделска и Преславска свита (ладин-карн): аргилити, алевролити, пясъчници, варовици, доломити, анхидрити; 26-Дойренска свита 

(спат-аниз): варовици, доломити и аргилити; 27-Черменоцветна пясъчникова задруга и Александровска свита (долен триас): пясъчници, 
аргилити и алевролити; 28-Свлачища 

 

Палеогенът обхваща три задруги: варовикова /2/ 1Pg , мергелно-варовикова /3/ 21

2

Pg и 

глинесто-мергелна /4/ 3

2Pg . 

В разреза на неогена са диференцирани Делейнска, Криводолска, Фуренска, Флорентинска, 

Смирненска и Арчарска свита с миоценска възраст, както и Брусарска свита с плиоценска 

възраст. 



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

НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ – НХРАО“ 

 

 Част III,  стр.98 

 

Делейнската свита )( 1

bdlN е представена от сивосинкави глини, тънкослойни, варовити, 

алевритови. Сред тях се срещат единични прослойки от глинести варовици, алевролити и 

пясъчници. В средната част на разреза в цялата Ломска депресия е развита пачка от 

светлосив и светложълтеникав гипс и по-рядко пластове от анхидрит. Общата дебелина на 

Делейнската свита обикновено е от 200 до 440 m.  

Криводолска свита )( 1

skrN е изградена от сиви и сивосинкави, слоести, алевритови и 

варовити глини. Сред тях често се наблюдават прослойки от мергели и плътни глинести 

варовици. Дебелината на Криводолската свита в района на Козлодуй е 120÷140 m. 

Форентинскатасвита )( 1

sflN включва ивичести глини с дебелина 20÷30 m. 

Фуренскатасвита )( 1

sfuN  с дебелина около 50 m е от варовици с глинесто-песъчливи 

прослойки. 

Делейнската, Криводолската, Фуренската и Флорентинска свитазалягат на дълбочина повече 

от 300÷400 m. 

Смирненска свита )( 1

pmsmN 
се състои главно от сиви и сивозеленикави, слабо варовити и 

прахови глини, с прослойки от глинести варовици, мергели и пясъчници  в долната част на 

разреза с дебелина до 5÷10 m. Дебелината на свитата е 200-250 m. 

Арчарскасвита )( 1

parN е изградена от жълтеникави до ръждивокафяви или зеленикави, 

дребно до едрозърнести олигомиктови пясъци, често с коса слоистост.В долната си част 

пясъците са прослоени от тъмносиви, слабо варовити, тънкослойни глини. Долната й граница 

със Смирненската свита е нормална. Покрита е от Брусарската свита с нормална граница или 

с кватернерни отложения чрез размивна повърхнина. Дебелината на Арчарската свита от 

40÷50 m в района на Козлодуй достига до над 100 m към с. Септемврийци.  

Брусарска свита )( 2brN  изгражда докватернерната подложка. В геоложкия й разрез 

преобладават глините, които незакономерно са прослоени от пространствено неиздържани, 

често с лещовиден характер, прослойки от дребно до среднозърнести и глинести пясъци. 

Дебелината на прослойките е от 1.0÷2.0 m до 8.0÷10.0 m, а на свитата - 50÷60 m. 

Кватернерът е представен от езерно-речни, елувиални, алувиални и еолично-елувиални 

образувания, които са генетично свързани с определени геоморфоложки форми. 

Езерно-речните образувания включват базални чакъли и пясъци с дебелина до 10 m и 

покривни чакъли с дебелина 2÷3 m.  

Елувиалните образувания са разкрити в южните части на района, където залягат върху т. н. 

плиоценска денудационна повърхност, над която се установяват късове от коренни скали и 

червени "Terra Rosa" глини с дебелина от 1÷ 5 m. 

Към алувиалните образувания принадлежат речните тераси, изградени от чакъли, пясъци и 

глини с погребана почва върху тях. Установени са шест надзаливни и две заливни тераси. 

Еолично-елувиалните образувания се отнасят към льосовият комплекс, представен от прахов 

льос и льосовидна прахово-песъчлива глина, прослоени от погребани почви. 

3.3.2.2 ТЕКТОНИКА 

Районът на площадка „Радиана“ попада в източната периферия на Ломската депресия, която 

е най-дълбоко понижената част на Мизийската платформа - първостепенна тектонска 

единица, разположена на българска и румънска територия (Фигура 3.3-3). 
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ФИГУРА 3.3-3 ТЕКТОНСКА СХЕМА НА БЪЛГАРСКАТА ЧАСТ НА МИЗИЙСКАТА ПЛАТФОРМА 

/ДАБОВСКИ, ЗАГОРЧЕВ, 2009
34

/ 

 

Фундаментът на Мизийската платформа в България е изграден от слабо нагънати 

палеозойски скали. Покривката й обхваща субхоризонтални мезозойски и неозойски 

седименти с обща дебелина до 7÷8 km. 

В разреза на седиментната покривка на платформата са установени регионални несъгласия в 

основата на триаса, юрата, горната креда и еоцена, които отговарят на основните тектонски 

събития в Алпийския ороген. Най-значимо от тектонска гледна точка е ъгловото несъгласие 

между триаса и юрата (преди около 200 млн. г.), което маркира края на интензивната 

тектонска дейност. Лежащите над несъгласието юрски, кредни, палеогенски и неоген-

кватернерни скали са практически хоризонтални, с наклони от 1
0
 до 3–4

0
. Тези, 

документирани в множество сондажи и естествени разкрития геоложки факти, имат 

съществено значение за дълговременните прогнози и очаквания за тектонска стабилност на 

геоложката основа в района на площадка „Радиана“. 

Тектонското развитие на района е преминало през множество етапи, които могат да се 

обединят в три групи: допалеогенски, палеоген-неогенски и кватернерен.  

Допалеогенското тектонско развитие включва формирането на слабо нагънатия фундамент 

на Мизийската платформа до средата на палеозоя и приключването на интензивната 

тектонска дейност в края на триаса.  

Според съществуващите до момента многобройни сондажни данни в района не е доказано 

със сигурност раздвижване на стари разломи през палеоген-неогенския структурен етаж. 

Не са открити никакви факти за наличие на разседи с отражение в съвременния релеф и няма 

документирани гънкови структури както в миоценските, така и в плиоценските седименти. 

През кватернерния структурен етаж липсват значителни тектонски събития и 

разломявания, за което свидетелства съпоставката на подложката и горнището на алувия на 

СААН от Ломския залив и Русенско-Силистренския залив. То показва, че котите му в двата 

района са почти еднакви - около 125÷133 m, от което следва, че са изпитвали еднакви 

позитивни движения (Евлогиев, 2006
35

). 

Неотектонското развитие се характеризира с отсъствие на резки градиенти на 

гравитационното, геомагнитното и геотермичното полета, както и на локални аномалии на 

тези полета. Установени са тенденции на относително потъване от порядъка на (-1) до (-2) 

                                                 
34

 Загорчев, Ив., Х. Дабовски, Т. Николов (ред.), 2009. Геология на България. Том ІІ. Мезозойска 
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mm/y. Няма натрупване на напрежения в регионален мащаб. През последните 23,5 милиона 

години са се извършвали само колебателни движения. В зона с радиус 30 km около площадка 

„Радиана“ отсъстват активни разломи, включително неогенски и докватернерни с 

релефоопределяща роля.  

От изложеното произтича, че: 

 активните тектонски процеси на територията на района са били най-интензивни до 

триаския период и постепенно са приключили в неговия край. След това, по време на 

кредата, палеогена и неогена, тектонската дейност затихва и се ограничава предимно 

в бавни колебателни движения;  

 в края на плиоцена и през кватернера движенията са с положителен знак и са довели 

до оформяне на заравнености и речни тераси. Тъй като площадка „Радиана“ се намира 

в най-стабилната вътрешна част на Мизийската платформа няма основания да се 

предполагат резки изменения в скоростта и посоката на съвременните позитивни 

вертикални движения; 

 от гледна точка на неотектонското развитие може да се предположи, че няма 

вероятност през следващите 2÷3 млн. г. (Ма) да настъпят съществени изменения в 

сегашната геодинамика на района. 

3.3.3 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКИ УСЛОВИЯ 

Непосредствената геоложка среда на площадка „Радиана“ и на терена северно от нея отгоре 

надолу е изградена от кватернерни образувания и неогенски седименти на Брусарската и 

Арчарската свита, в които се диференцират следните инженерно-геоложки пластове (Фигура 

3.3-4):  

Съвременната почва, сивочерна на цвят, с дебелина 0,5÷1,0 m; 

Пласт 1 – пропадъчен льос II-ри тип (прахов льос, светложълт, макропорест с крехка 

структура, в основата прехожда в тъмнокафява льосовидна глина с макропори). Изгражда 

приповърхностната част на тераса Т6 с дебелина от 6.0 m до 16 m; 

Пласт 1а - пропадъчен льос I-ри тип (прахов до прахово-песъчлив льос, макропорест, 

светло жълт, с крехка структура, на места прослоен от глинест льос). Изгражда 

приповърхностната част на тераси Т2 и Т1 с дебелина 5÷11 m; 

Пласт 2 - непропадъчен льос от високата дунавска тераса (прахов льос, без макропори, 

прослоен от льосовидна глина - погребани почви). Заляга под пласт 1 с дебелина до 

30÷33 m южно от тераса Т6, до 32 m в обсега на тераса Т6  и до 1.0 m - на тераса Т2; 

Пласт 2а - непропадъчен (слегваем) льос (глинест льос, без макропори с уплътнена 

структура, силно овлажнен до водонаситен). Установен е в пределите на тераси Т2 и Т1 с 

дебелина от 2÷4 m до 8.0 m; 
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1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 

ФИГУРА 3.3-4 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОЖКИ ПРОФИЛ /ЕВЛОГИЕВ Й., 2013/ 

1-Съвременна почва; 2-Пласт 1-пропадъчен льос II тип; 3-Пласт 1а- пропадъчен льос I тип; 4-пласт 2-

непропадъчен льос; 5-пласт 2а-непропадъчен (слегваем) льос; 6-пласт 3-песъчлива глина, алувиална; 7-пласт 4-

чакъл, алувиален; 8-пласт 4а-пясък, алувиален; 9-пласт 5-прахова глина, плиоценска (Брусарска свита); 10-

пласт 6-пясък, плиоценски (Брусарска свита); 11-пласт 7-глинест пясък, миоценски (Арчарска свита); 12-

пласт 8-прахова глина, миоценска (Арчарска свита); 13-водно ниво 

 

Пласт 3 -песъчлива глина, алувиална (песъчлива глина, бежовокафява, на места с 

чакълни късове). Проследява се в горнището на алувия с дебелини до 2.0÷5.5 m при 

тераси Т6 и Т2 и с дебелина до 2÷8 m при тераса Т0; 

Пласт 4 - чакъл, алувиален (чакъл или чакълест пясък с глинесто-песъчлив (тераса Т6) и 

песъчлив пълнеж (тераси Т1 и Т0).  В пределите на тераса Т6 обикновено е с дебелина до 

1.0÷4.3 m. При тераси Т1 и Т0 дебелината му е променлива - от 2÷5 m до 8÷13 m; 

Пласт 4а - пясък, алувиален (дребен до среден пясък, на места глинест). Установен е в 

ниските тераси Т1 и Т0 с дебелина от 1.0 m до 3.3 m във вид на лещи и слоеве в пласт 4; 

Пласт 5 – прахова глина, плиоценска (Брусарска свита) - прахова глина, плътна, 

жълторъждива, пъстра до сива в дълбочина с карбонатни и единични чакълни късове.  

Изгражда цокъла на терасите и по голяма част от разреза на свитата. Горнището й е на 

коти от 48÷54 m в обсега на тераса Т6, 24÷27 m - при тераса Т2, ; 13÷19 m - при тераса Т1 и 

11÷17 m - в границите на тераса Т0. Дебелината на пласт 5 заедно с включените в него 

пясъчни пластове и прослойки (пласт 6) съставлява 48÷52 m в границите на тераса Т6, 

25÷26 m - при тераса Т2,  и 20÷25 m - при тераса Т1; 

Пласт 6 - пясък, плиоценски (Брусарска свита) - дребен до среден или глинест пясък 

бежов до сив. Образува прослойки сред глините на Брусарската свита (пласт 5) с 

дебелина от 0.5÷1.0 m до 12 m; 
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Пласт 7 - глинест пясък, миоценски (Арчарска свита) - дребен глинест пясък, сивозелен, 

водоносен, тиксотропен. Установява се под надморска височина от (+4.7) до (-8.6 m); 

Пласт 8 - прахова глина, миоценска (Арчарска свита) - прахова глина, плътна, сивосиня, 

прехождаща в глинест мергел. 

Средните стойности на физико-механичните показатели на описаните пластове са отразени в 

Таблица 3.3-1, без данни за пласт 8, поради липса на съответни изследвания. 

Според  геоморфологията на площадката се очертават две алтернативи за разполагане на 

НХРАО: 

Изграждане на траншеен или тунелен тип хранилището 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. 

В склоновия участък при тераса Т6 инженерно-геоложкият профил включва съвременна 

почва, пласт 1 - пропадъчен льос II-ри тип, пласт 2 - непропадъчен льос, пласт 3 -песъчлива 

глина, алувиална, пласт 5 – прахова глина, плиоценска (Брусарска свита), пласт 6 - пясък 

плиоценски (Брусарска свита), пласт 7 - глинест пясък, миоценски (Арчарска свита) и пласт 8 

- прахова глина, миоценска (Арчарска свита).  

При траншеен тип хранилище откосите  на изкопа ще се оформят в пластове 1, 2, 3 и 4. 

Литоложкият строеж под дъното на изкопа на кота 50 m включва: 

на хранилищните модули: прахова плиоценска глина (пласт 5) с дебелина до 32 m в 2/3 от 

нейната площ и плиоценски пясък (пласт 6) с дебелина 5.5÷7.5 m в източната 1/3 от 

площта на площадката; 

на спомагателните сгради: пласт 5 и пласт 3 в северозападната половина на площадката и 

пласт 2 с дебелина 5.5÷8.0 m и пласт 1 с дебелина 7.5 m в североизточната й част. 

При траншеен тип хранилище под модулите се разграничават две хидрогеоложки единици: 

ненаситена (аерационна) зона и водонаситена зона.  

Ненаситената ( аерационна) зона е с обща дебелина от 11÷16 m в южната част до 13÷17 

m в северната част на земната основа. Тази зона включва само глинесто-песъчливи 

седименти на Брусарската свита (пласт 5 и пласт 6). 

Водонаситената зона включва подземните води в пластове 2а и 3 и в горния слой 

(Брусарска свита) и долния слой (Арчарска свита) в състава на подземно водно тяло 

„Порови води в Неогена – Ломско-Плевенска депресия” с код BG1G00000N2034. 

Водното ниво се установява на надморска височина  от 40÷45 m в югозападния край до 

32÷38 m в североизточния край на участъка. 

При тунелен тип хранилище минните изработки може да се разполагат в горнището на пласт 

5 и пластове 1 и 2. При това ненаситената зона под хранилището ще включва част от 

льосовите образувания (пластове 1и 2), алувиалните образувания (пластове 3 и 4) и частично 

глините на Брусарската свита (пласт 5). 

Поради сравнително нехомогенния геоложки строеж при площадка „Радина” повече 

литоложки разновидности имат отношение към миграцията на радионуклиди, поради което 

са анализирани геохимичните параметри на шест разновидности. Основните им геохимични 

характеристики са представени в Таблица 3.3-2. 

В равнинния участък при тераса Т2 инженерно-геоложкият профил включва: съвременна 

почва, пласт 1а - пропадъчен льос I-ри тип, пласт 2а - непропадъчен (слегваем) льос, пласт 3 -

песъчлива глина, алувиална, пласт 4 - чакъл, алувиален, пласт 5 – прахова глина, плиоценска 
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(Брусарска свита), пласт 6 - пясък плиоценски (Брусарска свита), пласт 7 - глинест пясък, 

миоценски (Арчарска свита) и пласт 8 - прахова глина, миоценска (Арчарска свита). 

Геохимичните характеристики са идентични с тези на склоновия участък. 

В Таблица 3.3-3 е посочен коефициента на разпределение Kdна прогнозираните 

радионуклиди за съответните литоложки разновидности в склоновия участък, а в Таблица 

3.3-4е посочен коефициента на разпределение Kdна прогнозираните радионуклиди за 

съответните литоложки разновидности в равнинния участък. 
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ТАБЛИЦА 3.3-1 ОБОБЩЕНА ТАБЛИЦА ЗА СРЕДНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ЛИТОЛОЖКИТЕ 

РАЗНОВИДНОСТИ НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“ 

№ по 

ред 
Показатели 

Димен-

сия 

Литоложки разновидности 

Пласт 

1 

Пласт 

2 

Пласт 

1а 

Пласт 

2а 

Пласт 

3 

Пласт 

4 

Пласт 

4а 

Плас

т 5 

Пласт 

6 

Пласт 

7 

1 Обемна плътност ρ g/cm
3 

1.60 1.80 1.59 1.89 2.00 2.00 1.60 2.10 2.00 2.05 

2 Обемна плътност на скелета ρd g/cm
3
 1.40 1.50 1.40 1.56 1.70 1.80 - 1.70 1.70 1.68 

3 Водно съдържание w % 10.0 15.8 13.6 21.1 14.6 9.8 - 19.3 15.3 21.8 

4 Коефициент на порите  e - 0.90 0.80 0.97 0.75 0.60 0.50 0.64 0.60 0.50 0.58 

5 Показател на пластичност Iр % 11.7 22.2 7.0 13.0 38.7 28.5 - 34.4 8.4 1.6 

6 Показател на консистенция Ic - > 1 > 1 > 1 - > 1 0.84 - > 1 > 1 - 

7 Степен на водонасищане Sr - 0.294 0.567 0.39 0.77 0.693 0.708 - 0.896 0.815 1.00 

8 Обем на макропорите. nmp0.4 % 7.1 4.1 2.39 - - - - - - - 

9 Начален товар на пропадане Рнач кРа 92 135   - - - -  - 

10 Ъгъл на вътрешно триене φ degree 27 17.5   17.1 17.1 32 22 27 27 

11 Кохезия С kPa 15 21.5   25.2 25.2 - 48 30 30 

12 Компресионен модул М0.3 MPa 5.9 9.2 6.3 7.9 10.6 - - 10.3 12.2 - 

13 Модул на обща деформация Е0 MPa 14 14 12.6 16 18 18 8-9 45 50 50 
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ТАБЛИЦА 3.3-2 ГЕОХИМИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“ 

Геохимичен 

параметър 

Димен-

сия 

Литоложка разновидност 

Прахов 

льос 

Льосовидна 

глина 

Песъчлива 

глина 

Чакълеста 

песъчлива 

глина 

Прахова 

глина 

Дребен 

заглинен 

пясък 

Съдържание на 

глинеста фракция 
% 6.9 14.5 10.1 9.0 42.1 6.0 

Съдържание на 

глинести минерали 
% 58 59 81 75 81 73 

Съдържание на 

смектитe 
% 36 33 42 41 25 32 

Йоннообменен 

капацитет 
meq/100 g 5.55 13.03 14.50 9.26 16.39 4.95 

Съдържание на 

органичен въглерод 
% 0.13 0.13 0.095 0.063 0.102 0.032 

Карбонатно 

съдържание (CaCO3) 
% 34.4 28.5 10.5 6.6 3.3 0.52 

рН на воден извлек - 9 9 8.5 8.5 8.5 8.5 

Съдържание на: 

Ca
2+ 

 
Sr

2+ 

 

mg/dm
3 

mg/dm
3 

mg/dm
3 

 

15.8 

6 

0.05 

 

8.. 

9.6 

0.04 

 

14 

- 

0.05 

 

7.6 

1.2 

0.07 

 

10.1 

- 

0.12 

 

6. 

0.3 

0.04 

 

 

ТАБЛИЦА 3.3-3 КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГНОЗИРАНИТЕ РАДИОНУКЛИДИ НА 

СКЛОНОВИЯ УЧАСТЪК НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“ 

Литоложка 

разновидност 

Коефициент на разпределение Кd.m
3
/kg

 

3
H 

14
C 

60
Co 

63
Ni 

90
Sr 

94
Nb 

99
Tc 

129
I 

137
Cs 

39
Pu 

241
Am 

Ненаситен слой 1 0 2Е-2 1 0.3 0.07 0.16 1Е-4 1Е-3 0.20 0.11 10 

Ненаситен слой 2 0 3.5Е-3 5.5Е-1 0.65 0.12 0.55 1Е-3 1Е-3 0.25 0.21 20 

Ненаситен слой 3 0 3.5Е-3 6Е-2 0.65 0.14 0.55 1Е-4 1Е-3 0.23 0.16 20 

Ненаситен слой 4 0 5Е-3 0.5 0.40 0.075 0.16 1Е-4 1Е-3 0.14 0.15 20 

Ненаситен слой 5 0 1Е-3 5.5Е-1 0.65 0.2 0.55 1Е-3 1Е-3 0.4 0.56 30 

Ненаситен слой 6 0 5Е-3 6Е-2 0.3 0.04 0.16 1Е-4 1Е-3 0.1 0.1 8 

Водоносен 

хоризонт 
0 1Е-3 5.5Е-1 0.65 0.2 0.55 1Е-3 1Е-3 0.4 0.56 30 

 

 

ТАБЛИЦА 3.3-4 КОЕФИЦИЕНТИ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРОГНОЗИРАНИТЕ РАДИОНУКЛИДИ НА 

ПОЛЕГАТИЯ УЧАСТЪК НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“ 

Литоложка 

разновидност 

Коефициент на разпределение Кd, m
3
/kg

 

3
H 

14
C 

60
Co 

63
Ni 

90
Sr 

94
Nb 

99
Tc 

129
I 

137
Cs 

39
Pu 

241
Am 

Ненаситен слой 1 0 2Е-2 1 0,3 0,02 0,16 1Е-4 1Е-3 0,20 0,11 10 

Ненаситен слой 2 0 2Е-2 1 0,5 0,07 0,55 1Е-4 1Е-3 0,25 0,21 20 

Водоносен 

хоризонт 
0 5Е-3 1 0,65 0,2 0,9 1Е-4 1Е-3 0,4 0,56 30 

 

3.3.4 ПОДЗЕМНИБОГАТСТВА 

Според информация в писмо № 92-00-79/1505-2014 г на министерството на икономиката и 

енергетиката: 
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На територията на площадки „Радиана“, „Върбица“ и „Маричин валог“ не попадат 

находища, които се водят на отчет в Националния баланс на запасите и ресурсите, както и 

няма предоставени права за добив на подземни богатства и действащи разрешителни за 

търсене и/или проучване на подземни богатства; 

Площадка „Брестова падина“ попада на територията на действащо разрешително за 

търсене и проучване на „Нефт и газ“- Блок 1-10 Ботево“ с титуляр „МОЕЗИЯ ОЙЛ ЕНД 

ГАЗ ПЛС“, предоставено с Решение на Министерския съвет № 791 от 24.09.2012 г. 

По данни от общинска дългосрочна програма
36

 в община Козлодуй има кариери за инертни 

материали на р. Огоста при с.Бутан и в руслото на р.Дунав при гр.Козлодуй. На около 1,0 km 

от с. Крива бара има запаси от кватернерни глини за производство на тухли. 

Съгласно специализираните карти по Закона за подземните богатства/ЗБН/ в 30-

километровата зона около АЕЦ“Козлодуй“ се водят на отчет в Националния баланс на 

запасите и ресурсите (НБЗР) следните на находищата на подземни богатства:  

Находище на газ „Бутан“, община Козлодуй , област Враца, с концесионер „Проучване и 

добив на нефт и газ“ АД, гр. София; 

Находище на газ и кондензат „Бутан-юг“, община Козлодуй , област Враца, с 

концесионер „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, гр. София; 

Находище на кондензат „Оряхово“, община Оряхово, област Враца, с концесионер 

„Проучване и добив на нефт и газ“ АД, гр. София; 

Находище на газ и нефт „Селановци“, община Оряхово, област Враца, с концесионер 

„Проучване и добив на нефт и газ“ АД, гр. София; 

Находище на газ и нефт „Бърдарски геран“, община Кнежа, област Плевен, с концесионер 

„Проучване и добив на нефт и газ“ АД, гр. София; 

Находище за газ и кондензат „Маринов геран“, община Кнежа, област Плевен, с 

концесионер „Проучване и добив на нефт и газ“ АД, гр. София; 

Находище на глини за тухли „Търнава“, община Бяла Слатина, област Враца; 

Находище на варовици за облицовка „Монастирище - Бели брод“, община Хайредин, 

област Враца; 

Находище на варовици „Монастирище - Влашко селище“, община Хайредин, област 

Враца; 

Находище на варовици за облицовка „Монастирище-централен“, с концесионер 

„Монолит“ АД; 

Находище на варовици за облицовка „Оброка“, община Хайредин, област Враца. 

Находище на лигнитни въглища „Ломски въглищен басейн  - източна част“, община лом, 

област Монтана. 

Баластрата и пясъкът ще са едни от строителните материали, които ще присъстват в 

основните етапи от изграждането на НХРАО - от подготовката на площадката, през 

изграждането на подземните и надземни комуникации и наземно строителство на сгради и 

съоръжения върху площадката до затварянето на хранилището включително.  Строителните 

качества на материалите, съобразно спецификата на обекта и съответните строителни 

дейности, ще се определят в конкретния технически проект свързан с реализацията на ИП.  
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Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни 
източници и  биогорива в община Козлодуй 2013 - 2023 г.   
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Според информацията в писмо № IV-512/14.05.2014 г от компетентния орган „Изпълнителна 

агенция поддържане и проучване на р. Дунав“ (ИАППД)-Русе са издадени 32 разрешителни 

за изземване на наносни отложения (пясък и баластра) от р. Дунав. От тях най близко до 

площадка „Радиана“ са участъците от реката: от 
km

693 до 
km

689 - гр. Козлодуй, 
km

770÷
km

759 - 

с. Арчар, 
km

676.6÷
km

675.4 - с. Лесковец, 
km

662.5÷
km

660 - с. Остров и др. 

Добив на баластра и пясъци е разрешен и от яз. Огоста, като това е в правомощията като 

разрешителен режим на МОСВ. По р. Огоста и р. Искър също има малки баластриери, за 

които разрешителният режим се води от БДУВДР. 

Снабдяването на строителния обект с необходимите количества речна баластра и пясък ще се 

извършва от регламентирани съгласно ЗВ баластриери в или извън района на 

инвестиционното предложение. Регламентацията законово е решена в Закона за водите. 

Разрешителният режим се води от ИАППД, гр. Русе за изземване на наносни отложения от р. 

Дунав, от МОСВ при изземване от язовири по Приложение № 1 на ЗВ и от БДУВДР за 

баластриери по вътрешните реки.  

3.3.5 СЕИЗМИЧНА АКТИВНОСТ 

Сеизмичността на региона е изследвана от Геофизичния институт на БАН през 1990-1992 г. 

Използван е каталог на земетресенията, който обхваща периода от 375 г. сл. Хр. до 1990 г. 

Параметрите на изследваните за целта земетресения са унифицирани и стандартизирани, 

като оценките за интензивност са по скалата на МШК. По-голяма част от наблюдаваните 

сеизмични събития са привързани към земетръсните зони: Софийска, Маришка, 

Горнооряховска, Шабленска, Провадийска, Кресненска, Неготинска-Крайна и Кампулинг-

Вранча (плитка и средно дълбока) и локална. За тези области подробно са изследвани 

пространствените, времевите и енергетичните характеристики. На минимално разстояние от 

АЕЦ „Козлодуй“, респективно и от площадка „Радиана“, е разположена Софийската 

сеизмична зона. За тази зона е документирана максимална интензивност в епицентралната 

зона от IX-та степен (МШК) с магнитуд М = 6.6 за земетресение на 30.09.1958 г. С подобна 

сила е било и земетресение през 1641 г. Регистрирани са и много други земетресения с по-

марки амплитуди, всред които е и земетресението от 18.10.1917 г с магнитуд М = 5.5. 

Наблюдаваният от земетресения в Софийската зона максимален макросеизмичен ефект 

върху площадката на АЕЦ “Козлодуй“ е Ikoz = 3 (МШК). 

Земетресения в 150 km регион около АЕЦ „Козлодуй“ и площадка „Радиана” са генерирани в 

земната кора на дълбочина до 50 km. Максимална плътност на хипоцентрите на 

земетресенията се наблюдава в дълбочинен слой между 5 и 25 km. Силни междиннофокусни 

земетресения, с изявени макросеизмични въздействия на големи разстояния, се генерират на 

дълбочини от 90 до 230 km в сеизмична зона Вранча в Румъния, която е на разстояние над 

240 km от площадка „Радиана“.  

Зоната с най- голямо влияние върху хазарта на площадка „Радиана“ и  АЕЦ „Козлодуй” е 

Вранчанската зона в съседна Румъния, в която са генерирани събития с магнитуди М > 7 на 

дълбочина 80÷120 km. Максимални макросеизмични ефекти върху площадката Ikoz = 6÷7 са 

наблюдавани от земетресението  през 1977 г с М = 7,2 и I0 = 8,0 (МШК). Ефектът се дължи на 

специфика в огнищните процеси (силно издължение в посока ЮЗ на изосеизмичното поле). 

Най-силните земетресения, извън посочените зони, са: събитието в Северна Гърция от 1828 г. 

с М = 7.5 и I0 = 10, ( МШК ) и земетресението в района на Дулово от 1882 г. с М = 7.3 и 

I0 = 7.8 (МШК ), с наблюдавани макросеизмични ефекти върху площадката на АЕЦ 

“Козлодуй“ – Ikoz = 5÷6 ( МШК ). 

Според картите на сътресяемостта за периоди 1000 и 10 000 години (Фигура 3.3-5) 

инвестиционното предложение се намира в обхвата на район с интензивност на очаквани 
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земетръсни въздействия от VII степен по скалата МШК-64, в който сградите и съоръженията 

се осигуряват със сеизмичен коефициент Кс = 0.10
37

.  

 

ФИГУРА 3.3-5 КАРТА НА СЕИЗМИЧНО РАЙОНИРАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

ЗА ПЕРИОД ОТ 1000 ГОДИНИ 

 

Площадка „Радиана” е разположена в пределите на стабилната част на Мизийската 

платформа, което предопределя ниско ниво на сеизмичната активност в субрегионален 

мащаб. Максималното очаквано земетресение в субрегиона на е Mmax = 5.0. 

Местните огнища са с документирани земетресения с М < 4 и попадат в категорията на 

фоновата сеизмичност. 

В изследванията на Геофизичния институт на БАН за сеизмична осигуреност на площадката 

на АЕЦ "Козлодуй", приети на мисии на МААЕ 1992 г, се достига до основния извод, че 

един път на 100 години може да се очаква проектно земетресение с ускорение 0.1 g, а 

максимално - 0.2 g – един път на 10 000 години. Този извод е валиден и за площадка 

„Радиана“, поради непосредствената й близост с атомната централа. 

По-новите изследвания на Националния Институт по Геофизика, Геодезия и География при 

Българска академия на науките, проведени във връзка с новото сеизмично райониране на 

територията на България, категорично подкрепиха основния извод за максимално ускорение 

на проектно земетресение, получен при специализираните изследвания за сеизмична 

безопасност на АЕЦ "Козлодуй" от 90-те години на миналия век. 
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Наредба № РД-02-20-2/27.01.2012 г за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони 
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Според „Сеизмично райониране на Република България“, съобразено с изискванията на 

Еврокод 8 (ГФИ-БАН, 2009
38

) и новите карти на сеизмично райониране се вижда, че 

площадка „Радиана“ е в област със стойност на референтно максимално ускорение 0.07 g за 

период от 95 години (Фигура 3.3-6
39

). Този факт потвърждава основния извод на 

специализираните изследвания за сеизмична безопасност на площадката за максимална 

стойност на ускорението 0,1 g от проектно земетресение (за период 100 години). 

 

 

ФИГУРА 3.3-6 КАРТА НА РЕФЕРЕНТНОТО МАКСИМАЛНО УСКОРЕНИЕ ЗА ПЕРИОД ОТ 95 ГОДИНИ 

 

Картината на пространственото разпределение на земетресенията с магнитуд над 4.0 в 

регионалната област на АЕЦ “Козлодуй”, използвани за оценка на сеизмичния хазарт при 

новото сеизмично райониране е представена на Фигура 3.3-7.  
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ГФИ-БАН, 2009. Окончателен отчет по договор: Сеизмично райониране на Република България, 
съобразено с изискванията на Еврокод 8 и изработване на карти за сеизмичното райониране с 
отчитане на сеизмичния хазарт върху територията на страната 

39
БДС ЕN 1998-1/NA. Еврокод 8. Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия 
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ФИГУРА 3.3-7 КАРТА НА РЕГИОНАЛНАТА СЕИЗМИЧНОСТ (М≥4,0) И СЕИЗМИЧНИТЕ ЗОНИ 

 

На фигурата ясно се очертава асеизмична област, в централната част на която са 

разположени АЕЦ „Козлодуй“ и площадка „Радиана“. По този начин резултатите, получени 

при изследването на сеизмичния хазарт при новото сеизмично райониране, могат да се 

разглеждат като още едно потвърждение на вече направеното заключение, че от сеизмична 

гледна точка, локалната 30 km и субрегионалната 50 km област около площадката на 

инвестиционното предложение принадлежат към най-спокойните части от територията на 

централни Балкани.  

3.3.5.1 СЕИЗМИЧЕН МОНИТОРИНГ 

Понастоящем за площадката на АЕЦ „Козлодуй“ се осъществява сеизмичен мониторинг и се 

предвижда предексплоатационен сеизмичен мониторинг за площадка „Радиана“ – 

площадката, определена за осъществяване на НХРАО. 

3.3.5.1.1 СЕИЗМИЧЕН МОНИТОРИНГ ЗА ПЛОЩАДКАТА НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ 

Сеизмичният мониторинг на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ се осъществява от следните 

независими системи
40

: 

 Система за сеизмичен мониторинг и контрол, която регистрира и записва сеизмични 

събития на определен праг (0.1g). Датчиците на системата са монтирани на блок 6, 

информационните панели за регистрирано събитие са изведени на БПУ 5 и 6; 

 Система акселерографи за сеизмичен контрол на оборудване и конструкции, състояща 

се от 10 акселерографа, разположени самостоятелно на свободно поле и на 
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Агенция за ядрено регулиране, 2014. Национален план за действие след „Стрест тестовете“ на АЕЦ 
„Козлодуй“ 
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определени места на строителните конструкции. Системата регистри и записва 

сеизмични събития на определен праг (0.1g); 

 Апаратура за индустриална антисеизмична защита, предназначена за автоматично 

спиране на реактора при ускорение на сеизмичното движение, регистрирано на 

фундаменталната плоча, превишаващо 0.05 g; 

 Локална сеизмологична мрежа (ЛСМ), състояща се от три периферни сеизмологични 

станции, разположени около площадката но АЕЦ „Козлодуй“ (в с. Малко Пещене, 

гр. Вълчедръм и гр. Оряхово), с които се реализира непрекъснат сеизмологичен 

мониторинг на района около централата. ЛСМ осигурява надеждна регистрация и 

локализиране на сеизмични събития на територията на страната и прилежащите 

региони, които могат да имат отношение към безопасната експлоатация на АЕЦ 

„Козлодуй“. 

За всяка дейност са разработени писмени процедури в съответствие със системата за 

осигуряване на качеството. Дейностите се извършват от квалифициран персонал. 

За оперативния персонал са разработени Аварийна инструкция за действие на дежурен на 

атомен блок при земетресение и план за действие на персонала по време на и след 

земетресение. Изготвена е Събитийна аварийна процедура за действие при земетресение. 

3.3.5.1.2 ПРЕДЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СЕИЗМИЧЕН МОНИТОРИНГ НА НАЦИОНАЛНОТО ХРАНИЛИЩЕ ЗА РАДИОАКТИВНИ 

ОТПАДЪЦИ. 

Предназначението на предексплоатационния сеизмичен мониторинг e осигуряване на 

актуална сеизмична информация, включително и за слабите земетресения 

(микроземетресения) с магнитуд М < 3 в зоната на площадката на бъдещото Национално 

хранилище преди започване на експлоатацията на съоръженията за погребване. За тази цел е 

изготвена „Програма за предексплоатационен сеизмичен мониторинг на Национално 

хранилище за радиоактивни отпадъци“, иден. № НХ-ПЕМ-ПМ-003/01, която е утвърдената 

на 01.04.2013 г. Основните задачи, които следва да бъдат изпълнени в рамките на 

предексплоатационния сеизмичен мониторинг и очакваните резултати от тях са следните: 

Проектиране и изграждане на локална наблюдателна система за получаване на 

инструментална сеизмична информация, включително и за слабите земетресения 

(микроземетресения) с магнитуд под 3.  

Системата следва да бъде проектирана така, че да се интегрирана напълно със 

съществуващата мрежа за сеизмичен мониторинг на АЕЦ „Козлодуй”, предназначена за 

регистриране на събития с ниска сеизмичност, включително микроземетресения в зоната с 

радиус от 30 km. Поради това всички основни елементи на локалната сеизмична 

мониторингова система на площадката на НХРАО – сеизмометри (ултра ниско шумов и 

ширикоспектърен), акселерометри (високочуствителни, трикомпонентни, подходящи за 

инсталиране на „свободно поле“), цифрова система за регистрация и първична обработка на 

сеизмичните въздействия, оборудване за синхронизация и кодиране, захранващи устройства 

и др., следва да бъдат съвместими със съответните елементи на сеизмичната мрежа на АЕЦ. 

Регистриране и анализ на всички сеизмични събития и въздействия, включително 

микроземетресения и афтършокове в зоната на площадката за НХРАО. 

Актуалната сеизмична информация ще позволи да се направят допълнителни изводи за 

сеизмичността на региона, разположението на сеизмоактивните структури и 

характеристиките на земетръсните зони, да се идентифицират земетресения, нямащи връзка с 

познати структури (дисперсна сеизмичност), да се актуализира степента на историческата 

сеизмична активност, да се оценят параметрите на затихването на сеизмичното движение, 
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характерни за площадката и да се получи важна информация за бъдещ анализ и оценка на 

сеизмичното поведение на системата „земна основа- конструкция“. 

Прогнозиране на евентуално бъдещо развитие на неблагоприятни геодинамични процеси в 

земната основа и оценка на тяхното влияние върху дълговременната устойчивост на 

хранилищните съоръжения като функция на измерените сеизмични параметри на площадката 

за НХРАО. 

На базата на натрупаните данни трябва да може да бъде извършена оценка за възможно 

бъдещо развитие на неблагоприятни геодинамични процеси в земната основа и оцени 

въздействието им върху дълговременната стабилност на съоръженията за погребване като 

функция на регистрираните сеизмични параметри на площадката на НХРАО. 

Разработване на програма за експлоатационен сеизмичен мониторинг. 

На базата на резултатите от локалната мрежа за сеизмичен мониторинг трябва да бъде 

разработена програма за сеизмичен мониторинг през периода на експлоатация на НХРАО, 

като локалната мрежа трябва да бъде разширена със съответни сензори (акселерометри и др. 

инструменти) за сеизмичен мониторинг на строителната конструкция. 

3.3.6 ФИЗИКО-ГЕОЛОЖКИ ПРОЦЕСИ И ЯВЛЕНИЯ (ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОЖКИ РИСК) 

Всред физико-геоложки процеси и явления развитие в разглеждания район имат ерозионно-

акумулационните и гравитационните процеси и явления, пропадането на земната основа, 

заблатяване и втечняването на пясъци.  

Ерозионно-акумулационните процесии явления са обусловени от хидроложките и 

хидравличните характеристики на повърхностно течащите води и от резултатите на 

въздействието им върху релефа. Към тези процеси се отнасят речната и повърхностната 

ерозия, както и пренасянето и акумулацията на отмития материал. Те са способствали 

формирането на древния и съвременен геоморфоложки облик на района на инвестиционното 

предложение с развита речно-овражна система от асиметричните долини на реките Лом, 

Цибрица, Огоста и др. със стръмни десни брегове и полегати леви склонове, както и с 

множеството долове (суходолия), оврази и ровини, високи акумулационни тераси на р. 

Дунав, широки билни заравнености и пр. 

За активна речна ерозия и акумулация в миналото в района на площадка “Радиана”, АЕЦ 

„Козлодуй“ и гр. Козлодуй се съди по релефа, изграден от стъпаловидно понижаващи се към 

р. Дунав речни тераси - Т6, Т5, Т4,3, Т2, Т1, Т0. Всички те са образувани от Палеодунав, който 

води началото си от преди 800 хил. години. Разположението на терасите една над друга по 

българския дунавски бряг е указание за неговото равномерно издигане през плейстоцена. В 

района на площадка“Радиана” са запазени само терасите Т6, Т2, Т1 и Т0. Останалите тераси са 

били еродирани в далечното геоложко минало. Речните тераси са врязани в плиоценските 

седименти на Брусарската свита. Всяка от тях има следните литоложки и стратиграфски 

белези: цокълът на терасата е оформен от ерозионна повърхност на определена относителна 

височина, следва алувиална (подводна) акумулация с частичен или пълен седиментационен 

цикъл (чакъли, пясъци, глини, опочвяване) с горнище на  определена относителна височина, 

следва льосова надстройка от льосови хоризонти (от шест върху Т6 до един върху Т1), 

разделени от погребани почви.  

На Фигура 3.3-8е илюстрирано времето на протеклите в миналото ерозионно-

акумулационни процеси и явления в района на площадката „Радиана“. 
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ФИГУРА 3.3-8 СХЕМАТИЧЕН ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОЖКИ ПРОФИЛ НА ПЛОЩАДКА “РАДИАНА” С 

ДАННИ ЗА ЕРОЗИЯТА ОТ Р. ДУНАВ В ГЕОЛОЖКОТО МИНАЛО /ЕВСТАТИЕВ, ЕВЛОГИЕВ, 2011/ 

 

Съвременното русло на р. Дунав е образувано преди около 6000 години. От тогава до сега 

реката не ерозира южния бряг, свидетелство за което е голямата широчина на ниската 

заливна тераса Т0. Понастоящем обаче речното легло е подложено на непрекъснати обратими 

и необратими изменения, свързани с цикличните колебания на водния и твърд наносен отток 

– постъпващ от повърхността на водосборната област. Обратимите деформации се обуславят 

от естествената закономерност – речното течение да поддържа съответствие между 

количеството на транзитните наноси, транспортиращата способност на течението и 

зърнометричния състав на дънните отложения. Когато водното течение е недостатъчно 

наситено с наноси в сравнение с неговата транспортираща възможност, настъпва 

разминаване на речното легло (ерозия). В периодите, когато водното течение е пренаситено с 

наноси в сравнение с неговата транспортираща способност се наблюдава отлагане на 

наносите в него. Това довежда до намаляване на напречното сечение, увеличаване на 

скоростта, увеличаване на транспортиращата способност, в резултат на което отлагането се 

прекратява. 

Повърхностната ерозия е продукт на временните повърхностни потоци с твърде променлив 

режим, обусловен от регионалните климатични условия. Проявява се най-добре по склонове 

с наклон над 30
0
. Когато наклоните са по-големи от 7÷8

0
, в резултат на дълбочинната и 

странична ерозия на временните потоци, се образуват плитки ровини, които постепенно 

прерастват в оврази Най-силно засегнати от ровинообразуването е дунавския бряг и стръмни 

десни брегове на реките Лом, Цибрица, Огоста и др. Ровините основно са развити в льоса, 

отчасти и в неогенските глини, пясъци и кватернерни делувиални материали, както и в 

свлечените земни маси. Характерно за ровините по стръмните десни склонове е, че са къси, 

но с голяма дълбочина на всичане – 5÷8 m. Често в долните си части ровините прерастват в 

оврази, които се всичат до 10 ÷15 m, а широчината им достига до 30 m. Добре оформени 

оврази се наблюдават и в платото „Златията” между реките Цибрица и Огоста, някои от 

които са дълбоки до 40 m и дълги до 10 km. В обсега на площадка „Радиана“ повърхностната 

ерозия в значителна степен е възпрепятствана от обстоятелството, че теренът понастоящем е 

залесен с нискостеблена растителност. Поради това тя е изразена във формирането на плитки 

бразди и ровини. 

Гравитационни процеси и явления, всред които с най-висока значимост са свлачищата, са 

поразили дунавското крайбрежие на България почти по цялото му протежение, както и част 
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от склонове на десните притоци на р. Дунав. По възраст и динамика свлачищата са дълбоки 

древни и съвременни плитки. 

Дълбоките свлачища  по десния склон на р. Дунав, в т. ч.  и най-близко намиращите се 

свлачища около площадката на инвестиционното предложение при с. Горни Цибър и в 

чертите на гр. Оряхово, са развити в кватернерни образувания и неогенските седименти на 

Брусарската свита. Местоположението им се бележи от множество видими разрушения по 

повърхността и характерни геоморфоложки форми - свлачищен откос с височина до 30÷40 m 

с редуващи се надолу по склона по издигнати блокове и понижения между тях с трайно или 

временно заблатяване, подуване в петата на склона и др. Част от дълбоките свлачища са 

стабилизирани, други се намират в състояние близко до гранично равновесие, пълзят с бавна 

скорост по най-дълбоко разположената хлъзгателна повърхнина и периодически се 

активизират под въздействие на дестабилизиращи фактори – ерозия, валежи, колебания на 

водните нива в реките, промени в режима на подземните води, техногенно въздействие от 

несъобразени с условията за устойчивост изкопни и насипни работи, добив на инертни 

материали и пр. 

Съвременните свлачища са проявени предимно на фона на древните свлачищни масиви. 

Дълбочинният им обхват е обикновено до около 5÷10 m, но достига и до повече от 15÷20 m. 

Развити са повсеместно и се активизират под въздействие на валежите, ерозията и 

техногенната дейност. По тип са основно ротационни. 

Пропадането е способността на еоличните образувания в напрегнато състояние, възникващо 

от външни товари и/или от собственото тегло, допълнително да слягат (пропадат) при 

намокряне. Това свойство ги характеризира като особени (структурно неустойчиви) почви. 

Съгласно чл. 94 на “Норми за проектиране на плоско фундиране” според пропадъчността 

само от собственото тегло на почвата земната основа се разделя на два типа: I тип – когато 

пропадането не превишава 5 cm и II тип – когато пропадането е по-голямо от 5 cm. 

Деформации от пропадане не се отчитат когато обемът на макропорите е по-малък от 1 %.  

В геолого-литоложкия профил на площадка „Радиана“ от II тип по пропадъчност е пласт 1-

прахов льос, светложълт, макропорест с крехка структура, изграждащ приповърхностната 

част на тераса Т6 с дебелинаот 6,0 m до 16 m, а от I тип -пласт 1а - прахов до прахово-

песъчлив льос, макропорест, светло жълт, с крехка структура, на места прослоен от глинест 

льос. 

Евентуални мерки за отстраняване или намаляване на пропадъчните свойства, съгласно 

раздел I на глава шеста на Норми за проектиране на плоско фундиране, се очертават като 

наложителни при проектиране и изграждане на траншеен тип НХРАО: 

 в склоновата част на терена - само за част от вспомагателните сгради и съоръжения, 

където на нивото на фундиране отчасти присъства пласт 1; 

 в полегатата част на склона - за хранилищните модули и спомагателните сгради и 

съоръжения, който попадат отчасти върху пласт 1а. 

Заблатяване. По терасата Т0, североизточно от площадка „Радиана“ се наблюдават заблатени 

участъци, чиято площ и дълбочина се променят в зависимост от стоежите на р. Дунав. В тези 

участъци са отложени органични почви с дебелина до 1÷2 m. Отнасят се към категорията на 

слабите водонаситени почви със степен на водонасищане Sr > 0.9 и модул на обща 

деформация Е0< 5.0 MPa.  

Втечняване на пясъци. Отсъствието на опасност от втечняване при земетресение на средно-

сбитите и сбити (според изпитванията по SPT) алувиални пясъци на терасата Т1 е доказано от 

изследвания във връзка с експлоатационната сигурност на АЕЦ „Козлодуй“. След 

Вранчанското земетресение от 1977 г по незаливната тераса, респективно и по високите 

тераси на р. Дунав, никъде не са наблюдавани следи от такова явление.  
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Втечняване при сеизмични въздействия, както при другите крайдунавски низини, е възможно 

да настъпи в холоценските пясъци на заливната тераса (Карта за геоложката опасност на 

България, 1994).  

От изложеното произтича, че в обсега на площадка „Радиана” и района около нея няма 

проявени опасни физико-геоложки процеси и явления, но обстоятелството, че площадката се 

разполага на склон с височина  до около  50 m и наклон в диапазона 5÷10
0
, изграден от 

сравнително слаби льосови и глинесто-песъчливи литоложки разновидности, е потенциална 

предпоставка за проява и развитие на свлачищни процеси и слягане на масива вследствие на 

естествени и антропогенни фактори.  

В тази връзка за оценка на устойчивостта на склона в естествено състояние с програма 

„Slope W” на канадската фирма „Geoslope” Ltd. са изпълнени многовариантни стабилитетни 

прогнози при основно съчетание на натоварванията и при особено съчетание на 

натоварванията (с отчитане на сеизмичното въздействие с различен интензитет от VII до IX 

степен). Получени са следните коефициенти на устойчивост Куст (МГУ, 2007
41

): 

 за основно съчетание на натоварванията(без земетресение) - Куст = 2.41; 

 за особено съчетание на натоварванията: за земетресение VII степен -  Куст =1.86, за 

земетресение VIII степен - Куст = 1.66 и за земетресение IX степен - Куст = 1.32. 

Местоположението на най-опасните хлъзгателни повърхнини е илюстрирано на Фигура 

3.3-9 . 

За оценка на пригодността на избраната алтернатива за изграждане на траншеен тип 

НХРАО на площадка „Радиана“ са извършени анализ на устойчивостта на откосите и 

деформационен анализ
42

. 

3.3.6.1 ОЦЕНКА НА УСТОЙЧИВОСТТА НА ОТКОСИТЕ 

Тази оценка включва значителен брой изчисления за общата устойчивост по два профила на 

югозападния откос на траншеята за разполагане на хранилищните модули и спомагателните 

сгради и съоръжения. Те са проведени посредством конвенционалните широко прилагани 

методи на граничното равновесие (Morgenstern-Price) за откос с височина около 38 m и 

наклон около 20.5
0
 по два варианта при следните предпоставки: 

 вариант 1 - склонът се състои само от пропадъчен льос; 

 вариант 2 - склонът е от пропадъчен льос, непропадъчен льос с дебелина 5 m и  

алувиална глина с дебелина 5 m в основата на склона.  

 за отчитането на сеизмичните сили е приложен приетият в Еврокод 8 псевдо-статичен 

анализ за почвите от тип С към които се отнасят почвените разновидности на 

площадка „Радиана”, в участъка на хранилището; 

 изчисленията са осъществени за три различни еквивалентни сеизмични ускорения: ah 

= 0.2 g, ah = 0.15 g и ah = 0.1 g. 

Изчислителната схема за вариант 1 е илюстрирана на Фигура 3.3-10, а за вариант 2 – на 

Фигура 3.3-11. Резултатите от анализа на устойчивостта са обобщени в Таблица 3.3-5. 

 

                                                 
41

МГУ „Св. Иван Рилски“, 2007. Отчетен доклад по задача: Анализ на условията за приповърхностно 
погребване на РАО. 
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 Westinghouse, DBEtec, Enresa, ИКюИ България АД, 2013. Технически проект. Част: Геомеханична 
оценка и анализ. 
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ФИГУРА 3.3-9 ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ПРОФИЛ ЗА ПРОГНОЗА НА УСТОЙЧИВОСТТА НА ЕСТЕСТВЕНИЯ 

СКЛОН ЗА ОСНОВНО СЪЧЕТАНИЕ И ЗА ОСОБЕНО СЪЧЕТАНИЕ НА НАТОВАРВАНИЯТА (С ОТЧИТАНЕ НА 

СЕИЗМИЧНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ С РАЗЛИЧЕН ИНТЕНЗИТЕТ (VII÷IX СТЕПЕН) 

 

 

 

 

ФИГУРА 3.3-10 ИЗЧИСЛЕНА СХЕМА ЗА ОБЩА УСТОЙЧИВОСТ ПО ВАРИАНТ 1 ПРИ СЕИЗМИЧНИ 

ВЪЗДЕЙСТВИЯ (0.15G) 
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ФИГУРА 3.3-11 ИЗЧИСЛЕНА СХЕМА ЗА ОБЩА УСТОЙЧИВОСТ ПО ВАРИАНТ 2 ПРИ СЕИЗМИЧНИ 

ВЪЗДЕЙСТВИЯ (0.15G) 

 

ТАБЛИЦА 3.3-5 РЕЗУЛТАТИ ОТ АНАЛИЗА НА УСТОЙЧИВОСТТА 

Варианти Натоварвания 
Изчислени коефициент на сигурност 

ah = 0.20 g ah = 0.15 g ah = 0.10g 

Еднороден склон от 

пропадъчен льос 

Основно съчетание на 

натоварванията 

1.98 1.98 1.98 

Особено съчетание на 

натоварванията /земетръс/ 

1.14 1.30 1.48 

Склон от пропадъчен 

льос. непропадъчен льос 

и алувиални глини 

Основно съчетание на 

натоварванията 

1.71 1.71 1.71 

Особено съчетание на 

натоварванията /земетръс/ 

0.98 1.11 1.27 

 

Получените резултати показват, че изчислените коефициенти на сигурност са по-високи от 

нормативните както за основно съчетание на натоварванията (FSsta ≥1.50), така и за особено 

съчетание на натоварванията (FSdyn ≥ 1.10) с проектните еквивалентни сеизмични ускорения 

аh = 0.15 g и аh = 0.10 g. 

3.3.6.2 ДЕФОРМАЦИОНЕН АНАЛИЗ 

За да се провери деформационното поведение на почвите и общата им устойчивост са 

оценени две хипотези: при първата хипотеза плиоценската глина е моделирана като „почва с 

нарастваща коравина” с начален деформационен модул 45 MPa и деформационен модул при 

разтоварване-натоварване 135 MPa, а при втората хипотеза тя е описана като почва по 

модела на Mohr-Coulomb с деформационен модул 135 MРa. Втората хипотеза е изчислена 

като са взети предвид резултатите от подкрепящия анализ на сляганията за блокове 5 и 6 на 

АЕЦ „Козлодуй“, при който се предполага, че под нивото на разглежданите напрежения 
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съществуващите плиоценски материали ще се движат само по еластична схема на 

разтоварване-натоварване. Изчислителният профил е показан на Фигура 3.3-12. 

 

 

ФИГУРА 3.3-12 ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ПРОФИЛ ЗА ДЕФОРМАЦИОНЕН АНАЛИЗ 

 

Деформационният анализ е извършен по метода на крайните елементи с помощта на 

софтуера Plaxis. Разгледани са седем етапа на реализацията на хранилището: изкопаване на 

склона (Етап 1), полагане на льос-циментовата възглавница (Етап 2), изграждане на 

съоръжението (Етап 3), складиране на радиоактивните отпадъци (Етап 4), частично 

покриване на клетките (Етап 5), окончателно покриване на клетките (Етап 6) и сеизмичен 

анализ на крайния етап (Етап 7). Освен това са анализирани условията за фундиране и на 

спомагателните сгради. 

Резултатите от направените изчисленият, изобразени графически на Фигура 3.3-13, ясно 

показват, че избраната алтернатива за изграждане на НХРАО води до малки слягания от 

порядъка на 9 до 12 cm, подобни на тези, наблюдавани при блокове 5 и 6 на АЕЦ 

„Козлодуй“. Всъщност, поради разликите в приложените вертикални натоварвания в АЕЦ и 

тези, предвидени в НХРАО, би било напълно възможно действителните слягания в НХРАО 

да са значително по-ниски от изчислените (прогнозираните). Освен това е демонстрирана 

общата устойчивост на склона, при сеизмични въздействия след полагане на окончателното 

покритие, която се изразява чрез изчисления коефициентът на сигурност FSdin = 1.35.  

По отношение на фундаментите на спомагателните сгради опцията на изграждане в склона 

също е подходяща и икономична. Оставяйки естествените чакъли за основи на сградите или 

подобрявайки останалите алувиални глини или пропадъчни пластове от льос чрез тежко 

уплътняване, и поставяйки върху тях уплътнен слой чакъл с дебелина 1,30 m, се достигат 

подходящи условия за фундиране на сградите.  

В заключение, избраната алтернатива за изграждане на НХРАО се счита за подходяща от 

геотехническа гледна точка. Независимо от това, е целесъобразно преди и в етапа на 

строителството да има подходящ надзор и допълнително проучване, ако е необходимо.  
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ФИГУРА 3.3-13 ГРАФИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИМЕРНИТЕ ИЗЧИСЛЕНИЯ ПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕ ЕТАПИ ОТ 

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НХРАО 

 

3.3.7 ГЕОДЕЗИЧЕН МОНИТОРИНГ 

През своя жизнен цикъл техническите съоръжения претърпяват някакъв вид изменения под 

въздействието на различни по произход и характер фактори и сили. В резултат на това 

комплексно въздействие в конструкциите на съоръженията настъпват краткотрайни или 

постоянни геометрични изменения, които най-общо се наричат деформации. В зависимост от 

характера и степента на развитието на деформационни процеси определени обекти и 

елементи от строителните конструкции могат да се превърнат в потенциални източници на 

опасност, както за стабилността и качествата на съоръженията, така и като въздействие върху 

околната среда. С цел да се осигури максимална сигурност, експлоатационна годност и 

технологично правилно използване на ресурсите на съоръженията се налага планирането и 

провеждането на дейности за наблюдение, контрол, оценка и управление на състояния, 

процеси и явления в конструкцията им. Тези дейности могат да се обобщят с понятието 

мониторинг на движения и деформации. 

Изследването на движения и деформации има важно значение за изучаване на поведението, 

функционалната и експлоатационна годност на строителни конструкции и съоръжения през 

целия техен жизнен цикъл, както и на земната основа, в която те са изградени. Друга важна 

цел, която се постига с изследването на движения и деформации, е получаването на реална 
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оценка за оказаното въздействие на комплекса фактори, влияещи върху наблюдаваните 

обекти. В резултат от провеждането на такива изследвания се осигуряват данни, които могат 

да служат при взимане на решения за въздействие на проблемни съществуващи съоръжения, 

при преоценка на строителни технологии и проекти за бъдещо строителство или при 

проверяване на научни хипотези и модели за изследваните обекти. Особено внимание в този 

аспект заслужават обекти като атомните електроцентрали и хранилища за радиоактивни 

отпадъци в процес на тяхното изграждане и дългосрочна експлоатация. 

3.3.7.1 ГЕОДЕЗИЧЕН МОНИТОРИНГ НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ 

На територията на АЕЦ „Козлодуй“ е изградена геодезична мрежа, предназначена за следене 

на хоризонталните и вертикални деформации на земната основа. От 1998 г до сега са 

проведени пет кампании за наблюдение чрез геодезично измерване и оценка на локалната 

геодинамика. Получените резултати показват, че в близост до площадка „Радиана“:  

 очакваното средно вертикално преместване е приблизително под 10 mm; 

 измерените разлики за стълбовете за наблюдение с устройство за принудително 

центриране 116 и 120 са Δh = - 0.0046 m и Δh = - 0.0006m. За същия период 

хоризонталните премествания за тези стълбове са 0.0139 m и 0.0296 m;  

 вертикалните премествания са с порядък по-ниски от съответните хоризонтални, но 

точността на измерване на хоризонталните е с един порядък по-ниска. 

От анализа на тези резултати, произтича, че в района на площадка „Радиана“ не са 

наблюдавани значими вертикални и хоризонтални премествания
43

. 

3.3.7.2 ПРЕДЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ГЕОДЕЗИЧЕН МОНИТОРИНГ НА НХРАО 

Необходимостта от геодезичен мониторинг в особена степен се отнася за НХРАО, тъй като 

предвижданите сгради и съоръжения на площадка „Радиана“ ще се намират на склон, което 

за траншеен тип хранилище ще изисква широкомащабни изкопни работи при сравнително 

сложни геоложки условия. В тази връзка през 2013 г от ДП РАО е изготвено техническо 

задание на „Проект за предексплоатационен геодезичен мониторинг на площадка „Радиана“. 

Целта на проекта е разработване на базова мрежа за геодезичен мониторинг на площадката и 

предоставяне на обновена геодезична информация преди началото на строителството и 

експлоатацията на НХРАО. За реализацията на тази цел се предвижда: 

 Проектиране и изграждане на мрежа за геодезичен мониторинг на площадката на 

НХРАО, която трябва да описва геометричните изменения (например координати на 

точки) на топографията на площадката посредством измерване на множество 

геометрични елементи; 

 Оценка посредством подходящи геодезични измервания на земни движения и 

деформации на площадката по време на предексплоатационния период като важна 

входяща информация за анализа на деформациите по време на периода на 

строителство и експлоатация на НХРАО; 

 Предоставяне на данни за дългосрочната стабилност на природния склон за 

потвърждаване на проектните предположения с цел осигуряване дългосрочната 

стабилност на НХРАО; 

 Разработване на геодезична програма за мониторинг по време на периода на 

експлоатация на НХРАО; 
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 Westinghouse, DBEtec, Enresa, ИКюИ България АД, 2013. Технически проект. Част: Геодезия 
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 Обучение на персонала на НХРАО по прилагане на геодезичния мониторинг. 

3.4 ЗЕМИ И ПОЧВИ 

3.4.1 ЗЕМИ 

Земите в района на площадка „Радиана” са предимно държавна собственост. Земята не се 

използва за земеделски цели. Теренът е обрасъл с нискостеблени гори, предимно акации и 

храсти.  

Площадката е разположена в землището на село Хърлец, община Козлодуй (окръг Враца) на 

около 200 km по шосе северно от столицата София и само на 5 km източно от град Козлодуй. 

Площадката Радиана, с площ от около 46 ha и има почти правоъгълна форма с максимални 

размери 470 m x 1250 m. Тя.се намира в непосредствена близост до АЕЦ “Козлодуй” между 

два пътя, един на север, контролиран от АЕЦ и считан за вътрешнозаводски път, който 

свързва град Козлодуй с АЕЦ и един второстепенен път на юг, който свързва село Хърлец с 

град Козлодуй. Хранилището е извън зоната с ограничен достъп и оградата за сигурност на 

АЕЦ „Козлодуй“, но във външния периметър за сигурност на АЕЦ „Козлодуй“, както е 

описано в техническия проект
44

. 

От географска гледна точка, площадката се намира между втората и шестата льосови тераси 

в незаливната площадка отдясно на река Дунав. Долната тераса, T2, е относително 

хоризонтална, с коти между 39 и 45 m и заема северната и североизточната част на 

площадката. Горната тераса, T6, с коти между 65 и 93 m, заема южната полегата част на 

площадката. Площадката е почти равнинна с наклон около 3% и полегата област между 

зоните, съответстващи на T2 и T6, с наклон 12%. Според проведените от ЕС „стрес тестове“
45

, 

максималната кота, която може да бъде наводнена веднъж за период от 10 000 години 

(вероятност р=0.01%) е 33.50 m за зоната – т.е. доста под котата на площадката.  

През последните четири десетилетия площадката Радиана е подробно проучена; отначало 

като част от изследванията за определяне на мястото на площадката на АЕЦ “Козлодуй”, а 

напоследък, между 2007г. и 2011 г., бяха извършени обширни анализи на разполагането на 

площадката на НХРАО. През 2011 Геологическият Институт на Българската Академия на 

Науките извършва проучване, озаглавено “Прогноза за евентуално изменение на 

хидрогеоложките условия на равнината част на площадка „Радиана“ при най-неблагоприятни 

хидроложки, хидротехнически и климатични условия и оценка на опасността от ерозия и 

наводнение 
46

. Заключението от това проучване е, че площадката Радиана не е заплашена 

нито от наводнение, нито от ерозия, причинени от река Дунав, като прогнозираното 

максимално покачване на нивото на водата е 0.9 m.  

От представените скици на имотите и ADC със същите номера (Приложение 8-III.1 и 

Приложение 8-III.2) става ясно, че: 

 Имот 000254, с ЕКТТЕ 77548, общ. Козлодуй, образуван от имот № 000238 в 

землището на с. Хърлец, се намира в местността „Старите лозя” при граници и 

съседи: 

№ 000316  Широколистна гора  на МЗГ – ДА/ ДДС 
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© WESTINGHOUSE ELECTRIC SPAIN, DBE TECHNOLOGY GMBH, ENRESA И EQE. ВСИЧКИ ПРАВА 
АПАЗЕНИ. Сигнатура на проектаEQEB-11207-TD-GEN-R01(2)_BG / СТРАНИЦИ 55/60 

45
 Технически проект: Част Обща обяснителна  записка. Обяснителна записка.  EQEB-11207-TD-GEN-
R01 

46
 Доклад за прегред и подбор на потенциални площадки НХРАО; Приложение към Обобщения отчет; 
Разработване на концепция за погребване на РАО и за преглед и подбор на потенциални площадки 
на НХРАО; 2004; ГИ,ГфИ – БАН. 
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№ 000218 Пр. ел. Енергия на АЕЦ”Козлодуй” ЕАД 

№ 000141 Полски път  на Община Козлодуй  Землищна граница 

№ 000229 Напоителен канал на МЗГ – ХМС 

№ 000225 Спортен терен  на Община Козлодуй 

В имота има сграда за лаборатория, собственост на ДП „Радиоактивни отпадъци”. 

Съществуват ограничения върху част от имота от преминаващи през него проводници и 

сервитути около тях с ширина 7.5 и 5.00 m от едната страна и 2.5 m – от другата. 

 Имот № 000355, с ЕКТТЕ 77549, общ. Козлодуй, образуван от имот № 000231 в 

землището на с. Хърлец, се намира в местността „Старите лозя” при граници и 

съседи: 

№ 000385 Широколистна гора  на МЗГ – ДА/ ДДС 

№ 000005  Полски път на Община Козлодуй  Землищна граница 

№ 000223 Път II кл.  На Държавата 

Проучванията за определяне на площадка за изграждане на НХРАО са продължили много 

години, през които е възлагано на редица институции да провеждат задълбочени проучвания, 

които касаят всички аспекти на въздействия: геоложки, хидрогеоложки, сеизмични, почвени, 

земеползване и т.н.. 

Статутът на земята, попадаща на площадката и в нейния район, по актуална информация от 

общинската служба „Земеделие и гори” и Агенцията по кадастър, геодезия и картография е 

даден в Таблица 3.4-1. 

 

ТАБЛИЦА 3.4-1 СТАТУТ НА ИМОТИТЕ НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА” И РАЙОНА ѝ. 

№ на 

имота 

Собственик Начин на трайно ползване Вид собственост Площ, 

daa
47

 

000254 ДП РАО Друга селищна територия Държавна публична 309.633 

000238 ДПФ Гора в земеделски земи Държавна частна 100.215 

000232 Община Козлодуй Водостопанско съоръжение Общинска частна 1.569 

000355 ДП РАО Друга селищна територия Държавна публична 129.871 

000231 ДПФ Гора в земеделски земи Държавна частна 79.228 

000229 МЗГ-ХМС Напоителен канал Държавна частна 32.904 

000228 Община Козлодуй Водостопанско съоръжение Общинска частна 0.603 

000227 Община Козлодуй Водостопанско съоръжение Общинска частна 1.017 

000225 Община Козлодуй Спортна територия Общинска частна 4.26 

000038 Община Козлодуй Полски път Общинска публична 1.091 

000005 Община Козлодуй Полски път Общинска публична 10.532 

 

От таблицата се вижда, земята на площадка „Радиана“ е публична държавна собственост. 

Земята около площадката също е предимно държавна, с малки парцели общинска частна 

собственост и общинска публична собственост. 

Състоянието на земеделието в района на площадка „Радиана“ се определя въз основа на 

информация за структурата на почвената покривка и продуктивността на земите, както и от 

начина на трайно ползване на земеделските земи.  
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Международното съкращение на декар - deka(da) + ar(a) = daa– равен на 10 ара или 1000 m
2
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На Фигура 3.4-1 е показан опорният план на площадка „Радиана” на фона на прилежащите 

земи. 

Достъпът до площадката е възможен по пътя от АЕЦ "Козлодуй" (северният път) и от 

второкласен път II-11 от републиканската пътна мрежа след направата на отклонение.  

Предвижда се, електрозахранването и водоснабдяването да бъдат осигурени от 

експлоатационните дружества „ЧЕЗ Електро България” АД и ВиК Враца. Канализацията ще 

бъде осигурена чрез връзка с канализационната система на АЕЦ "Козлодуй". Точките на 

присъединяване ще бъдат съоръжени със съответното измервателно оборудване.
48

 

Тъй като площадка на ИП е в непосредствена близост до атомната централа, анализът за 

разпределението на площите обработваемата земя в зоните около АЕЦ „Козлодуй“
49

е 

приложим и за площадка „Радиана“. 

 

ТАБЛИЦА 3.4-2 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗЕМЯТА (ДЕКАРИ /DAA) В ЗОНИТЕ ОКОЛО АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ . 

Зони около АЕЦ „Козлодуй“ 10 km 20 km 30 km 110 km 

Обща площ в т.ч.:  174 000 710 000 1 587 000 21 368 000 

Обработваема площ  100 000 406 000 908 000 12 280 000 

- - посевни площи  84 000 346 000 774 000 10 468 000 

- - многогодишни плодови  4 000 15 000 33 000 446 000 

- - естествени ливади  7 000 30 000 67 000 906 000 

- - пасища  5 000 15 000 34 000 460 000 

Гори, храсти, скални масиви, реки и водоеми  14 000 304 000 679 000 9 088 000 

 

Съгласно Екологична оценка на Специализирания подробен устройствен план (СПУП) в 

зоната за превантивни защитни мерки (ЗПЗМ) с радиус 2 km около АЕЦ “Козлодуй“ попадат 

9 554 daа, от които 3 012 daa са заети от производствената площадката на АЕЦ “Козлодуй, 

площадката за съхранение и обработка на радиоактивните отпадъци на СП “РАО Козлодуй“ 

и площадката на 1-4 блокове, които подлежат на извеждане от експлоатация от СП „ИЕ 1-4 

блок”. Останалите земи са обработваеми, ежегодно засявани с различни земеделски култури.  

Обобщаващият извод, който може да се направи е, че растениевъдството в района е 

ориентирано към производство на зърно, но имат значение и техническите култури и 

трайните насаждения. Животновъдство е слабо развито, като животни се отглеждат в 

личните стопанства.  
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EQEL-11207-CD-GTC-R01(1)_BG (2013 -11-01) Идеен проект Алтернатива 1: Част Геотехника и 
геомеханика. Геомеханични и геотехнически условия и земна основа. 
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ДОВОС на ип изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ 
“Козлодуй” версия 03, т.т. 3.2 и 4.3., август 2013 г. страница: 11/99. 
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ФИГУРА 3.4-1 ОПОРЕН  ПЛАН ПО ВИД СОБСТВЕНОСТ 
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Данни за възстановената собственост, вида на земеползване и вида на собствеността за 

землищата на град Козлодуй и с.Хърлец са дадени в Таблица 3.4-3. Общата площ
50

 на 

землището на гр.Козлодуй е 1111.781 daa, а на землището на с.Хърлец - 4877.916 daa 

За района на Козлодуй структурата на терена включва водни течения и водни площи като 

отводнителни канали, от които 16.107 daa са върху държавна частна собственост, 1.829 daa 

върху общинска частна собственост и друг вид канал, който заема най-голяма площ от 

530.265 daa, върху земя на различни обществени организация. Общата площ на каналите 

възлиза на 548.194 daa.  

Полските пътища, трасирани за нуждите на селското стопанство, са върху публична 

общинска собственост и представляват 42.125 daa от територията. Пасищата и мерите заемат 

3 парцела с площ само от 12.614 daa.  

Делът на нивите възлиза на 426.848 daa, като частната собственост е 355.512 daa, 26.901 daa 

принадлежат на обществени организация, 25.187 daa са върху държавна частна собственост и 

19.250 daa са ниви върху общинска частна собственост.  

Лозята са с обща площ са 82.001 daa, като тези от частната собственост заемат 46.440 daa, но 

се намират и 27.065 daa лозя, които се стопанисват от общината. Четири парцела лозя с обща 

площ 8.496 daa принадлежат на обществени организации.  

 

ТАБЛИЦА 3.4-3 ДАННИ ЗА ВЪЗСТАНОВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ И ВИДА НА ЗЕМЕПОЛЗВАНЕЗА 

ЗЕМЛИЩАТА НА ГР. КОЗЛОДУЙ И С. ХЪРЛЕЦ 

Землище Кад. идентиф. VT_STR Земеползване 
Вид 

собственост 
Площ, daa 

Козлодуй 37798.0.2 Водни течения и 

водни площи 

Друг вид канал Обществ. 

организации 

530.265 

Козлодуй 37798.0.196 Водни течения и 

водни площи 

Отводнит. канал Държавна 

частна 

15.160 

Козлодуй 37798.0.618 Водни течения и 

водни площи 

Отводнит. канал Държавна 

частна 

0.940 

Козлодуй 37798.0.197 Водни течения и 

водни площи 

Отводнит. канал Общинска 

частна 

1.829 

548.194 

Козлодуй 37798.0.418 За нуждите на сел. 

стопанство 

Полски път Общинска 

публична 

11.026 

Козлодуй 37798.0.428 За нуждите на сел. 

стопанство 

Полски път Общинска 

публична 

8.727 

Козлодуй 37798.0.434 За нуждите на сел. 

стопанство 

Полски път Общинска 

публична 

1.989 

Козлодуй 37798.0.446 За нуждите на сел. 

стопанство 

Полски път Общинска 

публична 

1.945 

Козлодуй 37798.0.614 За нуждите на сел. 

стопанство 

Полски път Общинска 

публична 

2.783 

Козлодуй 37798.0.615 За нуждите на сел. 

стопанство 

Полски път Общинска 

публична 

1.416 

Козлодуй 37798.0.616 За нуждите на сел. 

стопанство 

Полски път Общинска 

публична 

1.732 

Козлодуй 37798.0.617 За нуждите на сел. 

стопанство 

Полски път Общинска 

публична 

8.466 

Козлодуй 37798.0.554 За нуждите на сел. 

стопанство 

Полски път Общинска 

публична 

4.041 

42.125 
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ДОВОС на ИП „Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ 
„Козлодуй“, 2013г. 
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Землище Кад. идентиф. VT_STR Земеползване 
Вид 

собственост 
Площ, daa 

Козлодуй 37798.0.447 За нуждите на сел. 

стопанство 

Пасище, мера Общинска 

публична 

2.421 

Козлодуй 37798.0.499 За нуждите на сел. 

стопанство 

Пасище, мера Общинска 

публична 

0.940 

Козлодуй 37798.0.761 За нуждите на сел. 

стопанство 

Пасище, мера Общинска 

публична 

9.253 

12.614 

Козлодуй 37798.209.1 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 1.001 

Козлодуй 37798.209.2 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 2.476 

Козлодуй 37798.209.4 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 4.055 

Козлодуй 37798.209.7 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 2.702 

Козлодуй 37798.209.8 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 5.495 

Козлодуй 37798.209.9 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 8.111 

Козлодуй 37798.209.10 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 14.346 

Козлодуй 37798.209.11 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 11.260 

Козлодуй 37798.209.13 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 15.586 

Козлодуй 37798.209.17 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 46.736 

Козлодуй 37798.209.18 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 2.701 

Козлодуй 37798.210.4 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 1.804 

Козлодуй 37798.210.5 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 2.795 

Козлодуй 37798.210.6 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 4.507 

Козлодуй 37798.210.9 За нуждите на сел. Нива Частна 3.750 

Козлодуй 37798.210.13 За нуждите на сел. 

стопанст. 

Нива Частна 4.508 

Козлодуй 37798.210.14 За нуждите на сел. 

стопан. 

Нива Частна 4.325 

Козлодуй 37798.210.17 За нуждите на сел. 

стопан. 

Нива Частна 4.508 

Козлодуй 37798.210.18 За нуждите на сел. 

стопан. 

Нива Частна 4.507 

Козлодуй 37798.210.21 За нуждите на сел. 

стопан. 

Нива Частна 8.112 

Козлодуй 37798.210.28 За нуждите на сел. 

стопан. 

Нива Частна 15.311 

Козлодуй 37798.244.45 За нуждите на сел. 

стопан. 

Нива Частна 3.602 

Козлодуй 37798.244.46 За нуждите на сел. 

стопан. 

Нива Частна 3.594 

Козлодуй 37798.244.49 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 4.502 

Козлодуй 37798.244.50 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 4.047 

Козлодуй 37798.244.51 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 4.684 

Козлодуй 37798.244.56 За нуждите на сел. Нива Частна 4.232 
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Землище Кад. идентиф. VT_STR Земеползване 
Вид 

собственост 
Площ, daa 

стопанство 

Козлодуй 37798.244.57 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 4.352 

Козлодуй 37798.244.58 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 3.577 

Козлодуй 37798.244.59 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 3.279 

Козлодуй 37798.244.60 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 4.324 

Козлодуй 37798.244.61 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 2.699 

Козлодуй 37798.245.2 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 18.888 

Козлодуй 37798.245.3 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 16.384 

Козлодуй 37798.245.5 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 6.413 

Козлодуй 37798.245.6 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 29.327 

Козлодуй 37798.246.1 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 4.053 

Козлодуй 37798.246.2 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 16.872 

Козлодуй 37798.246.3 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 18.847 

Козлодуй 37798.302.5 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 15.585 

Козлодуй 37798.302.8 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 3.244 

Козлодуй 37798.302.10 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 3.602 

Козлодуй 37798.302.11 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 5.405 

Козлодуй 37798.302.12 За нуждите на сел. 

стопство 

Нива Частна 5.404 

355.512 

Козлодуй 37798.302.14 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Обществ. 

организации 

5.045 

Козлодуй 37798.302.9 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Обществ. 

организации 

2.692 

Козлодуй 37798.245.4 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Обществ. 

организации 

6.756 

Козлодуй 37798.210.10 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Обществ. 

организации 

5.589 

Козлодуй 37798.209.12 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Обществ. 

организации 

3.216 

Козлодуй 37798.209.5 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Обществ. 

организации 

3.603 

26,901 

Козлодуй 37798.209.6 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Общинска 

частна 

3.603 

Козлодуй 37798.245.7 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Общинска 

частна 

13.380 

Козлодуй 37798.302.13 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Общинска 

частна 

2.268 

Козлодуй 37798.245.1 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Държавна 

частна 

14.467 

Козлодуй 37798.302.16 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Държавна 

частна 

10.720 
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Землище Кад. идентиф. VT_STR Земеползване 
Вид 

собственост 
Площ, daa 

44.438 

Козлодуй 37798.630.63 За нуждите на сел. 

стопанство 

Лозе Частна 1.557 

Козлодуй 37798.630.65 За нуждите на сел. 

стопанство 

Лозе Частна 2.649 

Козлодуй 37798.630.67 За нуждите на сел. 

стопанство 

Лозе Частна 1.350 

Козлодуй 37798.630.71 За нуждите на сел. 

стопанство 

Лозе Частна 1.254 

Козлодуй 37798.630.73 За нуждите на сел. 

стопан.ство 

Лозе Частна 2.026 

Козлодуй 37798.630.74 За нуждите на сел. 

стопанство 

Лозе Частна 1.861 

Козлодуй 37798.630.75 За нуждите на сел. 

стопанство 

Лозе Частна 1.732 

Козлодуй 37798.630.76 За нуждите на сел. 

стопанство 

Лозе Частна 1.607 

Козлодуй 37798.630.77 За нуждите на сел. 

стопанство 

Лозе Частна 1.977 

Козлодуй 37798.630.78 За нуждите на сел. 

стопан.ство 

Лозе Частна 2.503 

Козлодуй 37798.630.79 За нуждите на сел. 

стопанство 

Лозе Частна 0.283 

Козлодуй 37798.630.81 За нуждите на сел. 

стопанство 

Лозе Частна 0.954 

Козлодуй 37798.630.82 За нуждите на сел. 

стопанство 

Лозе Частна 1.870 

Козлодуй 37798.630.85 За нуждите на сел. 

стопанство 

Лозе Частна 1.045 

Козлодуй 37798.630.86 За нуждите на сел. 

стопан.ство 

Лозе Частна 3.306 

Козлодуй 37798.633.4 За нуждите на сел. 

стопанство 

Лозе Частна 1.872 

Козлодуй 37798.633.5 За нуждите на сел. 

стопанство 

Лозе Частна 5.318 

Козлодуй 37798.633.8 За нуждите на сел. 

стопанство 

Лозе Частна 2.068 

Козлодуй 37798.633.9 За нуждите на сел. 

стопанство 

Лозе Частна 1.966 

Козлодуй 37798.633.10 За нуждите на сел. 

стопанство 

Лозе Частна 2.275 

Козлодуй 37798.633.12 За нуждите на сел. 

стопанство 

Лозе Частна 2.592 

Козлодуй 37798.633.14 За нуждите на сел. 

стопанство 

Лозе Частна 1.759 

Козлодуй 37798.633.15 За нуждите на сел. 

стопанство 

Лозе Частна 2.616 

46.440 

Козлодуй 37798.630.62 За нуждите на сел. 

стопанство 

Лозе Стопанисв. от 

общината 

2.358 

Козлодуй 37798.630.64 За нуждите на сел. 

стопан.ство 

Лозе Стопанисв. от 

общината 

0.782 

Козлодуй 37798.630.66 За нуждите на сел. 

стопанство 

Лозе Стопанисв. от 

общината 

2.766 

Козлодуй 37798.630.68 За нуждите на сел. 

стопанство 

Лозе Стопанисв. от 

общината 

2.123 

Козлодуй 37798.630.72 За нуждите на сел. 

стопанство 

Лозе Стопанисв. от 

общината 

1.336 

Козлодуй 37798.630.80 За нуждите на сел. Лозе Стопанисв. от 1.246 
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Землище Кад. идентиф. VT_STR Земеползване 
Вид 

собственост 
Площ, daa 

стопанство общината 

Козлодуй 37798.630.84 За нуждите на сел. 

стопан.ство 

Лозе Стопанисв. от 

общината 

0.780 

Козлодуй 37798.633.1 За нуждите на сел. 

стопанство 

Лозе Стопанисв. от 

общината 

2.039 

Козлодуй 37798.633.2 За нуждите на сел. 

стопанство 

Лозе Стопанисв. от 

общината 

3.172 

Козлодуй 37798.633.3 За нуждите на сел. 

стопанство 

Лозе Стопанисв. от 

общината 

3.408 

Козлодуй 37798.633.6 За нуждите на сел. 

стопанство 

Лозе Стопанисв. от 

общината 

2.032 

Козлодуй 37798.633.7 За нуждите на сел. 

стопанство 

Лозе Стопанисв. от 

общината 

2.464 

Козлодуй 37798.633.11 За нуждите на сел. 

стопанство 

Лозе Стопанисв. от 

общината 

2.559 

27.065 

Козлодуй 37798.630.69 За нуждите на сел. 

стопанство 

Лозе Обществ. 

организации 

1.302 

Козлодуй 37798.630.70 За нуждите на сел. 

стопанство 

Лозе Обществ. 

организации 

1.395 

Козлодуй 37798.630.83 За нуждите на сел. 

стопанство 

Лозе Обществ. 

организации 

2.411 

Козлодуй 37798.633.13 За нуждите на сел. 

стопанство 

Лозе Обществ. 

организации 

3.386 

8.494 

Хърлец 77548.0.384 Водни течения и 

водни площи 

Отводнит. канал Държавна 

частна 

1.170 

Хърлец 77548.0.64 Водни течения и 

водни площи 

Отводнит. канал Държавна 

частна 

26.109 

27.279 

Хърлец 77548.0.71 Водни течения и 

водни площи 

Отводнит. канал Общинска 

частна 

26.479 

Хърлец 77548.0.111 За нуждите на сел. 

стопанство 

Полски път Общинска 

публична 

5.128 

Хърлец 77548.0.113 За нуждите на сел. 

стопанство 

Полски път Общинска 

публична 

4.552 

Хърлец 77548.0.155 За нуждите на сел. 

стопанство 

Полски път Общинска 

публична 

1.860 

Хърлец 77548.0.158 За нуждите на сел. 

стопанство 

Полски път Общинска 

публична 

5.859 

Хърлец 77548.0.201 За нуждите на сел. 

стопанство 

Полски път Общинска 

публична 

12.390 

Хърлец 77548.0.645 За нуждите на сел. 

стопанство 

Полски път Общинска 

публична 

5.242 

Хърлец 77548.0.344 За нуждите на сел. 

стопанство 

Полски път Общинска 

публична 

2.714 

Хърлец 77548.0.538 За нуждите на сел. 

стопанство 

Местен път Общинска 

публична 

0.128 

64.352 

Хърлец 77548.53.9 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 37.931 

Хърлец 77548.54.12 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 12.510 

Хърлец 77548.54.13 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 27.720 

Хърлец 77548.56.5 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 32.076 

Хърлец 77548.54.15 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 2.603 
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Землище Кад. идентиф. VT_STR Земеползване 
Вид 

собственост 
Площ, daa 

Хърлец 77548.56.9 За нуждите на сел. 

стопан.ство 

Нива Частна 11.009 

Хърлец 77548.56.10 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 11.009 

Хърлец 77548.56.11 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 11.009 

Хърлец 77548.56.12 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 12.310 

Хърлец 77548.86.2 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 5.625 

Хърлец 77548.86.6 За нуждите на сел. 

стопан.ство 

Нива Частна 5.004 

Хърлец 77548.86.9 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 10.004 

Хърлец 77548.86.10 За нуждите на сел. Нива Частна 19.940 

Хърлец 77548.86.12 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 2.052 

Хърлец 77548.86.15 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 23.770 

Хърлец 77548.86.16 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 7.006 

Хърлец 77548.86.19 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 7.507 

Хърлец 77548.86.20 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 9.062 

Хърлец 77548.86.23 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 16.013 

Хърлец 77548.86.26 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 23.020 

Хърлец 77548.86.27 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 6.005 

Хърлец 77548.86.28 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 3.002 

Хърлец 77548.86.30 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 10.018 

Хърлец 77548.86.31 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 15.313 

Хърлец 77548.86.32 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 8.307 

Хърлец 77548.86.34 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 4.153 

Хърлец 77548.86.35 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Частна 4.153 

338.131 

Хърлец 77548.0.208 За нуждите на сел. 

стопанство 

Изоставeнитрайни 

насаждения 

Обществ. 

организации 

4.925 

Хърлец 77548.0.210 За нуждите на сел. 

стопанство 

Изоставeнитрайни 

насаждения 

Обществ. 

организации 

12.822 

17.747 

Хърлец 77548.86.17 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Обществ. 

организации 

2.002 

Хърлец 77548.86.21 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Обществ. 

организации 

5.425 

Хърлец 77548.86.24 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Обществ. 

организации 

17.795 

Хърлец 77548.86.29 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Обществ. 

организации 

3.003 

Хърлец 77548.86.33 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Обществ. 

организации 

8.307 
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Землище Кад. идентиф. VT_STR Земеползване 
Вид 

собственост 
Площ, daa 

Хърлец 77548.86.36 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Обществ. 

организации 

43.147 

Хърлец 77548.86.11 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Обществ. 

организации 

10.288 

Хърлец 77548.54.14 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Обществ. 

организации 

12.151 

Хърлец 77548.55.35 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Обществ. 

организации 

142.711 

Хърлец 77548.56.3 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Обществ. 

организации 

22.718 

Хърлец 77548.86.7 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Обществ. 

организации 

12.990 

Хърлец 77548.86.1 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Обществ. 

организации 

4.007 

Хърлец 77548.86.14 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Обществ. 

организации 

8.667 

293.211 

Хърлец 77548.56.4 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Държавна 

частна 

30.551 

Хърлец 77548.56.8 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Държавна 

частна 

11.009 

Хърлец 77548.56.1 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Държавна 

частна 

132.085 

Хърлец 77548.54.16 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Държавна 

частна 

31.535 

Хърлец 77548.53.10 За нуждите на сел. 

стопанство 

Нива Държавна 

частна 

73.685 

     278.865 

Хърлец 77548.0.980 За нуждите на сел. 

стопанство 

Унищ.нива-пром. Държавна 

частна 

22.106 

Хърлец 77548.0.981 За нуждите на сел. 

стопанство 

Унищ.нива-пром. Държавна 

частна 

6.868 

28.974 

Хърлец 77548.0.211 За нуждите на сел. 

стопанство 

Пасище, мера Общинска 

публична 
6.199 

Хърлец 77548.0.212 За нуждите на сел. 

стопанство 

Изоставeни трайни 

насаждения 

Общинска 

частна 
6.443 

Хърлец 77548.0.218 Населени места Произв. ел. 

енергия 

Обществ. 

организации 
3714.745 

Хърлец 77548.0.358 За нуждите на сел. 

стопанство 

Производств терен Държавна 

частна 
101.712 

Хърлец 77548.0.537 За нуждите на сел. 

стопанство 

Др.селищна територия Обществ. 

организации 
0.255 

5989.697 

Площ Козлодуй 1111.781 

Площ Хърлец 4877.916 

 

Площта на земите от землището на с. Хърлец е значително повече (над 4 пъти от тези в 

Козлодуй). На нея са изградени три отводнителни канала върху площ от 53.728 daa. Два от 

отводнителните канали са изградени върху държавна частна собственост с площ 27.279 daa и 

един върху общинска частна с площ от 26.479 daa.  

Полските пътища заемат 37.872 daa само върху общинска публична собственост. Нивите, с 

обща площ 910.208 daa, показват различна собственост. Частните ниви са 338.131 daa. 

Обществени организации притежават 293.211 daa, а делът на държавната частна собственост 

представлява 278.866 daa. В подадената информация са посочени 28.974 daa като унищожени 
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ниви върху държавна частна собственост. Подадени са 17.747 daa като изоставени трайни 

насаждения, собственост на обществени организации, и 6.443 daa върху общинска частна 

собственост. Площта на едно пасище, мера от 6.199 daa, е общинска публична собственост. 

На територията на с. Хърлец има по-голямо разнообразие на вида на земеползване. Част от 

територията е заета от съоръжения за пренос на електрическа енергия, тя е най-голяма като 

дял и възлиза на 3714.745 daa, собственост на обществени организации. Цитиран е терен от 

101.712 daa, като производствен терен за нуждите на селското стопанство върху държавна 

частна собственост и пак за нуждите на селското стопанство обществени организации 

притежават едни 0.255 daa на друга селищна територия. Общата площ на с. Хърлец в района 

на площадките е 4877.916 daa, а тази, взета заедно за землищата на двете населени места, 

общо представлява 5989.697 daa. 

3.4.2 ПОЧВИ 

3.4.2.1 НЕРАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ 

3.4.2.1.1  ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГЕНЕТИЧНИТЕ ПОЧВИ В РАЙОНА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Според почвено-географското райониране на България
51

 община Козлодуй се намира в 

почвено-географския район на Крайдунавската подзона на черноземите, Средна 

крайдунавска провинция, а агроекологичният район е също районът на черноземите
52

,
53

. В 

ерозионно отношение попада в район на равнинните и хълмистите райони с неерозирани 

почви. В землището на община Козлодуй са разпространени главно дълбоки почви –глинесто 

песъчливи и песъчливо глинести, най-вече карбонатни черноземи и алувиално (делувиално)-

ливадни почви
54

. Основните почвообразуващи скали, върху които са разположени, са 

карбонатни материали, конгломерати и пясъчници, а в пониженията и речните тераси - 

алувиални и делувиални наноси. Растителната покривка е представена от редки издънкови 

гори от келяв габър, мъждрян, дъб и акация, на места в смес с иглолистни култури. От 

храстите най-често се срещат глог, малина, трънка, драка, шипка, къпина и др. 

В климатично отношение районът попада в Умерено-континенталната климатична подобласт 

на Европейската континентална климатична област, характеризираща се със студена зима и 

горещо лято – с измерени абсолютна максимална температура 43.5°С и абсолютна 

минимална –35.5°С. През годината 60 – 70 дни са с температури по-ниски от 0°С; 

количествата на летните валежи са с над 30% по-големи от зимните; снежната покривка е 

устойчива и с по-голяма дебелина; чести и силни ветрове.  

Почвите на проектираните площадки са в агроекологичния район на черноземите
55

 

Основните почвени типове са карбонатни, типични и ливадни черноземи и алувиално 

(делувиално)-ливадни почви. Във връзка с механичния състав и плътността черноземите са 

характеризирани като леко песъчливо-глинести до тежко песъчливо-глинести с текстурен 

коефициент от 2 до 1.3. Алувиалните почви са песъкливи и песъкливо глинести в зависимост 

от характера на наносния материал.  
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По отношение на бонитетното групиране почвите се намират в първа (земи с бонитет 80 и 

повече бала) и втора бонитетна група (добри земи с бонитет 60 - 80 бала). 

Това са основните почвообразуващи фактори, допринесли за формирането на установените в 

района генетични почвени типове: карбонатни черноземи – в широка ивица около река 

Дунав, типични черноземи – на юг от карбонатните в близост до средните течения р. Огоста 

и Скът, излужени черноземи - в по-високите части от територията на юг от типичните и 

карбонатните, сиви горски  (обикновено над 500 – 800 m) алувиално (делувиално)-ливадни 

почви – около реките Цибрица, Огоста и Скът и притоците им и една малка част от източната 

част на терена е заета от ливадно-блатните. Разнообразието при сивите горски почви, в 

резултат на влиянието на основната скала и елементарните почвени процеси се допълва от 

различните по степен на ерозия и механичен състав почвени различия 
56

,
57

. 

Карбонатните черноземи са разпространени под формата на ивица покрай р. Дунав. 

Съдържат карбонати от 50 cm до повърхността на почвения профил като той може да се 

опише като Ак-АСк-Ск. Общата мощност на хумусно-акумулативния хоризонт варира между 

40 и 80 cm, но мощността на целия профил достига до 80 – 150 cm. Формирани са върху 

льосова основа. По целия профил почвите са рохкави и се наблюдава активна биологична 

дейност – корени, ходове на насекоми и други ровещи животни. Механичният състав е леко 

песъчливо-глинест. В пределите на почвения профил механичният състав е почти еднороден. 

Първичните минерали са представени главно от кварц, фелдшпати и слюди. В иловата 

фракция има и каолинит и монтморилонит. Химичният състав се характеризира със 

съдържание на свободни алкалоземни карбонати по целия профил. В горните хоризонти 

карбонатите са малко и се увеличават в дълбочина. В почвообразуващия льос те намаляват. 

Хумусното съдържание при обработваемите почви достига да 2,5 – 4,5% в орницата, а 

общите запаси са високи – 80 – 100 t/ha. Обогатеността на хумуса с азот е висока. 

Съдържанието на азот в орницата е 3 – 5 t/ha, но усвоимите му форми са малко. 

Съдържанието на фосфор също е високо, но с малко усвоими форми. Съдържанието на общ 

калий също е високо – 1,5 – 2,5%, а тези почви се отличават с благоприятен калиев режим. 

Микроелементите в тези почви обикновено са в значителни количества, но поради по-

високите количества на карбонатите в тях усвоимите им форми са малко
58

. 

Карбонатните черноземи имат добри общи физични свойства и структура, нямат голяма 

пластичност и се обработват добре. Водният режим на тези почви не е много добър, поради 

продължителните засушавания през лятото и значителното непродуктивно изпарение на 

влага. 

От гледна точка на продуктивността на тези почви може да се отбележи, че те притежават 

благоприятни качества, които очертават сравнително добро плодородие. То може да бъде 

повишено чрез прилагане на комплекс от мелиоративни мероприятия – минерално и органо-

минерално торене, напояване, целесъобразни обороти и правилно стопанисване от гледна 

точка използваните култури. 

Тези почви имат висок клас на устойчивост  към замърсяване, поради високото количество 

на карбонати и сравнително високото количество на хумус
59

. 
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Типичните черноземи са сравнително по-малко в района, разположени  на юг от 

карбонатните черноземи и поради хълмистия релеф част от тях са и еродирани. По тази 

причина мощността на хумусния хоризонт и на почвения профил са доста разнообразни - 

съответно 50 - 60 cm и 90 - 110 cm при нееродираните и слабо еродираните и съответно 10 - 

20 cm и 20 - 50 cm при средно и силно еродираните. Преходът между отделните хоризонти е 

постепенен. Карбонатите се установяват на 40 - 50 cm дълбочина, но при еродираните и на 

повърхността. 

По механичен състав първите са средно и тежко - песъчливо глинести с наличие на 

физическа глина (частици по-малки от 0,01 mm) между 35 и 55%, а вторите - леко и средно 

песъчливо - глинести с 25 - 45% глина. 

Запасеността с хумус, общ азот и общ фосфор е слаба и средна и по-добра на калий. 

Почвената реакция е неутрална и алкална. 

 

 

15 KM 

ФИГУРА 3.4-2 ХАРАКТЕРНИ ПОЧВИ В РАЙОНА НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА” (АГЕНЦИЯ ПО 

ПОЧВЕНИТЕ РЕСУРСИ)
60

 

Легенда: 

1 – Карбонатни черноземи 

2 – Типични черноземи 

3 – Излужени черноземи 

6 – Тъмносиви горски 

7 – Сиви (лесивирани) горски 

18 – Ливадни черноземи 

20 – Алувиални и алувиално-ливадни 

22 – Ливадни и торфено-блатни 

24 – Ерозирани карбонатни и типични черноземи 

25 – Ерозирани излужени черноземи 

26 – Ерозирани сиви горски 

32 – Сиви горски 

 

Излужените черноземи са образувани предимно върху льос, глинясал льос и льосовидни 

песъчливи глини. За разлика от предходните те се отличават с по-добре оформени и по-

мощни хумусен хоризонт и почвен профил. Мощността им е съответно 50 до 80 и 90 до 150 

cm. Карбонатите, както и останалите лесноразтворими соли са измити на дълбочина 80 - 120 

cm - т.е. в долната част на преходния хоризонт. Почвеният профил е уплътнен и преходът 

между отделните хоризонти ясен. 
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Общото количество на соли (сух остатък) е в нормални граници - 0,06 до 0,10%.  

По отношение устойчивостта на тези почви на химическо замърсяване, поради неутралната 

си до слабо алкална реакция, биха могли да бъдат отнесени към втори и трети клас
61

. 

Алувиалните и алувиално-ливадните почви са разположени в заливните и надзаливни 

тераси на р. Дунав, на реките Цибрица, Огоста и Скът, вливащи се в нея и притоците им. Те 

са формирани върху алувиални отложения под въздействието на ливадна растителност и 

близки подпочвени води през зимно-пролетния период. Имат рохкав и добре аериран профил 

и хумусен хоризонт в различна степен хумусиран (средно 1 - 3%), чиято мощност е 

обикновено между 10 и 40 cm. Под него следват пластове от нанос, някои от които са 

повлияни от почвообразувателния процес, но в последствие заляти и погребани. 

Механичният състав е изключително разнообразен, но най-често песъчлив и глинесто-

песъчлив. Почвената реакция е в почти всички случаи неутрална до слабо алкална. 

Алувиално(-делувиално)-ливадните почви в района имат средно мощен хумусен хоризонт 

(30 - 40 cm) и, с изключение на тези около р. Дунав, не особено дълбок почвен профил (до 

около 60 - 70 cm). Те са рохкави, почти безструктурни или със слабо оформена и нездрава 

троховидно-зърнеста структура в повърхностния хоризонт.  В дълбочина следват 

безкарбонатни или карбонатни пясъци, чакъли и песъчливи глини.  

Механичният състав е лек - обикновено глинесто-песъклив, със съдържание на физическа 

глина в слабо изразения хумусен хоризонт 11,4 - 19,0%. 

Те са бедно хумусни почви и слабо запасени с общ азот. Стойностите им са съответно под 

1% и под 0,100%. Почвената реакция в повърхностния хоризонт е неутрална -  рН(Н2О)  6,90  

и в рН(КСІ) 5,95. В следващите надолу хоризонти и пластове почвената реакция е слабо 

алкална. 

По отношение устойчивостта на тези почви на химическо замърсяване, поради неутралната 

си до слабо алкална реакция, биха могли да бъдат отнесени към трети клас.
62

 

Ливадно-блатните почви, разположени в близост с описваната площадка, са хидроморфни 

почви, образувани под влияние на ливадния процес и при високи подпочвени води
63

. 

Обикновено водите са на дълбочина 50 – 100 cm като в зависимост от влажността на 

годината слизат по-дълбоко или се изкачват по-високо. Карбонатите им най-често започват 

от повърхността като в дълбочина се увеличават. Механичният им състав е тежък и по 

профила им се наблюдават глееви петна. В целинните почви хумусното съдържание е над 

5%, а в обработваемите – около 3 – 4%. Общото съдържание на основните хранителни 

елементи е високо. Почвената реакция е неутрална до слабо алкална. Сорбционният 

капацитет на тези почви е висок  и наситеността им с бази – също е висока. Физико-

механичните свойства на почвите са добри, но филтрационната им способност е слаба. Тези 

почви се установяват естествено в м. “Блатото” като главният отводнителен канал и 

събирателните канали способстват за поддържане на заблатяването и замърсяването им. 
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Поради алкалната реакция на тези почви и тежкия им механичен състав те могат да бъдат 

отнесени към трети клас на устойчивост към химическо замърсяване
64

. 

Антропогенни почви. Разпространени са на територията на АЕЦ "Козлодуй", както и в 30 

километровата зона. На площадката на АЕЦ "Козлодуй" те са възникнали поради 

строителните дейности, свързани с изграждането на централата. Почвите върху избраните 

площадки в една или друга степен са антропогенизирани, независимо от това, че генетичният 

им произход е ясен. 

3.4.2.1.2 ДЕГРАДИРАЛИ ЗЕМИ И ПОЧВИ И ТАКИВА С ИЗВЕСТНА СТЕПЕН НА ДЕГРАДАЦИЯ 

 Ерозирани почви  

В ерозионно отношение земите и почвите от 30-километровата наблюдавана зона около АЕЦ 

“Козлодуй” попадат в групите на неерозираните, слабо ерозираните и средно ерозираните 

почви. Поради откритостта на терена и характерните североизточни и северозападни ветрове 

почвите в района, главно земеделските почви, използвани за едногодишни култури, са 

подложени на дефлация главно през зимата, когато са без растителна покривка. Почвата 

върху проектираната площадка е покрита в по-голямата си част с дървесно-храстова 

растителност, което я предпазва от ветровата ерозия. В тази връзка и водната ерозия не е 

такъв проблем, когато падат по-интензивни валежи. Често в някои части на района падат 

градушки.
65

 Ако се възстанови растителното покритие върху откритите площи на 

площадката след изграждане на НХРАО, ерозионните процеси няма да оказват никакво 

отрицателно въздействие както върху площадката, така и от нея към прилежащите земи.
66

 

 Вкислени, преовлажнени и заблатени почви  

В района на предполагаемото въздействие на площадките няма вкислени почви поради това, 

че генетичните почвени типове са с естествена алкална, слабо алкална или неутрална 

реакция.  

Не се наблюдава и преовлажняване или заблатяване на генетичните почвени типове, поради 

добрата им филтрационна способност. Върху тях не се оказва и забележимо преуплътняване, 

което да доведе до влошаване на плътността и филтрационните им качества. Върху малка 

част от почвите извън площадка „Радиана“ - в северната част на АЕЦ „Козлодуй” и в близост 

с р. Дунав се наблюдават преовлажнени и заблатени почви, замърсени със строителни 

отпадъци. Заблатяването тук се предизвиква от естествени процеси на влияние на р. Дунав и 

притоците й, тъй като местността се намира в най-ниската част на земите в този район, в 

заливната част на реката. Във връзка с наложилото се заблатяване, почвеното плодородие е 

по-ниско.  

3.4.2.1.3 ЗАМЪРСЕНИ ЗЕМИ И ПОЧВИ 

Обобщението на данните от изследванията във връзка с изготвяне на доклада за ОВОС на 

АЕЦ “Козлодуй” през 1999 г., (който е много детайлен по отношение на данните за почвите); 
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КОНСОРЦИУМ „ДИКОН – АКСИОНА ИНЖ. 2013. ДОВОС на ИП изграждане на Нова ядрена 
мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ “Козлодуй” версия 03, август 2013г. 
страница: 27/99 
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 Доклад за оценка на въздействието на околната среда (ДОВОС) за изграждане на Национално 
хранилище за погребване на краткоживеещи ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци - 
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и последващите ДОВОС на ИЕ 1-4, СПИ и НЯМ през 2013 г., както и данни от други 

административни и научни институции
67

, показва, че почвите в района са сравнително малко 

замърсени и не се различават особено от другите райони в страната.  

Пробите, анализирани във връзка с разработката “Екологичен модел на Община Козлодуй” 

показват сравнително добра картина за състоянието на замърсяването на общината от 

различните промишлени дейности, в т.ч. и на АЕЦ “Козлодуй”. Като източници на 

замърсяване са посочени, освен атомната централа, бетоновият завод, строителното 

предприятие, асфалтовата база и керамичната фабрика, газовото находище и промишлените 

предприятия в гр. Мизия, които, поради ветровата характеристика, непосредствено влияят 

върху разглежданата територия.  

 Земи, замърсени с тежки метали  

Изследвания по отношение замърсяването на почвите в района с тежки метали са правени от 

контролните органи и като собствен мониторинг на различни инвеститори, но най-много – 

във връзка с дейността на АЕЦ „Козлодуй”. 

Регистрираните количества на някои тежки метали като мед, олово и др. не се свързват с 

дейността на АЕЦ “Козлодуй”. Регистрираните по-високи количества на мед в някои 

земеделски райони на Врачанска област най-вероятно са свързани с употребата на мед 

съдържащи препарати за пръскане на лозята и други земеделски култури (от общо 31 

земеделски масива с трайни насаждения в 23 са установени по-високи концентрации на мед и 

цинк). Обобщено данните показват, че: 

 Замърсени с олово почви има около селата Гложене, Хърлец, Бутан (стопански двор и 

газонаходището), територията на гр. Козлодуй, поречието на р. Огоста и южната граница на 

Община Козлодуй;  

 Високи наднормени стойности на олово, мед и цинк има в почвите при МТС-Гложене, които 

се дължат на МПС – трактори, камиони и селскостопанска техника. Случаят е изолиран и 

нетипичен (непредставителен) за района;  

 Съдържанието на манган в изследваните почвени проби е в границата на кларковата 

концентрация от 850 mg/kg, като отклонения 4 пъти над фоновото съдържание има край 

Гложене и Софрониево, от поречието на Огоста и при автобазата на АЕЦ “Козлодуй”.  

Данните от Таблица 3.4-4показват конкретното замърсяване с тежки метали в района на ИП 

и площадката на АЕЦ “Козлодуй”,
68, 69

 .  

3.4.2.1.4 ЗАМЪРСЕНИ ЗЕМИ С НЕФТОПРОДУКТИ 

Данните от изследванията на колектива, изследвал почвите в района на АЕЦ “Козлодуй” във 

връзка с ДОВОС на Централата показват, че замърсяването с нефтопродукти не се отличава 

от това, каквото се наблюдава в една или друга степен около всяко друго промишлено 

предприятие на всеки промишлен обект, който се контролира чрез собствен мониторинг и от 

държавни контролни органи.  

Авторите на доклада за ОВОС на АЕЦ ”Козлодуй” през 1999 г. са изследвали и солевото 

съдържание на почвите. От химическия анализ са установили, че тяхната 

електропроводимост е не повече от 4.0 mS/cm, което показва, че почвите попадат в нулевия 

клас на засоленост (от 0 до 4 dS/m). В общи линии замърсяването на почвите с 
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нефтопродукти в района на АЕЦ “Козлодуй” е минимално (под ПДК) и не се отличава от 

това на всеки промишлен обект, който се контролира чрез собствен мониторинг и от 

държавни контролни органи (Таблица 3.4-5) 
70

. Локално разливане на нефтопродукти има на 

площадката на АЕЦ „Козлодуй” при мазутно-масленото стопанство, а слаби замърсявания с 

масла, нефтопродукти и др. се откриват край газовото находище в с.Бутан, сметищата на 

селата Хърлец и Крива бара, край бивши селскостопански обекти. 
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ТАБЛИЦА 3.4-4 ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПОЧВИТЕ НА ЗЕМЛИЩЕТО НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ (ПРИ РН 7.5- 8.5)
71

 

Елемент 
Брой 

проби 

Средно 

[mg/kg] 

Проба 

№ 

Количество 

mg/kg 
ПДК, mg/kg 

Съдържание 

в пъти ПДК 

Приблизително местоположение на взетата 

почвена проба 

Карбонатни черноземи, песъчливо - глинести 

Рв 123 51.77 41 

61 

62 

63 

69 

114,0 

398,4 

91,5 

251,8 

390,0 

над 80 1.43 

4.98 

1.14 

3,15 

4.88 

с. Бутан - до овцефермата над бензиностанцията 

с. Бутан - до стопанския двор с. Бутан - до МТС, 

над газонаходището с. Бутан - под 

газонаходището след границата със с. Крива Бара 

Масла и 

нефтопродукти 

29 180 62 51 300 при хумус 

1% 

под ПДК с. Бутан - до МТС, над газонаходището 

Нефтопродукти  131  37 300 при хумус 

1% 

под ПДК с. Бутан - до МТС, над газонаходището 

Ливадни черноземи, средно и тежко песъчливо-глинести 

Рв 17 35.16 40 109.0 под 80 1.36 Животновъден комплекс Козлодуй 

Си 17 81.06 41 317.0 270-280 1.17-1.13 с. Бутан, до овцефермата, над бензиностанцията 

Масла и 

нефтопродукти 

3  2 140.0 300 при хумус 

1% 

под ПДК при плаващата помпена станция 

Нефтопродукти   2 

40 

80 

80.0 

680.0 

70.0 

“ под ПДК 2.27 

под ПДК 

при плаващата помпа животновъден комплекс 

Козлодуй под канала 

Алувиални и алувиално - ливадни почви, песъчливи и песъчливо - глинести 

Рв 29 64.57 18 

24 

46 

49 

106 

275.0 

182.5 

149.5 

130.8 

251.5 

под 80 3.44 

2.28 

1.87 

1.64 

3.14 

с. Г ложене - до МТС р.Огоста - под моста с. 

Хърлец - до сметището с.Бутан - до 

газонаходището с.Г ложене - до МТС 

Cu 29 57.26 18 347.5 270-280 1.29-1.24 с. Г ложене - до МТС 

Zn 23 137.5 18 775.0 360-370 2.15-2.09  

Mn 23 889.6 24 

57 

106 

3450.0 

1012.0 

3875.0 

850 4.06 

1.19 

4.56 

р. Огоста - под моста 

с. Г ложене - до сметището 

с. Бутан - до газонаходището 

As 5 197.0 24 

106 

„ 

„ 

25 

25 

 

7.88 

р. Огоста - под моста 

Масла и 

нефтопродукти 

8 ' 72 2060 300 при 

хумус 1% 

6.87 с. Крива бара - до сметището 
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Нефтопродукти  '  880  2.93  

 

ТАБЛИЦА 3.4-5 СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕЖКИ МЕТАЛИ И МЕТАЛОИДИ В ПОЧВЕНИ ПРОБИ (MG/KG) В 30-КИЛОМЕТРОВАТА ЗОНА НА АЕЦ "КОЗЛОДУЙ”
72

 

Пр. № рН 
Сu РЬ Zn Ni Hg Аs Сd Сг Мn Со Fе В 

Измер. ПДК Измер. ПДК Измер. ПДК Измер. ПДК Измер. ПДК Измер. ПДК Измер. ПДК Измер. ПДК Измер. Измер. Измер. Измер. 

1 6.9 28.950 <260 20.408 <80 60513 <340 27.765 70 - - -  следи 3.0 - - 320.123 7.831 745.610 - 

2" 7.2 21.244 <270 18.070 <80 32.695 <360 28.814 70 - - - - следи -3.0 - - 293.270 6.837 760.402 - 

4* 7.0 18.929 <260 23.481 <80 44.566 <340 32Л07 70 - - - - следи 3.0 - - 298.304 7.188 751.390 - 

5* 7.0 20.747 <260 21.850 <80 37.080 <340 26.927 70 0.232 1 8.6 29-55 следи 3.0 - - 278.317 7.504 689.503 - 

6 7.0 17.705 <260 18.548 <80 30.773 <340 24.871 70 - - 5.98 25 следи 3.0 23.3 200 265.366 6.323 660.990 36.7 

7- 7.0 18.031 <260 21.930 <80 41.910 <340 26.072 70 - - - - следи 3.0 - - 280.458 7.066 1561.89 35.6 

8 7.0 18.689 <260 20.678 <80 32.607 <340 25.052 70 - - 0.2 25 следи 3.0 - - 259.066 7.158 624.304 - 

9 6.8 35.413 <260 47.217 <80 57.515 <340 26.874 70 - - - - следи 3.0 - - 322.986 8.037 787.121 39.5 

10 7.3 20.583 <270 19.142 <8() 36.226 <360 31.286 70 0.412 1 10.3 25 следи 3.0 - - 279.722 8.645 645.892 - 

11 7.5 22.533 <270 21.347 <80 39.611 <360 30.123 70 - - - - следи 3.0 34.0 200 312.381 8.776 744.307 52.0 

12 7.3 17.735 <270 32.711 <80 53.992 <360 23.252 70 - - - - 0.197 3.0 - - 262.868 5.518 609.285 - 

13 7.0 22.001 <260 22.719 <80 38.741 <340 28.219 70 - - - - следи 3.0 - - 306.103 8.370 749.474 - 

Н 7.0 16.858 <260 21.639 <80 36.987 <340 22.142 70 - - - - следи 3.0 - - 256.894 5.787 772.192 - 

15 8.0 17.200 <280 10.500 <80 43.700 360 21.000 70 1.350 1 4.4 25 .0.440 3.0 23.6 200 335.000 2.800 - 37.1 

14' - -- - - - - - - - 1.040 1 - - - - - - - - - - 

15' - - - - - - - - - 0.810 1 - - - - - - - - - - 

16 - - - - - - - - - 0.602 1 - - - - - - - - - - 

- - - - - • - - - - <0.050 1 - - - - - • - - - - 

Забележка: Пробите със звездичка (*) №: 2. 4. 5 и 7 попадат в площадката на АЕЦ и се оценяват като представителни за неземеделски земи. т.е. като земи със 

стари замърсявания в индустриални предприятия (по стандартите на "Холандския списък"). 
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3.4.2.2 РАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ 

В района на площадка „Радиана“ преобладават карбонатните черноземи, І и ІІ бонитетна 

група.  

Радиационния статус на почвите в района е обект на изследвания по програмата за 

ведомствен радиационен мониторинг на АЕЦ „Козлодуй“ и независим институционален 

мониторинг от органите на МОСВ и НЦРРЗ. Провежда се и предексплоатационен 

мониторинг на почвите в района на площадка за НХРАО. Съдържанието на естествените 

радионуклиди 
238

U, 
226

Ra, 
232

Th е в границите на естественото за почвите в района, а 

съдържанието на техногенните 
90

Sr и 
137

Cs в повърхностния почвен слой (0-30 cm) е в норма 

и не се различава значимо от съдържанието им в цяла Северна България като се дължи на 

остатъчните замърсявания от Чернобил. Постоянното им съдържание е доказателство за 

липсата на допълнителни локални отлагания от експлоатацията на АЕЦ „Козлодуй” по данни 

от резултатите от радиоекологичния мониторинг на АЕЦ „Козлодуй”.  

Радиоактивността на почвите в района на АЕЦ “Козлодуй”, където ще бъде разположено 

НХРАО е обект на подробни и систематични изследвания от пуска на централата през 1974г. 

до момента. Интересът към радиационния статус на почвите се обуславя от факта, че те 

представляват “екологичен печат на времето” и дават ценна информация за историята и 

произхода на радиоактивните замърсявания. В 100 km зона се извършва пробоотбор и анализ 

на почви от 36 контролни поста и 1 пост на Депо за нерадиоактивни битови и 

производствени отпадъци. Пробоотборът е извършван в непосредствена близост до 

контролните постове, по възможност от необработваеми терени. Използва се пробоотборно 

устройство с диаметър 8 см, като са вземани проби от повърхностния 5 см слой. Всяка една 

проба е съставена от 6 субпроби, взети по права линия. Основен обект на интерес е 

съдържанието на дългоживеещи техногенни радионуклиди с подчертана радиотоксичност, 

типични за ВВЕР реактори – 
90

Sr,
 134

Cs, 
137

Cs и др. Резултатите ежегодно се верифицират с 

изследвания по паралелни програми на ИАОС/МОСВ и НЦРРЗ/МЗ. 

След изсушаване до постоянно тегло, почвите са смилани фино с топкова мелница, 

пресявани през сито с диаметър на отворите 2 mm и хомогенизирани. Пробите се квартуват и 

част от тях се използва за гама-спектрометричен анализ и определяне съдържанието на 
90

Sr. 

Гама-спектрометричните измервания са провеждани директно за време 60000 s, без 

допълнителна обработка на пробите. За определянето на 
90

Sr се използват утвърдени в 

практиката радиохимични методи, основаващи се на изолиране на радиостронция от почвата, 

разделяне от Са с помощта на натриева основаи течно-сцинтилационно спектрометриране и 

измерване за 10000 s на дъщерния изотоп 
90

Y (в режим “Черенково броене”) след 

установяване на радиоактивно равновесие. 

Минималната детектируема активност /МДА/ за 
137

Cs, която може да бъде определена при 

използваните методи и условия на измерване варира в диапазона 0.32  0.56 Bq/kg a.d.w. 

Стойността на МДА при определяне на съдържанието на 
90

Sr възлиза средно на 0.14 Bq/kg 

a.d.w. 

Резултатите от ведомствения радиоекологичен мониторинг на АЕЦ за 2013 година, показват 

че активността на 
90

Sr в изследваните почви варира в граници 0.29  3.71 Bq/kg a.d.w., а 

средно-годишното съдържание за всичките 36 контролни поста е 1.18 Bq/kg. Това са 

резултати в нормални граници за този географски район, характеризиращи глобалните 

отлагания върху земната повърхност от ядрените опити в атмосферата и аварията в АЕЦ 

“Чернобил”. Стойностите са близки до измерените през предишните години, със слабо 

изразена тенденция на самоочистване на горния почвен слой. Съдържанието на 
137

Cs в 

изследваните почви варира от 1.32 до 38.8 Bq/kg при средна стойност за 2013 г. – 10.4 Bq/kg 

в 100 km зона около централата по данни от резултатите от радиоекологичния мониторинг на 
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АЕЦ „Козлодуй”. Като цяло, съдържанието на 
90

Sr и 
137

Cs в почвите от района на Козлодуй е 

по-ниско от това, измерено в други райони на страната. 

Резултатите от ведомствения радиоекологичен мониторинг на почви от 30 km НЗ за периода 

2009-2013 г. са представени в Таблица 3.4-6.Пробоотборът се извършва два пъти годишно от 

общо 36 контролни поста в 100 km зона и Депо за нерадиоактивни битови и производствени 

отпадъци (ДНБПО). 

ТАБЛИЦА 3.4-6 ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА МОНИТОРИНГА НА ПОЧВИ, 2009-2013 Г. 

2009 г. Пробоотбора се извършва два пъти годишно от общо 36 контролни поста в 

100 km зона и 1 пост на ДНБПО 

Взети са: 72 проби с проведени 86 анализа /72 гама-спектрометрични и 14 

с радиохимично изолиране на стронций/ 

РЕЗУЛТАТИ: 

 Активност на 
137

Cs в диапазона 1.75 ÷ 47.4 Bq/kg a.d.w. 

 Активност на 
90

Sr в диапазона 0.40 ÷ 1.49 Bq/kg a.d.w. 

2010 г. Взети са: 72 проби с проведени 86 анализа /72 гама-спектрометрични и 14 

с радиохимично изолиране на стронций/ 

РЕЗУЛТАТИ: 

 Активност на 137Cs в диапазона 1.78 ÷ 54.4 Bq/kg a.d.w. 

 Активност на 90Sr в диапазона 0.22 ÷ 1.92 Bq/kg a.d.w. 

2011 г. Взети са : 72 проби с проведени 86 анализа /72 гама-спектрометрични и 14 

с радиохимично изолиране на стронций/ 

РЕЗУЛТАТИ: 

 Активност на 137Cs в диапазона 1.55 ÷ 45.4 Bq/kg a.d.w. 

 Активност на 90Sr в диапазона 0.22 ÷ 3.97 Bq/kg a.d.w. 

2012 г. Взети са: 74 проби с проведени 88 анализа /74 гама-спектрометрични и 14 

с радиохимично изолиране на стронций/ 

РЕЗУЛТАТИ: 

 Активност на 137Cs в диапазона < 0.42 ÷ 48.1 Bq/kg a.d.w. 

 Активност на 90Sr в диапазона 0.33 ÷ 3.84 Bq/kg a.d.w. 

2013 г. Взети са: 74 проби с проведени 88 анализа /74 гама-спектрометрични и 14 

с радиохимично изолиране на стронций/ 

РЕЗУЛТАТИ: 

 Активност на 137Cs в диапазона 1.32 ÷ 38.8 Bq/kg a.d.w. 

 Активност на 90Sr в диапазона 0.29 ÷ 3.71 Bq/kg a.d.w. 

ОБОБЩЕНИЕ: 

Резултатите са съпоставими с тези от предходни години.  

Техногенната активност в постовете от 100 km зона се дължи на трансграничен 

пренос /Чернобил/, както и опитите с ядрени оръжия. 

Не се регистрира влияние от съоръженията на площадката на АЕЦ върху почвите в 

района. 
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Резултатите за техногенната радиоактивност на 
90

Sr и 
137

Cs в почви от района за дългосрочен 

период са представени графично на Фигура 3.4-3 доФигура 3.4-5. 

. 
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Средна стойност - 1.71

 

ФИГУРА 3.4-3 ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА АКТИВНОСТ НА 90SR (BQ/KG A.D.W.) В ПОЧВИ ОТ 

КОНТРОЛНИТЕ ПОСТОВЕ В 100 KM ЗОНА, 1993 - 2013 Г. 

 

Типичното съдържание на 
90

Sr в българските почви, както и в почвите на повечето 

европейски държави e 2  6 Bq/kg a.d.w. Това съдържание е обусловено основно от 

глобалния фолаут, като "приноса" на Чернобил по отношение на замърсяването на почвите с 

радиостронций е незначителен. През минали години активността е варирала като цяло в 

близки граници, с максимална стойност 114 Bq/kg a.d.w за пост-27 (гр.Оряхово) през 1996 г. 

Въпреки високата чувствителност на анализите, поради по-краткия период на полуразпад на 
134

Cs (2.06 години), регистрирането на “Чернобилски” следи от този радионуклид в почвите 

вече е непостижимо при конкретните условия. През 2013 г. и последните години в пробите 

не е измерен  
134

Cs, като МДА е средно 0.95 Bq/kg. 

Измерените през минали години, активности на радиоцезий (
134

Cs и 
137

Cs) и техните 

съотношения, доказват категорично трансграничния му произход в почвите от 100 km зона - 

основно преноса от аварията в АЕЦ “Чернобил” –1986 г.  

Като цяло, съдържанието на 
90

Sr и 
137

Cs в почвите от района на Козлодуй е по-ниско от това, 

измерено в други райони на страната. Причината за слабото замърсяване на Северозападна 

България е в незначителните валежи в този район през май 1986, съответно по-ниското 

количество депозирани техногенни радионуклиди. 
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ФИГУРА 3.4-4 АКТИВНОСТ НА 137CS В ПОЧВИ (BQ/KG A.D.W.) ОТ КОНТРОЛНИТЕ ПОСТОВЕ В 100 KM 

ЗОНА, 1995 – 2013 Г. 

 

0

1

10

100

1000

1
9
7
2

1
9
7
3

1
9
7
4

1
9
7
5

1
9
7
6

1
9
7
7

1
9
7
8

1
9
7
9

1
9
8
0

1
9
8
1

1
9
8
2

1
9
8
3

1
9
8
4

1
9
8
5

1
9
8
6

1
9
8
7

1
9
8
8

1
9
8
9

1
9
9
0

1
9
9
1

1
9
9
2

1
9
9
3

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

B
q

/
k

g
 a

.d
.w

Sr-90 Sr-90 преди пуска Cs-137 Cs-137 преди пуска

 

ФИГУРА 3.4-5 РАДИОАКТИВНОСТ НА ПОЧВИ (BQ/KG A.D.W) В 3 KM ОКОЛО АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”, 1972 – 

2013 Г. 

 

Резултатите от пред-експлоатационния мониторинг на почви от площадка „Радиана“ са с 

типични за района нива. Анализирани сапървоначално 8 броя контролни проби (нулеви 

замери) и след това регулярно почви от два контролни поста на площадката. Резултатите са: 
54

Mn: <0.22÷<0.40 Bq/kg, 
60

Co: <0.40÷<0.70 Bq/kg, 
134

Cs: <0.45÷<1.09 Bq/kg, 
137

Cs: 2.98÷ 43.82 

Bq/kg, 
90

Sr: 0.95÷1.55 Bq/kg, 
238

Pu: < 0.0079÷0.013 Bq/kg, 
239+240

Pu: 0.056÷0.17 Bq/kg,
241

Am:  

0.033÷0.083 Bq/kg, 
242

Cm: < 0.006÷< 0.0071 Bq/kg и 
243+244

Cm: < 0.0061÷< 0.0066 Bq/kg. Тези 

активности са характерни за почвите в района, с минимално остатъчно техногенно влияние 

от трансграничния пренос от аварията в АЕЦ „Чернобил“ и отлагания при глобалния пренос 

от ядрените тестове през миналия век. 

На площадка Радиана има два контролни поста за наблюдаване на радиационното състояние 

на почвата – Пост № 4 и Пост № 7. Пробите се взимат на всеки шест месеца. 

 

ТАБЛИЦА 3.4-7 РАДИОАКТИВНОСТ НА ПОЧВИ ОТ ПОСТ 4 И 7 НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА”, 

МЕЖДИНЕН МОНИТОРИНГОВ ДОКЛАД 2, ТК.Д-142-D7 

Пост Нуклид, стойност [Bq/kg] 
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54
Mn 

60
Co 

134
Cs 

137
Cs 

90
Sr 

238
Pu 

239,240
Pu 

241
Am 

242
Cm 

243,244
Cm

 

№4 <0.32 <0.67 <0.79 
9.52 

±2.3% 

1.490 

±9.4% 
<0.0053 0.19 ±6.4% 

0.093 

±7% 
<0.0029 <0.0021 

№7 <0.37 <0.70 <0.83 
2.98 

±4.7% 

0.59 

±12% 
<0.005 0.051 ±9% 

0.021 

±8.6% 
<0.0017 <0.0022 

 

Регистрираната активност на техногенни радионуклиди в почвите е в характерни граници за 

този географски район, неповлияна от експлоатацията на съоръженията на площадката на 

АЕЦ. Стойностите за повечето радионуклиди са с фонови и близки до фоновите нива. 

Измерените стойности за гама-спектрометрично определяните радионуклиди са под МДА, с 

изключение на 
137

Cs, който се открива в минимални концентрации. Измерените следи от 

техногенна активност се дължат на остатъчния ефект от глобалния фолаут през миналия век. 

Обобщение на резултатите от анализи на почви от площадка за НХРАО „Радиана” са 

представени в Таблица 3.4-8. 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА 3.4-8 ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ АНАЛИЗИ НА ПОЧВИ ОТ ПЛОЩАДКА ЗА НХРАО 

„РАДИАНА”, 2013-2014 Г. 

почва Активност, Bq/kg МДА Резултати 

Нулеви 

измервания 

1-8 

и постове  4, 7 

площадка 

"Радиана" 

обща бета 78 ÷ 104 631 ÷ 789 
54

Мn 0.22 ÷ 0.40 < МДА 
60

Co 0.40 ÷ 0.70 < МДА 
134

Cs 0.45 ÷ 0.11 < МДА 
137

Cs 0.23 ÷ 0.46 2.98 ÷ 43.82 
90

Sr 0.090 ÷ 0.096 0.95 ÷ 1.55 
238

Pu 0.0046 ÷ 0.0079 0.0053 ÷ 0.0132 
239+240

Pu 0.0029 ÷ 0.0041 0.056 ÷ 0.19 
241

Am 0.0045 ÷ 0.0053 0.033 ÷ 0.093 
242

Cm 0.0029 ÷ 0.0071 < МДА 
243+244

Cm 0.0021 ÷ 0.0066 < МДА 

 

Данните на ИАОС за съдържание на радионуклиди в почви от 30-км зона на АЕЦ 

„Козлодуй“ за периода 2009 - 2013 г. сочат, че в пунктовете в 30-km зона на АЕЦ 

„Козлодуй“, които са част от мрежата за радиологичен мониторинг на Изпълнителна агенция 

по околна среда, измерените специфични активности на естествените и техногенни 

радионуклиди в почвени проби за периода 2009 – 2013 г. са в рамките на характерните за 

района фонови стойности. 

Тези изводи се потвърждават и от независимия радиационен мониторинг в района, 

провеждан от НЦРРЗ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Не е установено техногенно въздействие върху радиоекологичния статус на почвите в 

районаоколо площадката на инвестиционното предложение 

Регистрираната техногенна активност в почвите от контролираните постове в 100 km зона е с 

трансграничен произход от глобалните отлагания и е относително ниска в сравнение с други 

райони в страната. 
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Анализираните почви от площадка НХРАО „Радиана” са с типични фонови нива.  

3.5 ЛАНДШАФТ 

3.5.1 ОПИСАНИЕ НА ГЛАВНИТЕ ЧЕРТИ НА ЛАНДШАФТА В РАЙОНА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Ландшафтът се приема като природо-географски комплекс и териториален комплекс със 

специфична структура и облик, жизнена среда за човека и природния генетичен фонд, 

източник на ресурси, социална среда. 

Площадката за изграждане на НРХАО е площадка „Радиана”, разположена в землището на с. 

Хърлец, община Козлодуй в непосредствена близост до АЕЦ „Козлодуй“ (в границите на 2 

km Зона за превантивни защитни мерки (ЗПЗМ).  

Съгласно Системата на регионалните таксономични единици при ландшафтното райониране 

на страната (Г. Петров, География на България. БАН, София 1997 г), площадка „Радиана“  

попада в Севернобългарска зонална област на Дунавската равнина. Обхваща подобласт: 

1. Северна Дуновскоравнинна подобласт: 

- (4) район Златийски – община Козлодуй и източната част на община Лом 

- (5) район Долноискърски – община Оряхово 

Типологичната класификационна система на ландшафтите в България характеризира 

състоянието и функционирането на ландшафтите като отворени геосистеми със специфична 

вътрешна структура.  

Съгласно Класификационната система на ландшафтите в България, районът около 

площадката на ИП попада в: 

Клас (числен индекс 1) - Равнинни ландшафти;  

 Тип (числен индекс 1.1) - Ландшафти на умерено континенталните ливадно-степни и 

гористи низини;  

Подтип (1.1.1) - Ландшафти на ливадно-степни низини;. Група (1.1.1.1) - Ландшафти на 

ливадно-степните алувиални низини със средна степен на земеделско усвояване 

Подтип (1.1.2) - Ландшафти на ливадно-блатни низини; Група (1.1.2.2) - Ландшафти на 

ливадно-блатните алувиални низини със сравнително малка степен на земеделско усвояване 

Подтип (1.1.3) - Ландшафти на гористи низини; Група (1.1.3.3) - Ландшафти на гористите 

низини върху речните острови;. Група (1.1.3.4) - Ландшафти на гористите низини върху 

възвишенията на заливната тераса със сравнително малка степен на земеделско усвояване 

 Тип (числен индекс 1.2) – Ландшафти на умереноконтиненталните степни, ливадно-

степни и лесостепни равнини (характерен за площадка „Радиана“);  

Съществена роля при определянето на ландшафта играят природните компоненти климат и 

биоклиматични ресурси, релеф, хидрогеографска мрежа, геоложка основа и почви, 

растителност и екосистеми. Антропогенните фактори оказват влияние върху характера на 

ландшафта не само със степента на намеса, участие и въздействие, но и с определянето на 

водещите функции на територията.  

Всеки ландшафтен район вътре в по-голямата си регионална единица се отличава от 

съседните райони по локалните особености на скалния субстрат, мезорелефа, хоризонталната 

и вертикалната ландшафтна структура.  

В равнинните територии ландшафтните райони се определят предимно по съчетания на 

групи ландшафти, а в планините - по конкретния спектър на височинната ландшафтна 
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поясност. От геоекологична гледна точка е наложително отчитането на антропогенния 

фактор. Антропогенните дейности предизвикват изменения в микроклимата и в локалния 

климат, респективно, води до промени и във визуалността на локалния ландшафт. 

Описаните накратко по-горе класове и групи ландшафти от своя страна се поделят най-общо: 

1. В зависимост от преобладаващото участие на природни или антропогенни 

компоненти, ландшафтите се разделят на:  

 природни ландшафти – горски; аквален-речен; природни ландшафти. Те са формирани под 

влияние на природните фактори, но са и под въздействие на човешката дейност.  

Хоризонталната им структура се характеризира с разпокъсаност на територията. 

Горският ландшафт заема бреговите територии и хълмистите склонове. 

Характеризира се с висока устойчивост поради наличието на възможности за 

саморегулиране и самовъзобновяване. В структурата му участват дървесни видове, 

които оформят и визуалния облик на ландшафта 

В структурата на речните ландшафти се включват теченията на реките Дунав, Скът, 

Огоста и Цибрица, както и притоци от техните водосбори. Аквалният ландшафт е 

неустойчив във времето – съществуването му зависи от природните компоненти и 

антропогенната дейност.  

Устойчивостта на тяхната структура се определя от процесите на саморазвитие и 

саморегулиране. В повечето случай това са и ландшафтите попадащи под защитата на 

държавното природно законодателство. 

 антропогенен ландшафт – индустриален; транспортно-комуникационен тип ландшафт; на 

голяма площ в низините в района на АЕЦ „Козлодуй“ са изградени системи от отводнителни 

канали и съоръжения.Антропогенни ландшафти са резултат от човешката дейност, която 

променя в различна степен някои от природните компоненти, формирайки техния специфичен 

характер и структура. Към антропогенните ландшафти се отнасят по-голяма част от 

съвременните ландшафти на земята. 

2. В зависимост от степента на човешка намеса и настъпилите изменения в 

ландшафтите, могат да се срещнат – девствени (примитивни), слабо изменени и окултурени 

(културни). 

3. В зависимост от преобладаващата функция на територията: - селищни 

(урбанизирани), аграрни, промишлени, рекреационни, крайпътни и др. 

 урбанизиран ландшафт – селищен тип; 

 аграрен ландшафт – обработваеми земи, пасища, ливади и представляват природно-

териториални комплекси от землищата на населени места в района. 

Обликът на този ландшафт се формира под влияние на целенасочена антропогенната 

дейност, с цел удовлетворяване на определени потребности и възможност постоянно да ги 

поддържа в конкретното състояние. Агроландшафтите се характеризират с прекъснатост на 

биологичния кръговрат на веществата и задължително допълнително енергетично 

субсидиране (чрез торене, напояване, обработка на почвите и пр.). Много често 

агроландшафтите представляват площи, периодично емитиращи замърсители на околната 

среда като нитрати, хербициди и пр. 

Селищните територии и съществуващите пътища са с най-висока степен на антропогенна 

трансформация. Те заедно с агробиоценозите обуславят различните степени на хеморобност 

на съответните участъци от локалните ландшафти. Около всяко селище като постоянен 

комплексен източник на замърсяване са формирани трайни зони с антропогенно и 

техногенно замърсена подземна вода, които са изтеглени по посока на нейното движение. 
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Освен това всяко селище разположено по бреговете на преминаващите през локалните 

ландшафти реки представлява постоянно действащ източник на замърсяване с променлива 

интензивност. То влошава качествата на речната вода на по-малко или по-голямо разстояние 

по течението надолу в зависимост от самопречистващите възможности на реката. 

Ландшафтът е съществен елемент от природната среда, в който се привнасят нови 

структурни и визуални елементи. 

Вътрешната структура и функционирането на ландшафтите се обуславя от особеностите и 

динамиката на всички природни компоненти на околната среда, от техногенното и 

антропогенното въздействие върху нея. 

Степента на устойчивост на ландшафтите спрямо външни въздействия се определя от най-

устойчивият компонент – морфолитогенният фундамент. Той се възприема и като главен 

критерии за определянето на клас ландшафти. 

Отделните компоненти на ландшафта – геология, хидрология, земи и почви, флора и фауна 

са разгледани подробно в отделните точки на ДОВОС. За площадка „Радиана” е проведен 

пред-експлоатационен мониторинг и резултатите от него са отчетени в отделните точки на 

доклада. Измерените стойности за контролираните радиационни параметри са типични 

стойности за района.  

Съгласно геоботаническото райониране районът на площадката на инвестиционното намерение 

се отнася към Евроазиатската степна и лесостепна област, Долнодунавска провинция, 

Крайдунавски окръг, Златийски район. В миналото земите са били обрасли с дъбови гори, в 

последствие унищожени за използване на земите за земеделски нужди.  

Понастоящем районът около площадката на бъдещето НХРАО е зает предимно от 

агроландшафт и частично от ливадни и горски ландшафти, като последният тип е разпространен 

и на мястото предвиждано за изграждане на хранилището, чийто терен е зает от дървесно-

храстова (дървениста) растителност.  

3.6 БИОРАЗНООБРАЗИЕ. ЧУВСТВИТЕЛНИ ТЕРИТОРИИ 

3.6.1 РАСТИТЕЛЕН СВЯТ 

3.6.1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАСТИТЕЛНИЯ СВЯТ В РАЙОНА НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА” 

Съгласно геоботаническото райониране на страната (География на България,2002 г.) 

представено на долната фигура, площадка „Радиана”, която е разположена в близост до р. Дунав 

на територията на Община Козлодуй, попада на територията на Евроазиатската степна и 

лесостепна област, Долнодунавска провинция , Крайдунавски окръг, Златийски район.  
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ФИГУРА 3.6-1 ГЕОБОТАНИЧЕСКО РАЙОНИРАНЕ НА БЪЛГАРИЯ 

 

Златийският район заема пространството западно от Лом до долното течение на р. Вит. В 

миналото горите тук са били представени от вергилиев (Quercus virgilliana) и космат дъб (Q. 

pubescens). Днес са разпространениостатъци от гори с преобладаване на мъждрян (Fraxinus 

ornus), по рядко цер (Q. cerris) и космат дъб (Q. pubescens). На доста места са разпространени 

и изкуствени насаждения от акация (Robinia pseudoacacia), включително и в района на 

инвестиционното предложение.Тук сахарактерни степните видовемонпелийска камфорка, 

(Camphorosma monspeliaca), пиндиколов очиболец (Potentilla pirotensis) и дунавски зановец 

(Chamaecytisus danubialis). 

В местата около р. Дунав и устията на р. Огоста и р. Скът с наличие на заблатени и 

преовлажнени участъци, както и с бавнотечащи и повече или по-малко застояли води,  широко 

разпространение намират различни макрофити и хигрофити, които са дадени по-долу по 

семейства: 

 Сем Лютикови - Ranunculaceae: водно лютиче (Ranunculus aqualilis), лъжеплаващо лютиче 

(Ranunculus penicillatus), нишколистно лютиче (Ranunculus trichophyllus); 

 Сем. Лападови- Polygonaceae: Земноводно пипериче (Persicaria amphibia); 

 Сем. Халорагови - Haloragaceae: класовиден многолистник (Myriophyllum spicatum), 

прешленест многолистник (Myriophyllum verticillatum); 

 Сем. Сенникоцветни - Apiaceae: същински воден морач (Oenanthe aquatica); 

 Сем. Дренчеви - Callitrichaceae: гладкоплодно дренче (Callitriche cophocarpa), плоскоплодно 

дренче (Callitriche platycarpa); 

 Сем. Водолюбови - Butomaceae: сенников водолюб (Butomus umbellatus); 

 Сем. Лаваницови - Alismataceae: живовлековидна лаваница (Alisma plantago-aquatica), 

теснолистна лаваница (Alisma lanceolatum), житна лаваница (Alisma gramineum), 

стрелолистен стрелолист (Sagittaria sagittifolia); 
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 Сем. Дзуковидни - Juncaginaceae: Блатен триостеник (Triglochin palustris); 

 Сем. Ръждавецови - Potamogetonaceae: Къдрав ръждавец (Potamogeton crispus), Плаващ 

ръждавец (Potamogeton natans); 

 Сем. Цанихелиеви- Zannichelliaceae: блатна цанихелия (Zannichellia palustris); 

 Сем. Русалкови - Najadaceae: малка русалка (Najas minor); 

 Сем. Перуникови - Iridaceae: блатна перуника (Iris pseudacorus); 

 Сем. Острицови - Cyperaceae: морски болбошьонус (Bolboschoenus maritimus); обикновена 

блатница (Eleocharis palustris), табернемонтанов камъш (Schoenoplectus tabememontanii); 

 Сем. Житни - Poaceae: тръстика (Phragmites australis); 

 Сем. Водни лещи - Lemnaceae: дребна водна леща (Lemna minor), триделна водна леща 

(Lemna trisulc); 

 Сем. Ежоглавичкови - Sparganiaceae: изправена ежова главичка (Sparganium erectum); 

 Сем. Папурови - Typhaceae: теснолистен папур (Typha angustifolia), широколистен папур 

(Typha latifolia). 

В антропогенно натоварените части на района, включително в урбанизираните територии и 

зелените части на промишлената зона на АЕЦ „Козлодуй” широко разпространение намират 

редица рудералните растения, като: 

 Сем. Equisetaceae: полски хвощ (Equisetum arvense); 

 Сем. Ranunculaceae: пълзящо лютиче (Ranunculus repens); 

 Сем. Papaveraceae : змийско мляко (Chelidonium majus); 

 Сем. Portulacaceae: тученица (Portulaca oleracea); 

 Сем. Caryophyllaceae: полегнала лесъчарка (Arenaria serpyllifolia), бяло плюскавиче (Silene 

alba), средна звездица (Stellaria media); 

 Сем. Chenopodiaceae: разклонена лобода (Atriplex patula), лъскава лобода (Atriplex nitens), 

чувен (Chenopodium bonus-henricus), лапатолистно пипериче (Persicaria lapathifolia), 

обикновена пача трева (Polygonum aviculare), тъполистен киселец (Rumex obtusifolius), кози 

киселец (Rumex acetosella); 

 Сем. Clusiaceae:Лечебна звъника (Hypericum perforatum); 

 Сем. Brassicaceae: обикновена овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris), родилна трева 

(Cardaria draba), буренна горуха (Lepidium ruderale), полска гopyxa (Lepidium campestre), 

полски синап (Sinapis arvensis), висока мъдрица (Sisymbrium altissimum), лечебна мъдрица 

(Sisymbrium officinale);   

 Сем. Malvaceae: обикновен слез (Malva neglecta), горски слез (Malva sylvestris); 

 Сем. Urticaceae: обикновена коприва (Urtica dioica); 

 Сем. Euphorbiaceae: обикновена млечка (Euphorbia cyparissias);. 

 Сем. Rosaceae: пълзящ очиболец (Potentilla reptans); 

 Сем. Onargaceae: едроцветна пупалка (Oenothera biennis); 

 Сем. Fabaceae: хмелна люцерна (Medicago lupulina), влакнеста глушина (Vicia hirsuta); 

 Сем. Geraniaceae: нежен здравец (Geranium molle); 
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 Сем. Apiaceae: обикновен морков (Daucus carota), Замайващ цвол (Chaerophyllum 

temulentum), грудков цвол (Chaerophyllum bulbosum), обикновен пащьрнак (Pastinaca 

sativa); 

 Сем. Dipsacaceae: горска лугачка (Dipsacus fullonum); 

 Сем. Solanaceae: черен блян (Hyoscyamus niger), татул (Datura stramonium), червено кучешко 

грозде (Solanum dulcamara), черно кучешко грозде (Solanum nigrum); 

 Сем. Convolvulaceae: полска поветица (Convolvulus arvensis); 

 Сем. Boraginaceae: лечебно винче (Anchusa officinalis), лечебна наумка (Cynoglossum 

officinale), обикновено усойниче (Echium vulgare); 

 Сем. Scrophulariaceae: обикновена луличка (Linaria vulgaris); 

 Сем. Globulariaceae: персийско великденче (Vеronica persica); 

 Сем. Plantaginaceae: голям живовлек (Plantago major); 

 Сем. Asteraceae:дребен репей (Arctium minus), обикновен репей (Arctium lappa), горчив пелин 

(Artemisia absinthium), едногодишен пелин (Artemisia annua), наведен магарешки бодил 

(Carduus nutans), полска паламида (Cirsium arvense), компасна салата (Lactuca serriola), 

обикновен сгърбун (Lapsana communis), обикновен спореж (Senecio vulgaris), обикновена 

вратига (Tanacetum vulgare), подбел (Tussilago farfara), полска козя брада (Tragopogon 

pratensis), влакнест казашки бодил (Xanthium strumarium) , синя жлъчка (Cichorium 

inthybus); 

 Сем. Cyperaceae: твърдовлакнеста острица (Carex hirta); 

 Сем. Poaceae: пасищен райграс (Lolium perenne), италиански райграс (Lolium 

multiflorum),кучешка полевица (Agrostis canina), наведена овсига (Bromus tectorum), 

дългоосилеста овсига (Bromus sterillis), миши див ечемик (Hordeum murinum), едногодишна 

ливадина (Роа аnnuа), лечебно глухарче (Taraxacum officinale), обикновено безсмъртниче 

(Xeranthemum annuum);  

Към момента територията на площадка „Радиана” е почти изцяло покрита с плътна дървесна 

растителност, която е изкуствено залесена. Основния вид, с който е извършено залесяването е 

акацията (Robinia pseudoacacia).   

Съгласно литературни данни (Бондев, И., 1991 ), както и от направения теренен обход на място,  

беше установено, чев района на площадката са разположени територии с наличие на растителни 

съобщества от следните типове: 

 Селскостопански площи на мястото на смесени гори от цер (Quercus cerris) и виргилиев дъб 

(Quercus virgilliana) често с примес и от дръжкоцветен дъб ( Q. pedunculifflora), заети към 

момента със земеделски култури. Широко разпространени са в северната част на Дунавската 

хълмиста равнина, главно върху черноземи. Основни култури, които се отглеждат върху тях 

са житните – главно пшеница и царевица, също лозя. Такива площи се разполагат южно и 

западно от пътя гр. Козлодуй-с.Хърлец, който преминава малко над площадката разположена 

северно от него.  

 Изкуствени насаждения от салкъм (Robinia pseudoacacia), които според картата на 

растителността на България в М 1:600000 (по Бондев, И., 1991) заемат именно територията с 

площадката предвидена за НХРАО.  

 Мезоксеротермна растителност с преобладаване на луковична ливадина (Poa bulbosa), 

пасищен райграс (Lolium perenne), троскот (Cynodon dactylon), на места белизма 

(Dichantiumischaemum)и по-рядко  садина (Chrysopogon gryllus), главно по селкси мери. 

Такава растителност е разпространена около с. Хърлец и югоазпадно от него (около с. 

Гложене), също северозападно от гр. Козлодуй, като в близост до площадката отсъства.  
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 Блатна и мочурна хигрофитна  (на места и хидрофитна) растителност с преобладаване на 

тръстика (Phragmites australis), папур (главно Typha angustifolia и T. latifolia), камъш 

(Schoenoplectus lacustris,  Sch. triquetra, Sch. tabernaemontana и др.) и други. Такава 

растителност заема площи източно от площадката на АЕЦ „Козлодуй” в района на р. 

Огоста, като  в близост до площадка „Радиана” отсъства. 

 Селскостопански площи на мястото на гори от полски бряст (Ulmus minor), полски ясен 

(Fraxinus oxycarpa), дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora) и др. Такива площи са 

разположени по поречието на р. Огоста. 

При направеното на място теренно проучване беше установено, че както територията на 

площадка „Радиана”, така и по-голямата част от прилежащите площи(тези които не 

представляват пътища и инфраструктурни елементи на АЕЦ „Козлодуй”) са заети от горско 

съобщество, в което основния доминантен вид (основната част от всички видове) е акацията 

(Robinia pseudoacacia), поради което може да се каже, че площадката се разполага в обхвата на 

акациева гора. Освен акация в останалите около 20 % участват предимно гледичия (Gleditschia 

triacanthos), дребнолистна липа (Tilia cordata), летен дъб (Quercus robur), софора (Sophora 

japonica),планински ясен (Fraxinus excelsior) и само на местаявор(Acer pseudoplatanus), бреза 

(Betula pendula) и клен (Acer campestre). В храстовия етаж, където е представен, писъстват 

обикновен дрян (Cornus mas), обикновено куче грозде (Ligustrum vulgare),кучешки дрян (Cornus 

sanguinea) и някои други. Както се вижда в описаното дървесно съобщество преобладават 

предимно интродуцирани видове (акация, гледичия, софора) и някои други.  

В залесената територия западно от промишлената площадка на АЕЦ „Козлодуй”, където се 

разполага и площадка „Радиана”, в това число в просеките и по-откритите площи на тази 

територия, от тревните видове широко разпространение намират предимно горските растения, в 

това число: 

 Сем. Aspleniaceae:обикновен волски език (Phyllitis scolopendrium); 

 Сем. Dennstaedtiaceae: орлова папрат (Pteridium aquilinum); 

 Сем. Athyriaceae: обикновена женска папрат (Athyrium filix-femina); 

 Сем. Aspidiaceae: бодлива мъжка папрат (Dryopteris carthusiana), обикновена мъжка папрат 

(Dryopteris filix-mas); 

 Сем. Aristolochiaceae: жълта самакитка (Aconitum lycoctonum), ресник (Actaea spicala), бяла 

съсънка (Anemone nemorosa);  

 Сем Ranunculaceae: обикновен повет (Clematis vitalba), гълъбови очички (Hepatica nobilis); 

 Сем. Hypecoaceae: грудеста лисичина (Corydalis bulbosa); 

 Сем. Caryophyllaceae: едроцветна звездица (Stellaria holostea); 

 Сем. Plantaginaceae: ланцотолистен живовлек (Plantago lanceolata);  

 Сем. Pyrolaceae: едностранно наваличе (Orthilia secunda); 

 Сем. Primulaceae: есенно ботурче (Cyclamen hederifolium); 

 Сем. Violaceae: влакнеста теменуга (Viola hirta), райхенбахова теменуга (Viola 

reichenbachiana), миризлива теменуга (Viola odorata); 

 Сем. Brassicaceae: многогодишна лопатка (Lunaria rediviva); 

 Сем. Cannabaceae: хмел (Humulus lupulus); 

 Сем. Euphorbiaceae: многогодишен пролез (Mercurialis perennis); 

 Сем. Rosaceae: лечебен камшик (Agrimonia eupatoria), обикновена ирга (Amelanchier ovalis), 

горска ягода (Fragaria vesca), градско омайниче (Geum urbanum), малина (Rubus idaeus), 

офика (Sorbus aucuparia); 



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

НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ – НХРАО“ 

 

 Част III,  стр.153 

 

 Сем. Onagraceae: теснолистна върбовка (Epilobium angustifolium); 

 Сем. Fabaceae: горско секирче (Lathyrus sylvestris), синьо секирче (Lathyrus venetus),  

битуминария (Bituminaria bituminosa), крилат прещип (Chamaespartium sagittale), хмелна 

люцерна (Medicago lupulina), плевелна детелина (Trifolium arvense), златиста детелина 

(Trifolium aureum), съмнителна детелина (Trifolium dubium), междинна детелина (Trifolium 

medium), птича глушина (Vicia cracca), едроцветна глушина (Vicia grandiflora); 

 Сем. Oxalidaceae:обикновено киселиче (Oxalis acetosella); 

 Сем. Geraniaceae: кървавочервен здравец (Geranium sanguineum), зловонен здравец 

(Geranium robertianum); 

 Сем. Balsaminaceae: горска слабонога (Impatiens noli-tangere); 

 Сем. Apiaceae: дебрянка (Sanicula europaea), обикновен нокът (Lonicera xylosteum); 

 Сем. Caprifoliaceae: черен бъз (Sambucus nigra), черна калина (Vibumum lantana),  

 Сем. Rubiaceae: ароматно еньовче (Galium odoratum); 

 Сем. Boraginaceae: горска незабравка (Myosotis sylvatica), лечебна медуница (Pulmonaria 

officinalis); 

 Сем. Scrophulariaceae: горска гайтанка (Melampyrum sylvaticum), грудесто живениче 

(Scrophularia nodosa); 

 Сем. Verbenaceae: бръшлянова самобайка (Glechoma hederacea), петниста мъртва коприва 

(Lamium maculatum), луково подъбиче (Teucrium scordium); 

 Сем. Asteraceae: енчец (Solidago virga-aurea), обикновена палмида (Cirsium vulgare), бодлива 

метличина (Centaurea apiculata), късовръха метличина (Centaurea indurata), горски спореж 

(Senecio sylvaticus), редковлакнест оман (Inula bifrons), дългохвърчилков оман (Inula 

conyza), върболистен оман (Inula salicina), обикновен репей (Arctium lappa), петнист 

хипохерис (Hypochoeris maculata), бял трън (Silybum marianum); 

 Сем. Convallariaceae: медицинска момкова сълза (Polygonatum odoratum); 

 Сем. Trilliaceae: вранско око (Paris quadrifolia), мъжки салеп (Orchis mascula); 

 Сем. Juncaceae: горска светлика (Luzula sylvatica); 

 Сем. Cyperaceae: горски сцирпус (Scirpus sylvaticus); 

 Сем. Poaceae: горска ливадина (Роа nemoralis), едноцветна бисерка (Melica uniflora); 

 Сем. Araceae: петнист змиярник (Arum maculatum); 

 Сем. Lamiaceae: горско миризливче (Calmintha sylvatica), петниста мъртва коприва (Lamium 

maculatum), бодлива руница (Phlomis herba-ventis), високостъблена превара (Scutellaria 

altissima), германски ранилист (Stachys germanica); 

 Сем. Campanulaceae: рехавоцветна камбанка (Campanula sparsa); 

3.6.1.2 РАДИАЦИОНЕН СТАТУС НА ФЛОРАТА В РАЙОНА 

3.6.1.2.1 РАСТИТЕЛНОСТ 

Растителността (трева) е изследвана четири пъти годишно на постовете в гр. Козлодуй, с. 

Хърлец и гр.Оряхово (гама-спектрометрия и 
90

Sr), два пъти годишно на площадката на АЕЦ 

(гама-спектрометрия) и на постовете в гр. Лом, гр. Плевен и гр. Берковица (гама-спектрометрия, 
90

Sr един път годишно). Пробоотборът е извършван в непосредствена близост до постовете, на 

същите места, от които са вземани и почвените проби. Събират се по около 2 kg трева, на 

височина над 2 cm от земната повърхност. Внесените в лабораторията проби се подлагат на 

първична подготовка и обработка за следващи анализи, включваща операции като смилане, 

хомогенизиране, сушене до постоянно тегло и претегляне на въздушно-сухата субстанция. 
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Подготвените проби са гама-спектрометрирани директно (Marinelli-1dm
3
, 60000 s), като МДА за 

137
Cs при тези условия варира в диапазона 0.79  2.26 Bq/kg a.d.w. Отделно растителността е 

изгаряна при 450°С, като аликвотни части от пепелта са анализирани за 
90

Sr. Определянето на 
90

Sr се основава на извличане от пепелта (к.HCl+k.HNO3), разделяне от Са с натриева основа и 

течно-сцинтилационно спектрометриране на 
90

Y (в режим на “Черенково броене”) след 

установяване на радиоактивно равновесие. При така описаните условия за време на измерване 

10 000 s, МДА за 
90

Sr възлиза средно на 0.085 Bq/kg a.d.w. 

Замърсяване с радионуклиди на растителността в района (доколкото е установено) се дължи на 

Чернобилската авария според Програмата за опазване на околната среда на община Козлодуй за 

периода 2004 – 2010г. Стойностите, определени в рамките на програмата за радиоекологичен 

мониторинг на околната среда на АЕЦ „Козлодуй” за 2013 г. за растителни проби в района, 

главно треви (на въздушно сухо тегло), са както следва както следва: 
90

Sr в граници 0.43  2.83 

Bq/kg,  със средна стойност 1.11 Bq/kg, 
137

Cs в граници на МДА <0.78  2.81 Bq/kg Резултатите 

са съпоставими с измерените от предишни години.  (1994-2012г.).   

Дългогодишните изследвания на 
90

Sr в растителността от 100 km зона, са представени на 

Фигура 3.6-2. Преди пуска на АЕЦ “Козлодуй”, измерените средни активности са били 4.4  0.3 

Bq/kg a.d.w. 
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ФИГУРА 3.6-2 АКТИВНОСТ НА 
90

SR (BQ/KG A.D.W.) В РАСТИТЕЛНОСТ ОТ 100 KM ЗОНА НА АЕЦ 

“КОЗЛОДУЙ”, 1994 - 2013 Г. 

 

Радиоактивността в изследваните проби е в нормални граници за тези растителни 

видове. Не е установено техногенно радиационно влияние върху растителността извън 

площадката на АЕЦ и в района на площадката за НХРАО. 

За целите на пред-експлоатационния мониторинг на площадка „Радиана“, растителност (трева) 

се пробовзема четири пъти годишно от двата контролни поста (Пост № 4 и Пост № 7) на 

площадката. Проботборът се извършва в непосредствена близост до постовете, на същите места, 

от които са вземани и почвените проби. Събират се по около 2 kg трева, на височина над 2 cm от 

земната повърхност. Измерените стойности показват отсъствие на техногенна активност в 

пробите - 
54

Mn : <0.65÷ <2.47 Bq/kg, 
60

Co: <0.71÷ <2.79 Bq/kg, 
134

Cs: <0.74÷ <3.41 Bq/kg, 
137

Cs: 

<0.66 ÷ <2.05 Bq/kg и 
90

Sr : 0.45 ÷1.61 Bq/kg. Това са типични стойности за района. Таблично 

резултатите за всички изследвани радионуклиди са дадени в Таблица 3.6-1. 

 

 

 

ТАБЛИЦА 3.6-1 РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДЕКСПЛОАТАЦИОННИЯТ МОНИТОРИНГ НА РАСТИТЕЛНОСТ 

(ТРЕВА) ОТ ПЛОЩАДКА НХРАО „РАДИАНА” 
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Растителност 
Активност, 

Bq/kg 
МДА Резултати 

пост 1 (АЕЦ) 

и постове 4 и 7 

(площадка 

Радиана) 

7
Be 4.3 ÷ 17.2 49.9 ÷ 157.3 

40
K 7.0 ÷ 35.9 419.8 ÷ 520.9 

54
Мn 0.65 ÷ 2.47 < МДА 

57
Co 0.57 ÷ 1.78 < МДА 

58
Co 0.67 ÷ 2.43 < МДА 

59
Fe 1.58 ÷ 5.03 < МДА 

60
Co 0.71 ÷ 2.79 < МДА 

65
Zn 1.86 ÷ 7.1 < МДА 

94
Nb 0.58 ÷ 2.38 < МДА 

95
Nb 0.70 ÷ 3.73 < МДА 

103
Ru 0.60 ÷ 2.29 < МДА 

106
Ru 5.28 ÷ 21.5 < МДА 

110m
Ag 0.59 ÷ 2.50 < МДА 

131
I 0.86 ÷ 6.29 < МДА 

134
Cs 0.63 ÷ 2.72 < МДА 

137
Cs 0.62 ÷ 2.06 < МДА 

226
Ra 6.43 ÷ 36.2 < МДА 

235
U 0.40 ÷ 2.22 < МДА 

238
U 0.77 ÷ 94.0 < МДА 

90
Sr 0.039 ÷ 0.070 0.45 ÷ 1.61 

 

Анализът на горните резултати показва, че са измерени реални стойности на концентрациите 

само за 
7
Be и 

40
K, като за останалите те са били под МДА. Количеството на естествени 

радионуклиди в пробите зависи от мястото на пробовземане (на открито или под дърво, 

например) за 
7
Be и от конкретния вид на растителността и свойството му да усвоява различни 

химични елементи – за 
40

K. Тези условия и процеси могат да обяснят разликите в стойностите на 

концентрациите им в различните проби. Съдържанието на 
90

Sr е с характерни стойности за този 

географски район. 

3.6.1.2.2 СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ 

Мониторингът обхваща изследване на основни типове зърнено-фуражни култури, произвеждани 

в 3 km зона - ечемик, пшеница, царевица, слънчоглед и др. За всички проби е провеждан 

разделен анализ на зърното и сламата (пити, кочани). Методите за анализ са аналогични на тези, 

използвани при анализа на растителност. С цел локализиране на евентуално въздействие от АЕЦ 

и улесняване на обработката на резултатите, пробоотборът на селскостопанска продукция в 2 km 

ЗПЗМ се извършва в четири сектора, условно разделени под ъгъл 90, в посока север-изток-юг-

запад. Обобщение на резултатите за зърнено житни култури от проведения ведомствен 

радиационен мониторинг през периода 2009-2013 г. е представен на Таблица 3.6-2. 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА 3.6-2 РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ НА ЗЪРНЕНО-ЖИТНИ КУЛТУРИ В 2 KM ЗПЗМ, 2009-2013 Г. 
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2009 г.  Взети са: 22 проби с проведени 44 анализа /22 гама-спектрометрични, 15 

радиометрия по обща бета активност и 7 с радиохимия на  стронций/ 

РЕЗУЛТАТИ 

 обща бета активност 82 ÷ 770 Bq/kg a.d.w., ср. годишна – 254 Bq/kg a.d.w. 

  активност на 
90

Sr – 0.03 ÷ 0.65 Bq/kg a.d.w., ср. годишна – 0.48 Bq/kg a.d.w. 

 активност на 
137

Cs - <0.25 ÷ <2.41 Bq/kg a.d.w., ср. годишна – 0.10 Bq/kg a.d.w. 

2010 г.  Взети са: 20 проби с проведени 56 анализа /20 гама-спектрометрични, 20 

радиометрия по обща бета активност и 16 с радиохимия на  стронций/ 

РЕЗУЛТАТИ 

 обща бета активност 82 ÷ 1074 Bq/kg a.d.w., ср. годишна – 340 Bq/kg a.d.w. 

  активност на 
90

Sr – 0.05 ÷ 3.09 Bq/kg a.d.w., ср. годишна – 0.86 Bq/kg a.d.w. 

 активност на 
137

Cs - <0.28 ÷ <5.01 Bq/kg a.d.w., ср. годишна – 1.4 Bq/kg a.d.w. 

2011 г.  Взети са: 18 проби с проведени 43 анализа /18 гама-спектрометрични, 18 

радиометрия по обща бета активност и 7 с радиохимия на  стронций/ 

РЕЗУЛТАТИ 

 обща бета активност 99 ÷ 1083 Bq/kg a.d.w., ср. годишна – 291 Bq/kg a.d.w. 

  активност на 
90

Sr – 0.05 ÷ 6.63 Bq/kg a.d.w., ср. годишна – 1.25 Bq/kg a.d.w. 

 активност на 
137

Cs - <0.03 ÷ <1.75 Bq/kg a.d.w., ср. годишна – 0.65 Bq/kg a.d.w. 

2012 г.  Взети са: 14 проби с проведени 38 анализа /14 гама-спектрометрични, 14 

радиометрия по обща бета активност и 10 с радиохимия на  стронций, / 

РЕЗУЛТАТИ 

 обща бета активност 105 ÷ 1692 Bq/kg a.d.w., ср. годишна – 475 Bq/kg a.d.w. 

 активност на 
90

Sr – 0.08 ÷ 1.72 Bq/kg a.d.w., ср. годишна – 0.65 Bq/kg a.d.w. 

 активност на 
137

Cs - < 0.31 ÷ < 4.82 Bq/kg a.d.w., ср. годишна – 1.27 Bq/kg a.d.w. 

2013 г.  Взети са: 2 проби с проведени 6 анализа /2 гама-спектрометрични, 2 радиометрия 

по обща бета активност и 2 с радиохимия на  стронций, / 

РЕЗУЛТАТИ 

 обща бета активност 124 ÷ 138 Bq/kg a.d.w., ср. годишна – 131 Bq/kg a.d.w. 

 активност на 90Sr – 0.09 ÷ 0.11 Bq/kg a.d.w., ср. годишна – 0.10 Bq/kg a.d.w. 

 активност на 137Cs - <0.23 ÷ <0.31 Bq/kg a.d.w., ср. годишна – 0.27 Bq/kg a.d.w. 

 

Откъм северната граница на площадката и от другата страна на пътя с. Хърлец – гр. Козлодуй са 

разположени обработваеми земеделски площи. Селскостопанската продукция в района около 

площадка „Радиана“ е представена от основните типове зърнено-фуражни култури – ечемик, 

пшеница, царевица, слънчоглед. Резултатите от радиоекологичния мониторинг на околната 

среда, провеждан от АЕЦ „Козлодуй”, показват естествени нива на радионуклиди в 

селскостопанската продукция от най-близко разположените около централата места (до 3 km 

зона около централата). За 2013 г. общата бета активност в зърното варира в нормални граници: 

от 124 до 138 Bq/kg a.d.w. Резултатите от проведените гама-спектрометрични измервания 

показват, че регистрираната обща бета активност в пробите почти изцяло се дължи на 
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природния 
40

K. През 2013 г. подобно на предходните години, не е измерена надфонова 

активност на 
137

Сs и други техногенни радионуклиди (МДА 
137

Сs е от <0.23 до <0.31 Bq/kg 

a.d.w.). Регистрираната активност на 
90

Sr е в диапазона 0.094  0.11 Bq/kg a.d.w.  

Радиационният статус на селскостопанските култури в 2 kmЗПЗМи в района на площадка на 

НХРАО „Радиана” е с типични естествени нива. 

3.6.2 ЖИВОТИНСКИ СВЯТ 

3.6.2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ФАУНАТА В РАЙОНА НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА” 

Инвестиционното предложение по зоогеографско райониране на България попада в 

Евросибирска подобласт (Георгиев, 1979, 1982), Дунавски район (А.Л). Последният обхваща 

територията на дунавската равнина, Лудогорието и южната част от Добруджанското плато (без 

крайбрежието. 

Избраната площадка отстои на около 4.3 km северозападно от строителните граници на с. 

Хърлец и на около 3.3 km югоизточно от регулационната линия на гр. Козлодуй, както и на 4.2 

km южно от десния бряг на р. Дунав. Площадката се намира непосредствено до АЕЦ „Козлодуй” 

между два пътя, един на север, контролиран от АЕЦ и считан за вътрешно ведомствен път на 

централата и  участък от републикански път II -11 Козлодуй-Хърлец-Мизия на юг. Средния 

наклон на терена е от 8.30’. Надморската височина в района на ИП е от порядъка между 30 и 

100 m – самата площадка е разположена на склона между първа и шеста льосови тераси с 

денивелация между тях около 55 m (от кота +39 m до кота +94 m) и се намира между втората и 

шестата льосови незаливни тераси отдясно на река Дунав. 

Релефът в района на площадка „Радиана” е равнинен, но и нагънат в някои свои части.  

Основната част от  зоната за превантивни защитни мерки на АЕЦ “Козлодуй”, в обхвата на 

която попада и площадка „Радиана”, заема агроландшафт и частично ливадни и горски 

ландшафти, като последният тип е разпространен и на мястото предвиждано за изграждане на 

хранилището за краткоживеещи ниско и средноактивнирадиоактивни отпадъци. Според 

горскорастителното райониране територията на обекта попада в Долния равнинно - хълмист и 

хълмисто - предпланински пояс на дъбовите гори (0 - 900 m н. в.) и по-конкретно в подпояса на 

равнинно-хълмистите дъбови гори (0 - 600 m н. в.). В района на обекта дървесната растителност 

(от видове дървета и храсти) е сравнително разнообразна по видов състав.  

Основният средообразуващ елемент върху предвидената площадка е дървениста (от видове 

дървета и храсти) растителност, на места с храсталачен характер, като интересното тук е това, че 

тя е внесена основно по изкуствен начин, в т. ч. чрез залесяване с екзотични (чуждоземни) 

дървесни видове – основния доминантен вид е  акация (Robinia pseudoacacia),  сред която са 

представени гледичия (Gleditschia triacanthos),  китайски мехурник (Koelreuteria paniculata), 

американски ясен (Fraxinus americana),  айлант (Ailanthus glandulosa), бяла черница (Morus alba), 

орех (Juglans regia), софора (Sophora japonica), кайсия (Armeniaca vulgaris) – от дърветата и 

нокът на Маак (Lonicera Maackii) и аморфа (Amorpha fruticosa) – от храстите. Освен посочените 

по-горе екзотични видове, върху територията са налице (изкуствено внесени или самонастанили 

се) и индивиди от местните видове полски бряст (Ulmus campestris), махалебка (Padus mahaleb), 

джанка (Prunus cerasifera), обикновен явор (Acer pseudoplatanus), ясен (Fraxinus excelsior), 

дребнолистна липа (Tilia cordata), летен дъб (Quercus robur) – от дърветата и шипка (Rosa canina 

L.), обикновен глог (Crataegus monogyna), трънка (Prunus spinosa), обикновен лигуструм 

(Ligustrum vulgare), кучи дрян (Cornus sanguinea), ягодоцветна къпина (Rubus fragariiflorus), 

обикновен повет (Clematis vitalba), ръбест чашкодрян (Euonimus europaea) – ед. – от храстите и 

червено куче грозде (Solanum dulcamara) – от полухрастите. През територията на залесената 

площ и площадката преминава циментиран воден канал (канал за резервно водоснабдяване на 

централата от язовир  „Шишманов вал”), както и черен път. 
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Фауната, в т. ч. гръбначна и безгръбначна, в района на обекта е от видове, характерни за ниските 

(равнинните) части на страната, в т. ч и за Дунавската равнина. В зоогеографски аспект фауната 

е от палеарктичен тип и по-конкретно от видове предимно на умерените географски ширини, 

като в района могат да се срещнат и някои видове с южно разположени върху територията на 

субконтинента Европа ареали, т. е. средиземноморски видове. Предвид казаното до тука, 

повечето видове във фауната на района са евросибирски и европейски елементи. Сред 

останалите преобладават видове с холарктично и палеарктично разпространение. Типичен 

пример в това отношение могат да бъдат паяците, сред които почти липсват средиземноморски 

видове. От друга страна, континенталния климат е причина за по – голямо разнообразие на 

животински групи като земноводните, докато влечугите са доста по-бедно представени. 

Ендемити сред надземната фауна почти липсват, докато сред подземната са установени 2 

балкански и 4 български ендемита. Тук средиземноморските птици са най – слабо представени в 

сравнение с другите зоогеографски райони, като видовете със северен тип на разпространение са 

над 4 пъти повече от видовете с южен тип на разпространение.  

Характерът на територията на бъдещата площадка за НХРАО като местообитание определя и 

особеностите на животинския му свят – предимно от видове на гористи местообитания от една 

страна и от друга – от видове на открити, тревно-храстови, в т. ч. и агроландшафти, които могат 

да се срещнат в територията най – вече при преминаване, предвид наличието и на обработваеми 

земеделски земи в непосредствена близост до избраната площадка.  

Съгласно направените теренни проучвания на място през различни години, както и наличните 

данни за видовото богатство и консервационна значимост на биоразнообразието в района,  по 

отношение на фауната може да бъде направен следния анализ:  

3.6.2.1.1 БЕЗГРЪБНАЧНА ФАУНА (INVERTEBRATES) 

Първите изследвания на българската безгръбначна фауна са извършени още през 1800 г. от 

чужди и български учени. Въпреки това, точният брой на безгръбначните животни на 

територията на Р. България все още не е известен. В това отношение има редица слабо или даже 

все още неизучени групи. Само хоботниците в България наброяват около 1000 вида, а те са едно 

от десетките семейства на един от почти двадесетте разреда на насекомите. От своя страна, 

класът на насекомите е само един от десетките безгръбначни у нас. По–долу са обобщени някои 

основни данни за по – добре проучените таксони на територията на страната.   

Най–добре изучените групи на безгръбначните в България са, както следва: 

 Подцарство Protozoa (Едноклетъчни);   

 Клас Nematoda (клас Нематоди от тип Кръгли червеи);  

 Клас Oligochaeta (клас Малочетинести червеи от тип Прешленести червеи);  

 Тип Mollusca (Мекотели);  

 Клас Crustacea (Ракообразни от тип Членестоноги);  

 Клас Arachnida (Паякообразни от тип Членестоноги);  

 Клас Myriapoda (Многоножки от тип Членестоноги); 

 Клас Insecta (Насекоми);   

По отношение разпространението на установените и познати редки и ендемични видове на 

територията на страната от таксонитеProtozoa, Nematoda, Oligocheta, Mollusca, Crustacea, 

Arachnida и  Myriapoda(без клас Insecta) е характерно следното:  

 Редки видове. Териториите, на които се срещат най – голям брой редки видове са, както 

следва: 1) крайбрежието на Черно море; 2) Витоша планина; 3) Западни Родопи; 4) долината 
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на р. Струма и Странджа планина. Както се вижда, избраната площадка „Радиана” за ИП 

отстои на значително разстояние от всички тези територии и има едно от възможно най-

благоприятните местоположения спрямо тях като цяло.    

 Ендемични видове. Районите с най – голям брой на ендемичи видове (Български/Балкански) 

от изброените по-горе таксони са: 1) Западни Родопи; 2) Западна Стара планина; 3) Пирин; 

4) Централна Стара планина и Рила. В случая площадката за НХРАО („Радиана”) отново 

отстои на голямо разстояние от районите с висок ендемизъм.  

По отношение на клас Насекоми е необходимо да бъде отчетено, че той е най–богатият от 

животинския свят, като включва повече видове от всички останали типове и класове животни, 

взети заедно. Наличните данни показват, че около 37 % от насекомната фауна на България се 

съставлява само от разредите: Odonata (Водни кончета), Ephemeroptera (Еднодневки), Plecoptera 

(Перли), Homoptera (Равнокрили хоботни), Heteroptera (Полутвърдокрили) и Coleoptera 

(Твърдокрили). Техните семейства и видове са сред най–многобройните в съвременната фауна. 

В случая, процентът на редки видове е най–голям при Plecoptera и Odonata. Процентът на 

ендемичните видове е най-голям при  Plecoptera и Ephemeroptera. От своя страна Heteroptera има 

най–голям процент на реликтни видове. Повечето райони с едни от най–ценните съобщества на 

тези разреди са съсредоточени във високите планини, по крайбрежието на Черно море и в 

югозападната част на България (основна южната част на р. Струма). Районите с най–

представителни образци на биоразнообразието от различните разреди също са съсредоточени в 

планините, основно в Рила, Пирин, Витоша и Западни Родопи. Повечето от споменатите групи 

са едни от най-добре проучените в България, като разпределението на редките, ендемичните и 

реликтни видове от техния състав на територията на страната, е както следва:  

 Редки видове. На територията на страната районите с най – голям брой редки видове са 

съсредоточени в южната част на долината на р. Струма -  южно от гр. Симитли до 

границата с Гърция и по крайбрежието на Южното Черноморие до Нос Емине, в по – 

малка степен са в Странджа планина и в Централна и Източна Стара планина. Интересно е 

да се отбележи, че относително малко редки видове се срещат във високите български 

планини, например: в Славянка, в Рила, в Беласица, в Западна Стара планина, в Пирин;  

 Ендемични видове. Районите с най – голям брой на ендемични видове са: 1) Рила; 2) 

Западни Родопи, 3) Пирин и Централна Стара планина. Голям брой ендемити са открити 

също в южната част на долината на р. Струма, Западна Стара планина, Витоша и южното 

крайбрежие на Черно море. В по – малка степен ендемични видове се срещат в Странджа 

планина, по северното крайбрежие на Черно море, Славянка  и Беласица, като в случая 

става въпрос за ниска степен на ендемизъм; 

 Реликтни видове. Тук трябва да се има предвид, че въобще няма открити такива от разреди 

Ephemeroptera и Plecoptera, а за Odonata е установен само един (в Странджа). Районите с 

най – голям брой на реликтни видове са: 1) Витоша; 2) Рила; 3) Пирин; 4) Западни Родопи. 

В по – малка степен реликти се срещат  в други региони от страната ни: в Централна Стара 

планина, в Западна Стара планина, в Славянка, в Беласица, в южната част на долината на р. 

Струма, в Странджа.      

Както се вижда от направения анализ дотук, Дунавската равнина и по-конкретно западната и 

част, в която се предвижда да се разположи НХРАО, не фигурира в нито един от районите с 

изразено разпространение на редки, ендемични и реликтни видове от разглежданите 6 разреда 

на клас Insecta. В случая площадката избрана за НХРАО в непосредствена близост до АЕЦ 

„Козлодуй” е достатъчно отдалечена от всички изброени райони, в които са 

разпространени най-много значими в консервационно отношение видове от разредите 

Odonata, Ephemeroptera, Plecoptera, Homoptera, Heteroptera и Coleoptera.  

По отношение на останалата част от клас Insecta, около  54 %  от ентомофауната на  България се 

съставлява от видовете на разреди: Blattodea (Хлебарки), Mantodea (Богомолки), Isoptera 

(Термити), Orthoptera (Правокрили), Dermaptera (Кожестокрили), Embioptera (Ембии), 
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Megaloptera (Мегалоптери), Raphidioptera (Камилки), Neuroptera (Мрежестокрили), Mecoptera 

(скорпионни мухи), Hymenoptera (Ципокрили), Trichoptera (Ручейници), Lepidoptera (Пеперуди) 

и Diptera (Двукрили). От тях най – богатите разреди са Hymenoptera, Lepidoptera и Diptera. 

Редките, ендемичните и реликтни видове представляват около 11 % от видовия състав на 

горните 14 разреда. Най – голям процент редки видове се среща при Neuroptera и Trichoptera. 

Повечето от тях са открити в Кресненското дефиле, в района на Сандански–Петрич и по 

северното крайбрежие на Черно море. Процента на ендемити е най – голям при Orthoptera и най 

– нисък при Diptera. Ендемитете са разпространени най – вече в Пирин и Рила, в района на 

Сандански-Петрич и Кресненското дефиле. Като цяло териториите, които са най – богати на 

редки, ендемични и реликтни видове са: Кресненското дефиле, района на Сандански – Петрич, 

крайбрежието на Черно море, високите части на планините Пирин и Рила, Западни Родопи и 

Витоша, също средното течение на р. Струма. Най – богатите на видове територии са средното 

течение на р. Струма, северното крайбрежие на Черно море и Пирин. Тук е необходимо да се 

отчете също, че въпреки, че са направени голям брой регионални проучвания, почти всички са 

съсредоточени в южната част на България, докато за северна България и Дунавската равнина 

повечето от съществуващите проучвания са непълни и остарели. В Таблица 3.6-3 е представена 

информация за броя и разпределението на установените редки, ендемични и реликтни видове 

(според наличните данни) от посочените горе разреди насекоми на територията на Дунавската 

равнина.  

 

ТАБЛИЦА 3.6-3 ДАННИ ЗА БРОЯ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА УСТАНОВЕНИТЕ РЕДКИ, ЕНДЕМИЧНИ И 

РЕЛИКТНИ ВИДОВЕ ОТ 14 РАЗРЕДА ОТ КЛАС НАСЕКОМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДУНАВСКАТАРАВНИНА 

Части на разпространение в 

Дунавската равнина Общо 

Ендемити Редки Реликти 

брой видове 

Дунавска равнина 1 -  - 

Западна част 10 3 7 - 

Централна част 6 3 3 - 

Източна част 12 4 8 - 

 

В случая, незначителен брой от установените на територията на страната ендемични и редки 

видове от разглежданите 14 разреда насекоми са разпространени в западната част на Дунавската 

равнина (в т.ч цялата), където е разположена АЕЦ „Козлодуй” и предвидената площадка за 

НХРАО.  Реликтни видове въобще не са известни. Останалите са регистрирани в Стара планина, 

планините и някои долини от Преходната планинско – котловинна зона (в т.ч Краищенско - 

Конявския район, Странджа и др.), планините и речните долини на Рило – Родопския масив, 

Черноморското крайбрежие, също Предбалкана. По – горе в текста са отбелязани и териториите 

с най – голямо разнообразие по отношение на редки, ендемични и реликтни видове характерни 

за разредите Blattodea, Mantodea, Isoptera, Orthoptera, Dermaptera, Embioptera, Megaloptera, 

Raphidioptera, Neuroptera, Mecoptera, Hymenoptera, Trichoptera, Lepidoptera и Diptera.  

Необходимо е да се отрази, че България като страна с твърде разнообразен релеф, различни 

климатични влияния и предвид, че е разположена на границата между два континента и две 

напълно различни зоогеографски подобласти (евросибирска и медитеранска) има една от 

богатите и забележителни насекомни фауни.Топографията, климата и палеогеографското 

развитие през периода на Терциера и Кватернера са били основни фактори за създаването и 

поддържането на много уникални екосистеми и съобщества.  Като цяло най-значимите групи на 

безгръбначната фауна в България са разпространени в горските райони, планините и 

високопланинските екосистеми; в карстовите райони и пещерните местообитания, 

крайбрежните хабитати (плажове, пясъчни дюни, езера и блата); също в долинните речни и 
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проломни хабитати. Високопланинските торфени блата, глациалните езера, планинските потоци, 

пещери и крайбрежни влажни зони са от най – голямо значение за съществуването на мн. групи.  

На практика площадката на ИП и прилежащите и територии не могат да се считат за 

местообитание с такива характеристики, като същевременно са достатъчно отдалечени от 

подобни хабитати.  

На Фигура 3.6-3е изнесен картен материал с уникалните територии по отношение на значими 

находища на безгръбначни в страната. 

 
 

 
Източник: Biodiversity Support Program, c/o World Wildlife Fund 

ФИГУРА 3.6-3 ТЕРИТОРИИ НА ЗНАЧИМИ НАХОДИЩА НА БЕЗГРЪБНАЧНИ В Р. БЪЛГАРИЯ 

 

Целевите безгръбначни видове, които са обект на опазване в тази част на Дунавската равнина, в 

която се предвижда да се изгради НХРАО, съвпадат с тези описани в най-близките защитените 

зони по директивата за местообитанията от екологичната мрежа Натура 2000. Това са общо 5 

вида: един вид от клас Миди, един от клас Охлюви и останалите 3 от клас Насекоми. При 

направените полеви огледи такива видове не бяха установени. Тези видове са изброени в 

Таблица 3.6-4, като са изнесени и данни за техния природозащитен статус, тяхната екология,  

както и вероятността да се срещнат в близост или на самата площадка на НХРАО. 

 

 

ТАБЛИЦА 3.6-4 ЦЕЛЕВИ БЕЗГРЪБНАЧНИ ВИДОВЕ ОБЕКТ НА ОПАЗВАНЕ В РАЙОНА НА 

ИНВЕСТИЦИОНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Вид 
ЗБР 

(Прил.2,3) 

Бернска 

конвенция 

Дир. 92/43 

ЕИО 

IUCN Red 

List (2014) 

Бисерна мида (Unio crassus) Прил. 2,3 - Прил.II,IV (З) 

Бръмбар рогач (Lucanus cervus) Прил. 2,3 Прил.3 Прил.II - 

Буков сечко (Morimus funereus) Прил. 2 - Прил.II + (У) 

Алпийска розалия (Rosalia alpina) Прил. 2,3 Прил.2 Прил.II,IV + (У) 

Ивичест теодоксус (Theodoxus Прил. 2,3 - Прил.II,IV -  (З) 
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Вид 
ЗБР 

(Прил.2,3) 

Бернска 

конвенция 

Дир. 92/43 

ЕИО 

IUCN Red 

List (2014) 

transversalis) 

 + Включен З - „застрашен” вид 

 - Невключен У - „уязвим”  вид) 

 

Бисерна мида (Unio crassus). Обитава реките и потоците в зоната с чисти течащи води богати на 

кислород с корита покрити с дребен чакъл или пясък. Този вид е много чувствителен към 

еутрофикацията. Най–близката река, която предлага подходящи местообитания е р. Огоста, 

която отстои на малко над 5 km източно от местоположението на предвидената площадка.  

Бръмбар рогач (Lucanus cervus).Жизненият цикъл на вида е свързан със стари гори, най-вече 

дъбови или смесени широколистни. Може да се срещне и в стари градски паркове и градини, в 

които има наличие на възрастни дъбове. Женската снася яйцата си в стари дъбови пънове. 

Ларвите се хранят с полуизгнила дървесина –този вид зависи от наличието на мъртва 

дървесина. 

Върху площадкa "Радиана" видът отсъства, поради липса на каквито и да било стари 

дъбови дървета и пънове предлагащи мъртва дървесина (на места се среща само летен дъб с 

възраст от порядъка на 25 години). При извършеното теренно проучване не е регистрирано 

наличие на вида, както и свидетелства за жизнената му дейност.  

Буков сечко (Morimus funereus). Свързан е основно с буковите гори. Ларвата се развива в 

мъртвата дървесина в буковите дървета. В района на проучване този дървесен вид отсъства, 

поради което няма подходящи местообитания за буковия сечко, поради което той не е 

наблюдаван и е много малко вероятно да бъде срещнат и в бъдеще.  

Алпийска розалия (Rosalia alpine). Обитава предимно стари букови масиви с надморска 

височина между 500 – 1000 m. Ларвата е изключително свързана с тези гори, поради което видът 

не се среща в изследвания район на площадката, чиято средна надморска височина освен това е 

много под 500 m (между 30 и 100 m). 

Последните три вида са типично горски обитатели, чието развитие зависи изключително от 

широколистна дървесина. Опазването на техните местообитания е свързано главно с опазването 

на старите дъбови и букови гори и на падналата мъртва дървесина, която е основния им 

размножителен субстрат. Като цяло върху разглежданата територия има известни условия за 

пребиваване на видовете, но те не са напълно достатъчни и оптимално подходящи за 

постоянното им приобщаване към нея поради отсъствието на подходящи предпоставки за 

успешното развитие на ларвите им. 

Ивичест теодоксус (Theodoxus transversalis). Малък сладководен охлюв разпространен във 

водите на р. Огоста, която отстои на повече от 5 km от площадката с ИП, също и по бреговете на 

р. Дунав. 

3.6.2.1.2 ГРЪБНАЧНА ФАУНА (VERTEBRATES) 

Клас Риби (Pisces) 

Най–близките биотопи на тази група гръбначни са в р. Дунав (на около 4 km) и съответно 

обслужващите канали на АЕЦ “Козлодуй” (на малко повече от 1 km). 

Като цяло българския участък на р. Дунав и нейните притоци (вкл. р. Огоста и р. Скът) 

съставляват един ихтиокомплекс, в който се срещат общо 77 вида и подвида риби. Двадесет от 

тях се срещат само в р. Дунав и не са установени за неговите притоци (Hucho hucho, Alosa caspia 

nordmani, някои от есетровите риби и др.). Обратно, десет студенолюбиви вида (предимно 

видове от р. Salmo, р. Cobitis, р. Cottus и т.н) обитават само горните части на средите течения на 
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притоците. Така в българската част на р. Дунав се срещат 65 вида риби. Най–изобилно 

представеното семейство е Шаранови – Cyprinidae, следвано от Костурови - Percidae, Виюнови - 

Cobitidae и Попчеви - Gobiidae. Като цяло Дунавския басейн с неговия български сектор е важен 

видово формиращ център. Тук се срещат ендемични видове като Sabanejwia bulgarica 

(Български щипок), Gymnocephalus schraetzer (Ивичест бибан), G. baloni, Hucho hucho (Дунавска 

пастърва , Barbus barbus (Дунавска мряна), Vimba vimba (Морунаш),  Aspro streber (Малка 

вретенарка) и др.  

Добро разпространение в участъка на река Дунав и долната част на притоците и в района на гр. 

Козлодуй намират видове като платика (Abramis brama), уклей (Alburnus  alburnus), бяла мряна 

(Barbus barbus), обикновена кротушка (Gobio  gobio), речен кефал (Leuciscus cephalus), речен 

костур (Perca fluviatilis), щука (Esox lucius), лин (Tinca tinca), златиста каракуда (Carassius 

carassius), бял толостолоб (Hypophthalmichthys molitrix), обикновен щипок (Cobitistaenia), скобар 

(Chondrostoma nasus), пясъчно попче (Neogobius fluviatilis), морунаш (Vimba vimba), малко 

плоскоглаво попче (Neogobius gymnotrachelus), стронгил (Neogobius melanostomnus), бабушка 

(Rutilus rutilus), също по-рядко белица (Blica bjoercna), мъздруга (Leuciscus idus), карагьоз (Alosa 

pontica pontica) – при размножаване, руска есетра  (Acipenser gueldenstaedtii) и др. 

Консервационно значимите видове риби в този район на р. Дунав и притоците му (около 

гр. Козлодуй) съвпадат с видовете, които са предмет на опазване в най–близките защитени зони - 

Таблица 3.6-5. 

 

ТАБЛИЦА 3.6-5 КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ РИБИ В Р. ДУНАВ В РАЙОНА НА 

НВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Вид 
ЗБР 

(Прил.2,3) 

Бернска 

конвенция 

Дир. 92/43 

ЕИО 

IUCN Red 

List (2014) 

Целеви видове 

Малка вретенерка (Zingel streber) Прил.2 Прил.3 Прил.II +  (СЗ) 

Карагьоз (Alosa immaculata) Прил.2 - Прил.II + (У) 

Распер (Aspius aspius) Прил.2 Прил.3 Прил.II + (СЗ) 

Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis) Прил.2 Прил.3 Прил.II + (ПЗ) 

Голям щипок (Cobitis  elongata) Прил.2 Прил.3 Прил.II + (СЗ) 

Обикновен щипок (Cobitis taenia) Прил.2 Прил.3 Прил.II + (СЗ) 

Украинска минога (Eudontomyzon mariae) Прил.2 Прил.3 Прил.II + (СЗ) 

Белопера кротушка (Gobio albipinnatus) Прил.2 Прил.3 Прил.II + (СЗ) 

Високотел бибан (Gymnocephalus baloni) Прил.2,3 Прил.3 Прил.II,IV + (СЗ) 

Ивичест бибан (Gymnocephalus schraetzer) Прил.2 Прил.3 Прил.II + (СЗ) 

Сабица (Pelecus cultratus) Прил.2 Прил.3 Прил.II + (СЗ) 

Виюн (Misgurnus fossilis) Прил.2 - Прил.II + (СЗ) 

Европейска горчивка (Rhodeus sericeus 

amarus) 
Прил.2 Прил.3 Прил.II + (СЗ) 

Балкански щипок 

(Sabanejewia auratabalcanica) 
Прил.2 Прил.3 Прил.II + (СЗ) 

Голяма вретенарка (Zingel zingel) Прил.2 Прил.3 - + (СЗ) 

 +  Включен  ПЗ -"потенциално застрашен" вид 

 -   Невключен  У - "уязвим"  вид 

  СЗ - "слабо засегнат" вид 
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В непосредствена близост до площадката предвидена за НХРАО отсъстват водни обекти, където 

да се срещат горните видове –  най-близките подходящи обекти са обслужващите канали на 

АЕЦ “Козлодуй”, които са на малко повече от 1 km от площадка „Радиана”. 

Класове Земноводни и Влечуги (Amphibia и Reptilia)  

Поради географското си положение и разнообразния си релеф България има една от най – 

богатата херпетофауна в Европа. Досега са установени 52 вида земноводни и влечуги, като от 

тях два вида змии (Vipera aspis и Vipera ursinii) се считат за изчезнали, тъй като не са откривани 

през последните 60 г., а два вида морски костенурки са случайни посетители на Черноморското 

крайбрежие (респ. 48 вида). По- голямата част от българската херпетофауна (31 вида) още преди 

повече от 20 г. е защитена от унищожаване със специална заповед на МОСВ No 729/1986 

(тогавашно МОС), в последствие в Червената книга на България от 1985 година са включени 14 

вида, а в новата Червена книга (издание на БАН и МОСВ, 2011) те са увеличени до 15 вида.  

Българската земноводна и рептилийна фауна може да се раздели на 3 групи в зависимост от 

зоогеографското си разпространение: 1. Северноевропейски и европейски видове, които са 

широко разпространени в планините, най – вече в иглолистния пояс; 2. Средно и 

южноевропейски видове разпространени в цяла България, в т.ч Дунавската равнина - в случая, за 

района на избраната площадка на НХРАО е характерна тази група. 3. Средиземноморски и 

близкоизточни видове, които навлизат само в топлите и ниско разположени части на Южна 

България. Като цяло, най-важните екосистеми и хабитати с уникално значение за земноводните 

и влечугите на територията на страната са разположени,  там където е най – голямо 

средиземноморското климатично влияние -  долината на р. Струма, долината на р. Марица, 

Източни Родопи, също и най – южната част на Черноморското крайбрежие (южно от Бургас), 

все територии значително отдалечени от площадка “Радиана”. При направените огледи на 

бъдещата площадка в обходените достъпни места присъствие на земноводни и влечуги не беше 

регистрирано. По – долу е направена характеристика на разпространената херпетофауна в тази 

част на Дунавската равнина, в т.ч на природозащитния  статус на отделните видове и  

вероятността да се срещнат на площадката в зависимост от характерната си екология. 

3.6.2.1.3 ЗЕМНОВОДНИ (AMPHIBIA) 

Повсеместно разпространени във всички водните обекти на района са Голяма водна жаба (Rana 

ridibunda) и зелена водна жаба (Rana esculenta). В стандартните формуляри на най–близките 

защитени зони (ЗЗ “Река Огоста”, ЗЗ „Река Скът” и други) по Директивата за местообитанията са 

описани общо 9 вида земноводни, 5 от които са класифицирани като значими и 4 като целеви 

(консервационно значими видове предмет на опазване в района по Дир. 92/43/ЕИО - Таблица 

3.6-6. 

 

ТАБЛИЦА 3.6-6 КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ ЗЕМНОВОДНИ РАЗПРОСТРАНЕНИ В РАЙОНА 

НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Вид 
ЗБР 

(Прил.2,3) 

Бернска 

конвенция 

Дир. 92/43 

ЕЕС 

IUCN Red 

List (2014) 

Целеви видове 

Червенокоремна бумка 

(Bombina bombina) 
Прил. 2,3 Прил.2 Прил.II,IV + (СЗ) 

Жълтокоремна бумка 

(Bombina variegata) 
Прил. 2,3 Прил.2 Прил.II,IV + (СЗ) 

Голям гребенест тритон 

(Triturus karelinii) 
Прил. 2,3 Прил.2 Прил.II,IV + (СЗ) 

Добруджански тритон 

(Triturus  dobrogicus) 
Прил. 2,3 Прил.2 Прил.II + (ПЗ) 
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Вид 
ЗБР 

(Прил.2,3) 

Бернска 

конвенция 

Дир. 92/43 

ЕЕС 

IUCN Red 

List (2014) 

Значими видове 

Горската дългокрака жаба 

(Rana dalmatina) 
- Прил.2 Прил.IV + (СЗ) 

Обикновената чесновница 

(Pelobates fuscus) 
Прил. 3 Прил.2 Прил.IV + (СЗ) 

Сирийската чесовница 

(Pelobates syriacus) 
Прил. 3 Прил.2 Прил.IV + (СЗ) 

Зелената крастава жаба 

(Bufo viridis) 
Прил. 3 Прил.2 Прил.IV + (СЗ) 

Жабата дървесница 

(Hyla arborea) 
Прил. 3 Прил.2 Прил.IV + (СЗ) 

+  Включен ПЗ -„потенциално застрашен” вид) 

-   Невключен СЗ - „слабозасегнат" вид 

 

При направените огледи на площадка „Радиана”, в обходените достъпни места беше 

регистрирано присъствието на няколко индивида зелена крастава жаба (Bufo viridis), в т.ч. един 

сгазен от трафика по вътрешноведомствения път на АЕЦ „Козлодуй”. Изброените по-горе 

видове се срещат в характерни за тях биотопи, като по-долу е анализирана вероятността това да 

се случи на площадката или в близост до нея.  

3.6.2.1.3.1 Целеви земноводни видове 

Червенокоремна бумка (Bombina bombina). Обитава естествени и изкуствени езера, реки, потоци, 

канали, временни локви и наводнени коловози, като предпочита водните площи, които са 

обрасли с водна растителност. Видът е много тясно привързан към водата, поради което върху 

площадката на инвестиционното намерение, както и в близост с нея не се среща – тук отсъстват 

повърхностни водни тела и образувания. Най-близкото масово находище е в р. Дунав западно от 

устието на р. Лом (по Наумов, Б., М. Станчев).  

Жълтокоремна бумка (Bombina variegata). Жълтокоремнатa бумка не е установена в 

разглежданата територия. Среща се в цялата страна. Живее както в равнините така и в 

планините, където е установена и на 1900 m надморска височина. Въпреки че зимува на сушата, 

през активния си период (топлата част от годината) видът обитава различни водоеми, както с 

течащи, така и със стоящи води – реки, потоци, блата, канали, язовири, езера,  корита на чешми, 

наводнени коловози по черни пътища, също малки локви, в които по – дълго време се задържа 

вода. Много рядко се отдалечава от водата на повече от 0.5-0.6m (макс. 1.0 m)и поради това на 

площадката на инвестиционното намерение и в близост не се среща и няма вероятност да се 

срещне предвид липсата на повърхностни водни тела и образувания тук. Най-близкото масово 

находище на вида се намира в края на средното течение на р. Огоста (по Наумов, Б., М. 

Станчев). Повечето масови находища на вида са съсредоточени в южната част на страната.  

Голям (южен) гребенест тритон (Triturus karelini). Среща се в блата, езера и бавно течащи реки, 

които периодично напуска през лятото. Зимува най-често на сушата в близост до водните 

екосистеми. Не се среща на терена, където е разположена  площадката на инвестиционното 

намерение и няма вероятност да се срещне, в т.ч и в съседство, предвид липсата на 

повърхностни водни тела и образувания в местността. Най-близкото масово находище на 

големия южен тритон се намира в района на най-горното течение на р. Скът (по Наумов, Б., М. 

Станчев). 

Добруджански тритон (Triturus dobrogicus). Среща се  в делтата на река Дунав и по 

крайбрежието на нейното долно течение, на територията на България и Румъния. Разпространен 

е блатисти местности, устия на притоците на Дунав и по островите в реката. Съответно няма как 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B2
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8A%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
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да се срещне на площадката и до нея.  Масово находище на този вид е известно в близост до 

Оряхово, между него и устието на р. Огоста.  

От горните видове най-близкото находище е на Triturus  dobrogicusна около 13 km по права 

въздушна линия. 

3.6.2.1.3.2 Значими видове земноводни 

Горска дългокрака жаба (Rana dalmatina) предпочита влажни местообитания, като крайречни 

ливади, мезофилни широколистни и смесени гори в ниския и средния планински пояс, както и 

блата. Понякога се отдалечава на голямо разстояние от водоемите. Често навлиза в населени 

места. Теренът на инвестиционното предложение създава известни благоприятни условия за 

обитаване от този вид, но на него липсват влажни местности - през повечето време на годината е 

сух, като гората, която го заема има изразен ксеротермен характер. Не е констатирано наличие 

на индивиди нито от преки наблюдения, нито от други източници. Най-близките масови 

находища на горската дългокрака жаба се намират в района на гр. Видин и в района на гр. Враца 

(по Наумов, Б., М. Станчев). 

Обикновената чесновница (Pelobates fuscus) и сирийската чесовница (Pelobates syriacus) 

обитават главно открити местности със степна растителност и рохкава почва, включително 

обработваеми земи и територии обрасли с храстова растителност, но не и горски местообитания,  

поради което не са регистрирани на територията на ИП и в съседство. Има голяма вероятност да 

обитават съседните обработваеми площи на юг и запад от площадката. Най-близкото известно 

масово находище на обикновената чесновница се намира чак в района на гр. Свищов, а на 

сирийската чесновница се намира в района на гр. Белене (по Наумов, Б., М. Станчев). 

Зелената крастава жаба (Bufo viridis). Доста сухоустойчив вид, като може да се срещне и в 

местности без близки водоеми. Предпочита откритите затревени пространства, също сухи и 

карстови терени, добре се приспособява към интензивно обработвани земи, каквито има в 

близост до предвижданата площадка от другата страна на пътя Хърлец – Козлодуй. В България 

зелената крастава жаба се среща в цялата страна до надморска височина от 1200 m. Зелената 

крастава жаба, въпреки че фигурира в Приложение № 3 на ЗБР, Приложение II на Бернската 

конвенция и Приложение IV на Дир. 92/43/ЕИО у нас е твърде широко разпространен вид, като в 

някои случаи може да е дори  по-многоброен в селските дворове, отколкото извън населените 

места, среща се и в големи градски центрове, в т.ч. междублокови пространства (по лични 

наблюдения в гр. София, гр. Пловдив, гр. Пещера, Белоградчики др.), където много често става 

жертва на различни антропогенни фактори. При направените огледи на площадката видът е 

констатиран на няколко места, включително е установен и един сгазен индивид от трафика по 

вътрешноведомствения път на АЕЦ „Козлодуй”. Най-близкото масово находище на вида се 

намира в края на средното течение на р. Огоста (по Наумов, Б., М. Станчев). 

Жабата дървесница (Hila arbore)предпочита влажна местности – мезофилни смесени и 

широколистни гори, планински ливади, градски паркове и други, като обикновено се придържа 

в близост до застояли водоеми, каквито на и до площадката отсъстват. В България се среща в 

цялата страна до надморска височина от около 1300 m. Територията на площадката предоставя 

частично подходящи условия, но видът нито е наблюдаван, нито е установен слухово.  Най-

близкото находище на вида е установено в края на средното течение на р. Огоста (по Наумов, Б., 

М. Станчев). 

3.6.2.1.3.3 Други видове земноводни 

Голямата водна жаба (Rana ridibunda) и зелената водна жаба (Rana esculenta , както беше 

споменато по-горе са повсеместно разпространени във всички водни обекти в района и по-

бреговете им, каквито в близост до площадката отсъстват.  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA
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3.6.2.1.4 ВЛЕЧУГИ (REPTILIA) 

В стандартните формуляри на най-близките защитени зони (ЗЗ “Река Огоста”, ЗЗ „Скът” и 

други) по Директивата за местообитанията са описани общо 11 вида влечуги, 8 от които са 

класифицирани като значими и 3 като целеви  (консервационно значими видове предмет на 

опазване в района по Дир.  92/43/EEC -Таблица 3.6-7. 

 

ТАБЛИЦА 3.6-7 КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ ВЛЕЧУГИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2, 3 НА ЗБР В 

РАЙОНА НА ИП 

Вид 
ЗБР 

(Прил.2,3) 

Бернска 

конвенция 

Дир. 92/43 

ЕИО 

IUCN Red 

List (2014) 

Целеви видове 

Обикновена блатна костенурка 

(Emys orbicularis) 

Прил. 2,3 Прил.2 Прил.II,IV + (ПЗ) 

Шипоопашата костенурка  

(Testudo hermanni) 

Прил. 2,3 Прил.2 Прил.II,IV + (ПЗ) 

Ивечест смок (Elaphe quatuorlineata) Прил. 2,3 Прил.2 Прил.II,IV + (ПЗ) 

Значими видове 

Смок стрелец (Coluber caspius) Прил. 3 Прил.2 Прил. IV + (СЗ) 

Смок мишкар (Elaphe longissima) Прил. 3 Прил.2 Прил. IV + (СЗ) 

Пепелянката (Vipera ammodytes) Прил. 3 Прил.2 Прил. IV + (СЗ) 

Сива водна змия (Natrix  tessellata) Прил. 3 Прил.2 Прил. IV - 

Кримски гущер (Podarcis taurica) Прил. 3 Прил.2 Прил. IV + (СЗ) 

Стенен гущер (Podarcis muralis) Прил. 3 Прил.2 Прил. IV + (СЗ) 

Зелен гущер (Lacerta viridis) Прил. 3 Прил.2 Прил. IV + (СЗ) 

Късокрак гущер (Ablepharus 

kitaibelii) 

Прил. 3 Прил.2 Прил. IV + (СЗ) 

 +  Включен ПЗ -„потенциално застрашен” вид 

 -   Невключен СЗ - „слабозасегнат” вид 

 

 

При направените огледи на предвидената площадка за НХРАО и в съседство с нея, в обходените 

достъпни места наличие на влечуги не е регистрирано.  Съответните видове обитават хабитати с 

различни условия на средата, като по-долу е анализирана вероятността това да се случи на 

площадката или в близост до нея. 

3.6.2.1.4.1 Целеви видове влечуги. 

Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis). Обитава разнородни бавнотечащи води или 

блатисти местности, някои от които напълно могат да пресъхнат по време на лятото. Типични 

примери са дренажни канали, рибарници, блата, езерца, реки и малки потоци, бракичните води 

на естуарите, крайбрежни водни площи. Характерно за местообитанията е наличието на богата 

водна растителност. Такива местообитания на площадката на инвестиционното намерение 

отсъстват, поради което този вид не може да бъде регистриран тук. Най-близките подходящи 

хабитати са обслужващите канали на АЕЦ, които са разположени на малко повече от 1 km. Най-

близките масови находища на обикновената блатна костенурка са разположени в района на 

устието на р. Лом и в  края на средното течение на р. Огоста (по Наумов, Б., М. Станчев). 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%80
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Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni). Не е регистрирано присъствие.Шипоопашатата 

костенурка предпочита редки гори (ниска дървесна и храстова растителност), за разлика от 

шипобедрената костенурка, която е типична за тревистите ландшафти.Теренът, който подлежи 

на оценка е по-скоро доста сенчест и усоен, което не предполага, че е постоянно обитание на 

този  вид - има вероятност да се срещне най-вече при миграции свързани с търсене на леговище 

за зимуване. Видът слабо се повлиява от прогонване и безпокойство. Повечето възрастни са 

консервативни по отношение на индивидуалната си територия, но са установявани случаи при 

отделни индивиди на извършване от тях на разселвания на големи разстояния. В района на 

инвестиционното предложение няма подходящи местообитания за видовете, защото имаме 

съчетание на плътна дървесна растителност и обработваеми селскостопански площи в 

съседство. Най-близкото находище на вида е установено в края на средното течение на р. Огоста 

(по Наумов, Б., М. Станчев).  

Ивечест смок (Elaphe quatuorlineata).Предпочита  сухи и каменисти терени, с добре развит 

микрорелеф, обрасли с разредени гори и храсталаци.  Консервационно значимите му находища  

в страната са съсредоточени в Югозападна България в долината на р. Струма до Кресненския 

пролом на север. При направените огледи видът не е установен и съществува много слаба 

вероятност да се срещне върху територията и в близост до нея поради зоогеографското си 

разпространение на територията на страната (предимно в южната част на Струмската долина). В 

тази част на страната и въобще в цяла Северна България няма установени находища на 

ивечестия смок (по Наумов, Б., М. Станчев). 

3.6.2.1.4.2 Значими видове влечуги 

Смок стрелец, Синурник (Coluber caspius). Обитава сухи, открити места с треви и храсталаци,  

каменисти склонове с разредени гори, като често навлиза в селскостопански площи (лозя, 

овощни градини и ниви, където се придържа около синурите), поради което на самата територия 

на инвестиционното намерения липсват подходящи биотопи и е по-малко вероятно да се срещне 

в сравнение със съседните обработваеми площи отвъд пътя Хърлец - Козлодуй, както и някои 

други терени в близост. Най-близкото находище на вида е установено източно от устието на р. 

Огоста (по Наумов, Б., М. Станчев) на около 10 km от площадка „Радиана”.  

Смокът мишкар (Elaphe longissima) е разпространен в цялата страна до надморска височина 

1600 m. По-рядък е в равнинните райони с интензивно земеделие. Смокът мишкар предпочита 

влажни стари широколистни и смесени гори и особено по разредените им участъци, влажни 

ливади и храсталаци в близост до горите, както и скалисти (одобено карстови) терени. Не е 

констатирано наличие на индивиди, но на територията донякъде има подходящи биотопи и има 

известна вероятност този вид да се срещне в отделни нейни части при допълнителни обходи. 

Най-близкото находище на вида е установено в района на най-горната част на долното течение 

на р. Огоста (по Наумов, Б., М. Станчев) в района на с. Бутан на около 10 km южно от площадка 

„Радиана”.  

Пепелянката (Vipera ammodytes) се среща в цялата страна до 1450 m надморска височина. 

Изключение правят някои високи полета в западната част на страната, макар,че присъства по 

съседните планински склонове. Предпочита открити, каменисти, припечни места, обрасли с 

висока тревиста растителност, папрати, храсталаци и обикновено с достатъчно подземни дупки 

за укрития. На територията на инвестиционното намерение няма подходящи местообитания, 

видът не е констатиран и е малко вероятно да се срещне (в т.ч и в близките обработваеми 

площи). Най-близкото находище на вида е установено в края на средното течение на р. Огоста 

(по Наумов, Б., М. Станчев). 

Сива водна змия (Natrix tessellata)привързан към водата вид, като рядко се отдалечава на повече 

20 m от нея, храни се главно с риба, което определя и отсъствието и в територията на 

инвестиционното намерение и в непосредствена близост с нея. Най-близкото находище на вида е 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
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установено в близост до устието на р. Огоста (по Наумов, Б., М. Станчев) на около 8-9 km от 

площадка „Радиана”. 

Кримския гущер (Podarcis taurica) се среща до около 500 m н.в., като предпочита сухи слънчеви 

тревисти местности с редки храсти или дървета. Поради това не е констатирано наличие на 

индивиди в района на площадката, няма данни от други източници за наличието му в границите 

на терена на инвестиционното предложение, но е доста вероятно да се среща в някои биотопи в 

близост до него поради подходящия характер на някои площи в съседство. Най-близкото 

находище на кримски гущер е установено източно от устието на р. Огоста (по Наумов, Б., М. 

Станчев) на около 10 km от площадка „Радиана”. 

Стенния гущер (Podarcis muralis) се среща в цялата страна до надморска височина 2100 m. 

Живее само в скалисти терени, включително изкуствени, като железопътни и пътни насипи, 

подпорни стени, кариери и други. Не обитава самата територия на инвестиционното 

предложение, но може да се срещне на или до площадката на АЕЦ „Козлодуй” в района на 

някои по-отдалечени постройки. Съществува голяма вероятност индивиди на вида да се 

настанят и на площадката след построяването на хранилището и обслужващия сграден фонд, 

тъй като ще се създадат благоприятни местообитания за вида. Най-близките масови находища на 

стенен гущер са разположени в района на горното течение на р. Лом и в  близост до гр. Видин 

(по Наумов, Б., М. Станчев), т.е. на значително разстояние от мястото на ИП. 

Зеления гущер (Lacerta viridis) е широко разпространен в цялата страна до надморска височина 

600-800 m. Предпочита сухи и слънчеви места - скалисти терени и поляни обраснали с храсти 

или редки гори, които използва за укритие. Не обитава самата територия на инвестиционното 

предложение, но със сигурност се среща в някои от по-занемарените (необработваеми) 

прилежащи площи незаети с плътна дървесна растителност. Най-близкото находище на вида е 

установено в района на най-горната част на долното течение на р. Огоста (по Наумов, Б., М. 

Станчев) в района на с. Бутан на около 10 km южно от площадка „Радиана”.  

Късокракия гущер (Ablepharus kitaibelii) е разпространен в отделни откъснати популации в по-

голямата част от страната на надморска височина до 1100 m. Предпочита сухи, слънчеви, 

тревисти и с повече камъни местности с редки храсти или дървета, обитава също просеки, 

поляни, разредени горски участъци, каквито характеристики площадката на ИП не предоставя – 

условията под склопа на дървесната растителност, която заема територията са доста по-усойни. 

Най-близките находища на вида са установени чак в района на горното течение на р. Лом и в 

района над горното течение на р. Скът, т.е. около Враца.    

3.6.2.1.4.3 Други видове влечуги 

Слепок (Anguis fragilis). Този вид безкрак гущер обитава сенчести, влажни места, обрасли с 

висока растителност, или гори и храсталаци. Крие се под камъни, пънове, дупки на гризачи, 

листа и др. Характерен е за цялата страна до 1900 m н. м. На площадката на ИП има подходящи 

условия за този вид и въпреки, че не е установен, много е вероятно при по-продължителни 

престои и наблюдения той да бъде срещнат на нея. Включен е в Прил. 3 на ЗБР, но не попада в 

нито едно от приложенията на Бернската конвенция,  Дир. 92/43 ЕЕС, не фигурира и в Червения 

списък на застрашените видове на IUCN, както и в новата Червена книга на България (издание 

на БАН и МОСВ, 2011).  

3.6.2.1.5 КЛАС БОЗАЙНИЦИ (MAMMALIA) 

За територията на страната се съобщават 23 вида едри бозайници (Macrommamalia), един от 

които се смята за изчезнал, 42 вида дребни бозайници (Micromammalia), от които 28 вида се 

срещат на територията на Дунавската равнина и 33 вида прилепи (Chiroptera), като най-високо е 

прилепното разнообразие в пояса от 100 до 400 м, където на сравнително малки по площ места 

живеят между 17 и 20 вида (н.в. на площадка “Радиана” е от 50 до 90 м), а поне 10 вида са 
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„горски прилепи” – видове тясно свързани с горите като място за живеене и хранене (всички 

видове прилепи са строго защитени по вътрешното и международно законодателство).   

За района на площадката предвидена за НХРАО (“Радиана”) в стандартните формуляри на най-

близките защитени зони по Директивата за местообитанията са описани общо 10 вида 

бозайници, 7 от които са класифицирани като значими и 3 като целеви  (консервационно 

значими видове предмет на опазване в района по Дир. 92/43/ЕИО -Таблица 3.6-8. 

 

ТАБЛИЦА 3.6-8 КОНСЕРВАЦИОННО ЗНАЧИМИ ВИДОВЕ БОЗАЙНИЦИ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 И 3 НА ЗБР В 

РАЙОНА НА ИП 

Вид 
ЗБР 

(Прил.2,3) 

Бернска 

конвенция 

Дир. 92/43 

ЕИО 

IUCN Red 

List (2014) 

Целеви видове 

Видра (Lutra lutra) Прил. 2,3 Прил.2 Прил.II,IV + (ПЗ) 

Добруджански (среден) хомяк 

(Mesocricetus newtoni) 

Прил. 2,3 Прил.2 Прил.II,IV + (ПЗ) 

Лалугер (Spermophilus citellus) Прил. 2 Прил.2 Прил.II,IV + (У) 

Значими видове 

Дива котка (Felis silvestris). Прил. 3 Прил.2 Прил.IV + (СЗ) 

Малка белозъбка  

(Crocidura suaveolens) 

- Прил.2 - + (СЗ) 

Голяма (белокоремна) белозъбка 

(Crocidura leucodon) 

- - - + (СЗ) 

Голям хомяк (Cricetus cricetus) Прил. 3 Прил.2 Прил.IV + (СЗ) 

Белозъбо сляпо куче  

(Nannospalax leucodon) 

- - - - 

Малка водна земеровка  

(Neomys anomalus) 

- - - + (СЗ) 

Степен пор (Mustela eversmannii) Прил.2,3 Прил.2 Прил.II,IV + (СЗ) 

Невестулка (Mustela nivalis) Прил. 3 Прил.3 - + (СЗ) 

Източноевропейски (белогръд) 

таралеж (Erinaceus concolor) 

Прил. 3 - - + (СЗ) 

 +  Включен ПЗ - "потенциално застрашен" вид 

  У - "уязвим"  вид 

 -   Невключен СЗ - "слабозасегнат" вид 

 

При направените предварителни огледи на предвидената площадка за НХРАО, в обходените 

достъпни места присъствие на горните видове бозайници или следи от такова не е регистрирано. 

По-долу е анализирана вероятността даден вид да се срещне в бъдеще на площадката или в 

близост до нея в зависимост от характерния му хабитат.  

3.6.2.1.5.1 Целеви бозайници 

Видра (Lutra lutra). Типичен вид за богатите на риба планински реки, като 2/3 от естествените му 

хабитати са съсредоточени под 1000 m н.в. Населява различни, богати на риба водоеми - реки, 

езера, язовири, блата, горски реки, естествени речни течения и затворени водоеми със старици и 

изобилна крайбрежна растителност – лонгози, елшаци и тръстики. На сушата излиза през нощта, 

като търси спящи и мътещи птици. У нас се среща почти из цялата страна, с изключение на 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8
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Добруджа и голяма част от Лудогорието, като има данни, че в Югоизточна България е една от 

най-високите плътности на популацията на този вид за територията на нашата страна. Живее в 

самостоятелно изровени дупки в корените на крайбрежни дървета с 1-2 входа под водата, но се 

настанява и в чужди леговища. Много често се храни в частни водоеми предназначени за 

развъждане на риба (рибарници), особено ако са разположени в близост до реки, в които вида се 

среща.    При определеното място за площадката на обекта и в близост до нея видът не се среща 

и няма вероятност да се срещне поради липсата на местообитания.  

Добруджански (среден) хомяк. (Miniopterus schreibersi). Видът е рядък, като най-често обитава 

необработваеми затревени площи, целини, ниви с житни посеви, люцерни и др., каквито има от 

другата страна на пътя Хърлец – Козлодуй и източно от площадката на АЕЦ “Козлодуй”, но не и 

на територията, предвидена за реализиране на НХРАО и съпътстващата му инфраструктура на 

повърхността. В България се среща най-вече в Добруджа, средната и източната част на 

Дунавската равнина на запад до река Огоста, от която ИП отстои на около 5 – 6 km западно. 

Отрицателно действащи фактори върху популацията на добруджанския хомяк са най-вече 

химизацията и механизацията на селското стопанство и естествените му врагове - хищни птици 

и бозайници, предимно лисицата, като последния с голяма вероятност ловува и в района на 

площадката.  

Лалугер (Spermophilus citellus). Най-близките съобщени находища на този вид са в прилежащите 

неурбанизирани територии на гр. Оряхово (Пешев, 1977, 1987; Марков, 1957; Цонев, Р., 2005; 

Паспалев, Г., Ц. Пешев, 1957), които отстоят на около 13 km в източна посока от ИП, както и при 

с. Златия (анкета 1996 г.), отстоящо на 20 km западно от площадката. Видът обитава открити 

необработваеми места покрити с ниска тревна растителност (ливади, пасища, сухи степи, 

покрайнините на обработваемите полета, покрай пътища и др.), поради което не се среща на 

площадката на ИП, тъй като се разполага върху територия с горист характер. Основната му 

храна са треви и семена. Европейския лалугер използва за укрития дупки в земята, които 

изкопава сам. В тях той прекарва нощта, крие се от хищници, отглежда своите малки и заспива 

зимния си сън. Различават се няколко вида дупки: временни, постоянни и дупки за зимен сън. 

Предвид горните характеристики на вида, последният не е локализиран в района на обекта, 

чиято земна повърхност е заета от плътна дървесна растителност, докато в съседство се 

разполагат обработваеми площи - на юг и промишлената площадка на АЕЦ „Козлодуй” – на 

север. 

3.6.2.1.5.2 Значими бозайници 

Дива котка (Felis silvestris). Като цяло територията на инвестиционното намерение предлага 

подходящи укрития за този вид, но той с малка вероятност може да се срещне на нея поради 

антропогенния характер на съседните площи – пътища, площадка на АЕЦ и обработваеми земи.  

Малката белозъбка (Crocidura suaveolens) и голямата (белокоремна) белозъбка (Crocidura 

leucodon) се отнасят към евритропните видове, които се срещат в цялата страна, но по-често в 

равнините, като предпочитат открити местности с тревиста и храстова растителност, каквито на 

територията на ИП няма - по-рядко се срещат в гористи места.  

Големия хомяк (Cricetus cricetus) е по-широко разпространен в Добруджа и някои крайдунавски 

територии на Северна България (Ген. Тошевско, трансектът между Балчик - Калиакра, 

Дуранкулак). Подобно на добруджанския обитава целини, ниви с житни посеви, люцерни и др., 

каквито има от другата страна на пътя Хърлец – Козлодуй и източно от площадката на АЕЦ 

“Козлодуй”, но не и на територията предвидена, за да се реализира съоръжението, обслужващия 

сграден фонд и съпътстващата  инфраструктура.    

Белозъбото сляпо куче (Nannospalax leucodon) се среща предимно в обработваеми площи и 

градини, каквито има недалече от територията с ИП, но не и на нея.  
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Малката водна земеровка (Neomys anomalus) не е установена на територията на 

инвестиционното намерение и на нея и в непосредствена близост няма подходящи 

местообитания и убежища – среща се в гористи местности главно край течащи водни басейни.   

Степния пор (Mustela eversmannii) e рядък и малочислен вид в страната, който не се среща на 

площадката на инвестиционното намерение и в съседните територии - населява открити 

тревисти ландшафти, т.н “степни райони”. Разпространен е в такива райони най-вече в 

Добруджа и съседните области на Лудогорието, на запад до село Чомаковци край Червен Бряг. 

Загубата на местообитания и бракониерството, са причина днес степният пор да се среща 

изключително рядко в България. 

Невестулката (Mustela nivalis) oбитвава нископланинските гори и райони в близост до населени 

места, така че този вид с голяма вероятност може да се срещне на територията, въпреки че не е 

регистриран при огледите.  

Източноевропейски (белогръд) таралеж (Erinaceus concolor) има вероятност да се срещне на 

площадката, най-вече при търсене на убежища за зимуване, също и при хранене. Видът често се 

среща на територията на населени места.  

3.6.2.1.5.3 Други видове бозайници 

На територията и в близост до нея има подходящи условия за укритие и обитаване  на  див заек  

(Lepus capensis),  лисица (Vulpes vulpes), чакал (Canis aureus), бялка (Martes foina) – вкл. в 

населени места, черен пор (Mustela putorius) – вкл. в населени места,  катерица (Sciurus vulgari), 

обикновена къртица (Talpa europaea),  домашна мишка (Mus domesticus), горска мишка 

(Apodemus sylvaticus), дива свиня (Sus scrofa) – по данни от работния персонал към ДП РАО към 

началото на лятото през 2014 г. територията се обитава постоянно от една женска с потомство,  

обикновена сърна (Capreolus capreolus) – през есенно-зимния сезон. В близките обработваеми 

площи могат да се срещнат още обикновена полевка (Microtus arvalis), полска мишка(Apodemus 

agrarius) и  други.  Съпътстващи са безпризорни домашни животни – куче (Canis  fammiliaris),  

домашна котка (Felis domestica) и пр.  

По отношение на прилепната фауна, към момента на територията няма подходящи убежища за 

покой и размножаване на такава. Повечето дървесна растителност е сравнително млада и на 

около средна възраст, като в обходените места не бяха установени хралупи, цепнатини и други 

подобни образувания в дърветата, в каквито т.н видове „горски прилепи” (поне 10 вида) 

почиват, отглеждат потомство или зимуват. На практика площадката на ИП предоставя най-вече 

условия само за ловуване и хранене на някои от тези видове. Отделните видове не са дадени, тъй 

като за тях в района на ИП липсва достатъчно конкретна информация, а освен това територията 

на инвестиционното предложение, както беше споменато не представлява репродуктивно 

местообитание за прилепи. Може да се очаква, че в бъдеще някои видове „градски” прилепи със 

сигурност ще се заселят в части от спомагателния сграден фонд към НХРАО. Към тези видове 

спадат ръждив вечерник(Nyctalus noctula), кафяво прилепче(Pipistrellus pipistrellus), малко 

кафяво прилепче (Pipistrellus pygmaeus), полунощен прилеп (Eptesicus serotinus), савиево 

прилепче (Hypsugo savii) и някои други.  Към момента сградите и халетата на площадката на 

АЕЦ „Козлодуй” разположена в съседство също предлагат подходящи убежища и укрития за 

някои от тези видове прилепи, които обитават населени места.  Числеността в колониите на 

„градските“ видове прилепи варира от 5–20 екз. до 50 до 150 екз., по изключение и до над 1000 

екз. Заселват се в тавани, мазета, бункери, подземни гаражи, фуги и облицовки на сгради, шахти, 

комини, вентилационни съоръжения, под мостове, под капаци на прозорци и на много други 

места. 

3.6.2.1.6 КЛАС ПТИЦИ (AVES). СЪСТОЯНИЕ НА ОРНИТОФАУНАТА В РАЙОНА НА ИП 

Фауната, в т. ч. и гръбначната (тип Chordata, подтип Vertebrata), която е най-добре проученият 

тип фауна, и чийто природозащитен статус у нас е най-добре регламентиран, в този район е от 
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видове, характерни за ниските части на страната, в т. ч. за Дунавската равнина. В зоогеографски 

аспект фауната е от видове, характерни за областта Палеарктка и по-конкретно от видове, 

предимно на умерените географски ширини, като в района се срещат и някои видове с южно 

разположени върху територията на субконтинента Европа ареали, т. е. с ареали във или и в 

Средиземноморската подобласт на Палеарктика, наричани още средиземноморски, което, като 

определение за тези видове, не е съвсем правилно, тъй като ареалите на някои от тях са 

разположени преобладаващо в други зоогеографски области и подобласти. 

От гръбначната фауна в района, в който попада обектът, най-многобройни са птиците (Aves). 

Характерът на района на ИП като местообитание определя и особеностите на животинския му 

свят – както от видове, характерни за гори, така и такива на открити територии и храсталачни 

местообитания. 

За района на обекта – собствената територия на обекта (на залесената издигаща се на юг земна 

форма) плюс прилежащите й териториии – като характерни и типични за орнитофауната могат 

да бъдат посочени следните видове (Списък 1): 

 

 

Списък 1. 

 

Птици(Aves) 

 

1. Бял щъркел(Ciconia ciconia L.)) – гнезди в населени места 

2. Обикновен мишелов(Buteo buteo (L.)) 

3. Северен мишелов(Buteo lagopus (Pontoppidan)) – през есенно-зимния период 

4. Голям ястреб(Accipiter gentilis (L.)) – прелитащи индивиди 

5. Малък ястреб(Accipiter nisus (L.)) – прелитащи индивиди 

6. Тръстиков блатар(Circus aeruginosus (L.)) – през есенно-зимния период 

7. Ливаден блатар(Circus pygargus (L.)) – през есенно-зимния период 

8. Полски блатар(Circus cyaneus (L.)) – през есенно-зимния период 

9. Сокол орко(Falco subbuteo L.) – прелитащи индивиди 

10. Малък сокол(Falco columbarius L.) – през есенно-зимния период 

11. Черношипа ветрушка(Falco tinnunculus L.) 

12. Горски бекас(Scolopax rusticola (L.)) – през есенно-зимния период 

13. Яребица(Perdix perdix (L.)) – в открити територии около обекта 

14. Пъдпъдък(Coturnix coturnix (L.)) – в открити територии около обекта 

15. Ловен фазан(Phasianus colchicus L. ssp.) 

16. Полудив гълъб(Columba livia (Gmelin)f. domestica) – в насел. места 

17. Гривяк(Columba palumbus L.) 

18. Гургулица(Streptopelia turtur (L.)) 

19. Гугутка(Streptopelia decaocto (Friv.)) – в насел. места 

20. Обикновена кукувица(Cuculus canorus L.) 

21. Горска ушата сова(Asio otus (L.)) 

22. Блатна сова(Asio flammeus (Pontoppidan)) – през есенно-зимния период 

23. Обикновена кукумявка(Athene noctua (Scopoli)) – в насел. места 

24. Черен бързолет(Apus apus (L.)) 

25. Алпийски бързолет(Apus melba (L.)) 
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26. Обикновен пчелояд(Merops apiaster L.) – по време на сезонните миграции 

27. Зелен кълвач(Picus viridis L.) 

28. Голям пъстър кълвач(Dendrocopos major (L.)) – през през есенно-зимния период 

29. Сирийски пъстър кълвач(Dendrocopos syriacus (Ehr.)) – предимно в населени места 

30. Малък пъстър кълвач(Dendrocopos minor (L.)) 

31. Полска чучулига(Alauda arvensis L.) 

32. Качулата чучулига(Galerida cristata (L.)) – в близост до и в насел. места 

33. Селска лястовица(Hirundo rustica L.) 

34. Градска лястовица(Delichon urbica (L.)) 

35. Горска бъбрица(Anthus trivialis (L.)) – по време на сезонните миграции 

36. Водна(планинска) бъбрица(Anthus spinoletta (L.)) – през есенно-зимния период 

37. Бяла стърчиопашка(Motacilla alba L.) – вкл. и в насел. места 

38. Черноглава стърчиопашка(Motacilla flava feldeggi Michaheles) 

39. Ръждивогушо ливадарче(Saxicola rubetra (L.)) – по време на сезонните миграци 

40. Черногушо ливадарче(Saxicola torquata (L.)) 

41. Южен славей(Luscinia megarhynchos C. L. Brehm) – вкл. в насел. места 

42. Червеногръдка(Erithacus rubecula (L.)) 

43. Кос(черен дрозд)(Turdus merula L.) 

44. Имелов дрозд(Turdus viscivorus L.) 

45. Поен дрозд(Turdus philomelos C.L.Brehm) 

46. Хвойнов дрозд(Turdus pilaris L.) – през есенно-зимния период 

47. Беловежд дрозд(Turdus iliacus L.) – през есенно-зимния период 

48. Градински присмехулник(Hipolais icterina ((Vieillot)) – по време на сезонните миграции 

49. Черноглаво коприварче(Sylvia atricapilla (L.)) 

50. Oбикновено белогушо коприварче(Sylvia communis Latham) 

51. Малко белогушо коприварче(Sylvia curruca (L.)) 

52. Елов певец(Phylloscopus collybita (Vieillot)) 

53. Горски(буков) певец(Phylloscopus sibilatrux (Bechstein)) – по време на сезонните 

миграции 

54. Брезов певец(Phylloscopus trochilus (L.)) – по време на сезонните миграции 

55. Лъскавоглав синигер(Parus palustris L.) – през есенно-зимния период 

56. Черен(боров) синигер(Parus ater L.) – през есенно-зимния период 

57. Син синигер(Parus caeruleus L.) 

58. Голям синигер(Parus major L.) 

59. Дългоопашат синигер(Aegithalus caudatus (L.)) 

60. Горска зидарка(Sitta europaea L.) – в гори около обекта 

61. Сива мухоловка(Muscicapa striata (Pallas)) – по време на сезонните миграции 

62. Беловрата мухоловка(Ficedula albicollis Temminck) 

ssp. Беловрата мухоловка(Ficedula albicollisalbicollis Temminck) – по време на сезонните 

миграции 

ssp. Полубеловрата мухоловка(Ficedula albicollissemitorquata (Homeyer)) – по време на 

сезонните миграции 

63. Жалобна мухоловка(Ficedula hypoleuca (Pallas)) – по време на сезонните миграции 

64. Орехче(Troglodytes troglodytes (L.)) – през есенно-зимния период 

65. Сива сврачка(Lanius excubitor L.) – през есенно-зимния период 
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66. Червеногърба сврачка(Lanius collurio L.) 

67. Гарван-мършар(Corvus corax L.) 

68. Сива врана(Corvus corone cornix L.) 

69. Посевна врана(Corvus frugilegus L.) – многобройна през есенно-зимния период 

70. Чавка(гарга)(Corvus monedula L.) – в насел. места 

71. Сврака(Pica pica (L.)) – вкл. в насел. места 

72. Сойка(Garrulus glandarius (L.)) 

73. Авлига(Oriolus oriolus (L.)) 

74. Обикновен скорец(Sturnus vulgaris L.) – вкл. в насел. места 

75. Домашно врабче(Passer domesticus (L.)) – в насел. места 

76. Полско врабче(Passer montanus (L.)) – в насел. места 

77. Зеленика(Carduelis chloris (L.)) – вкл. в насел. места 

78. Кадънка(Щиглец)(Carduelis carduelis (L.)) – вкл. в насел. места 

79. Елшова скатия(Carduelis spinus (L.)) – през есенно-зимния период 

80. Обикновено конопарче(Acanthis cannabina (L.)) 

81. Обикновена чинка(Fringilla coelebs L.) 

82. Планинска чинка(Fringilla montifringilla L.) – през есенно-зимния период 

83. Органел(диво канарче)(Serinus serinus (L.)) – през есенно-зимния период – рядък 

84. Червенушка(Pyrrhula pyrrhula (L.)) – през есенно-зимния период – вкл. в насел. места 

85. Черешарка(Coccothraustes coccothraustes (L.)) 

86. Сива(полска) овесарка(Emberiza calandra L.) – в открити територии 

87. Жълта овесарка(Emberiza citrinella L.) – през есенно-зимния период 

88. Черноглава овесарка(Emberiza melanocephala Scopoli) 

 

 

Както се вижда от Списък 1, в него фигурират 88 вида птици. За територия с такава големина 

(обектът и околните му територии) това е значителен брой видове.  

Дадените в Списък 1 видове обаче, не следва да бъдат считани за пълния (окончателния, 

максимално възможния) видов състав на птиците в така описания район,  тъй като особено по 

време на сезонни и други миграции тук могат да бъдат регистрирани още известен брой видове. 

Така например в тaзи част на страната са срещани още ивидовете: при птиците – черен щъркел 

(Ciconia nigra (L.)), белошипа ветрушка (Falco naumanni Fleicher), ловен фазан (Phasianus 

colchicus L. ssp.), синявица (Coracias garrulus L.) – по време на сезонните миграции, полска 

бъбрица (Anthus campestris (L.)), градинско коприварче (Sylvia borin (Boddaert)), черночела 

сврачка (Lanius minor Gmelin), розов скорец  (Sturnus roseus (L.)) – много рядък, испанско врабче 

(Passer hispaniolenssis (Temminck)) и други. 

При птиците в залесената площ най-многобройни са южният славей, авлигата и обикновената 

чинка, а в обработваемите агроландшафти – полската чучулига. В населените места в района 

най-многобройни са домашното врабче и градската лястовица, а след тях селската лястовица, 

полудивият гълъб, гугутката, обикновеният скорец, големият синигер, кадънката и др. Освен 

това в различни части на района през различни годишни сезони и периоди (основно през есенно-

зимния) се концентрират и изхранват (най-вече в откритите територии) голям брой индивиди 

(вкл. на ята) от видовете кадънка, зеленика, елшова скатия, обикновено конопарче, обикновена 

чинка, планинска чинка, жълта овесарка, обикновен скорец, посевна врана, чавка и други.  

Както е посочено по-горе, видовият състав в Списък 1 се отнася за района, сред който ще бъде 

разположен обектът – собствената територия на обекта (на залесената издигаща се на юг земна 

форма) плюс прилежащите й площи. От тази твърде обширна територия, площта на ИП обхваща 



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

НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ – НХРАО“ 

 

 Част III,  стр.176 

 

твърде незначителна част, респ. процент, при това площ с горист характер. В случая актуални са 

видовете, които са най-тясно свързани с територията на обекта, като това са на първо място 

размножаващите се (в случая гнездещите – отбелязани със знак “Р”) на територията на обекта 

и тези, за които територията е важна хранителна база (Списък 1а): 

 

 

 

 

 

 

Списък 1a. 

 

Птици(Aves) 

 

1. Обикновен мишелов(Buteo buteo (L.)) 

2. Черношипа ветрушка(Falco tinnunculus L.) 

3. Горски бекас(Scolopax rusticola (L.)) – през есенно-зимния период 

4. Яребица(Perdix perdix (L.)) – в открити територии около обекта 

5. Пъдпъдък(Coturnix coturnix (L.)) – в открити територии около обекта 

6. Гривяк(Columba palumbus L.) 

7. Гургулица(Streptopelia turtur (L.)) – Р 

8. Обикновена кукувица(Cuculus canorus L.) – Р 

9. Полска чучулига(Alauda arvensis L.) – в открити територии около обекта 

10. Черноглава стърчиопашка(Motacilla flava feldeggi Michaheles) 

11. Южен славей(Luscinia megarhynchos C. L. Brehm) – Р 

12. Кос(черен дрозд)(Turdus merula L.) – Р 

13. Поен дрозд(Turdus philomelos C.L.Brehm) – Р 

14. Черноглаво коприварче(Sylvia atricapilla (L.)) – Р 

15. Oбикновено белогушо коприварче(Sylvia communis Latham) – Р 

16. Червеногърба сврачка(Lanius collurio L.) – Р 

17. Сива врана(Corvus corone cornix L.) 

18. Сойка(Garrulus glandarius (L.)) – Р 

19. Авлига(Oriolus oriolus (L.)) – Р 

20. Зеленика(Carduelis chloris (L.)) – вкл. в насел. Места – Р 

21. Кадънка(Щиглец)(Carduelis carduelis (L.)) – вкл. в насел. Места – Р 

22. Обикновена чинка(Fringilla coelebs L.) – Р 

23. Сива(полска) овесарка(Emberiza calandra L.) – в открити територии 

24. Черноглава овесарка(Emberiza melanocephala Scopoli) 

 

 

Както се вижда от Списък 1а, в него фигурират значително по-малко (почти 3 пъти) на брой 

видове – 24 вида, от които като размножаващи се, но не ежегодно, могат да бъдат посочени 13 

вида. 

Видовете в Списък 1, попадащи в Приложение № 2 на Закона за биологичното разнообразие 

(ЗБР)(ДВ, бр. 77, Раздел II – Защитени зони, Чл. 6, т. 4 (2) и (3)) – приложението на застрашените 
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от изчезване растителни и животински видове, опазването на които на територията на страната е 

приоритетно, – са дадени в Списък 2: 

 

Списък 2. 

 

1. Бял щъркел (Ciconia ciconia L.)) – гнезди в населени места 

2. Тръстиков блатар (Circus aeruginosus (L.)) – през есенно-зимния период 

3. Ливаден блатар (Circus pygargus (L.)) – през есенно-зимния период 

4. Полски блатар (Circus cyaneus (L.)) – през есенно-зимния период 

5. Малък сокол (Falco columbarius L.) – само през есенно-зимния период 

6. Блатна сова (Asio flammeus (Pontoppidan)) – през есенно-зимния период 

7. Обикновен пчелояд (Merops apiaster L.) – по време на сезонните миграции 

8. Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus (Ehr.)) – предимно в населени места 

9. Беловрата мухоловка (Ficedula albicollis Temminck) 

ssp. Беловрата мухоловка(Ficedula albicollisalbicollis Temminck) – по време на сезонните 

миграции 

ssp. Полубеловрата мухоловка (Ficedula albicollissemitorquata (Homeyer)) – по време на 

сезонните миграции 

10. Жалобна мухоловка (Ficedula hypoleuca (Pallas)) – по време на сезонните миграции 

11. Червеногърба сврачка (Lanius collurio L.) 

 

Както се вижда от Списък 2, в него фигурират 11 вида от Приложение № 2 на ЗБР. Това е 

неособено голям, но е вече значителен като брой приоритетни за опазване видове.  

Белият щъркел в района, както и на други места в тази част на страната гнезди изключително в 

населени места и други антропогенизирани(застроени) териториии. Поради това обстоятелство 

площта на обекта(площадката) не е гнездово, а поради гористия си характер не представлява и 

хранително местообитание за вида. 

При 4-те дневни грабливи (Falconiformes -с номера 2-5), в района на обекта са наблюдавани само 

кръжащи и прелитащи индивиди. Територията на ИП не е подходяща за гнездене за трите вида 

блатари, които гнездят в построени на земната повърхност гнезда, при това само в открити 

територии (тръстиковият и ливадният блатари обитават и гнездят и във влажни зони, в т. ч. в 

райони на водоеми). В тази част на страната гнездене е регистрирано само при тръстиковия 

блатар. Малкия сокол в страната и района се среща само през есенно-зимния период (зимуващи 

индивиди), като същото се отнася и за единствения вид нощна граблива птица (Strigiformes) – 

блатната сова.Тези 5 вида(4-те дневни грабливи и блатната сова) ловуват в открити територии, 

поради което площта на ИП не представлява и хранително местообитание за тях. Индивидите на 

тези 5 вида биха могли да използват дървесната и храстовата растителност на залесената площ 

само за почивка или и при нощуване, но такава растителност е налице в достатъчно количество 

и в други части на района, сред който е разположен обектът, поради което реализацията му няма 

да застраши необходимостта от почивка и нощуване за индивидите на тези видове в този район. 

Обикновеният пчелояд – летящи и ловуващи индивиди – в района на ИП е регистриран, както 

през гнездовия период, така и по време на сезонните миграции(в т. ч. и на по-големи или по-

малки ята. Върху територията на обекта липсват подходящи за гнезденето на вида 

места(стръмни брегове в каквито двойките изкопават гнездовите си убежища). Видът е от 

групата на ловуващите във или от въздуха – по-конкретно от подгрупата на ловуващите във 

въздуха, като индивидите не ловуват под склопа на насаждения, поради което реализацията на 

ИП няма няма възможност за каквито и да е преки влияния върху храненето и гнезденето на 
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този вид. Индивидите на този вид биха могли да използват дървесната и храстовата 

растителност на залесената площ само за почивка или и при нощуване по време на сезонните 

миграции, но такава растителност е налице в достатъчно количество в района на обекта 

Беловратата (и двата подвида) и жалобната мухоловки са регистрирани в района само по време 

на сезонните миграции – хранещи се или почиващи по дървениста растителност индивиди. 

Реализацията на ИП, поради малката големина на площта си, ще отнеме пренебрежимо малка 

част(като площ и процент) от хранителната база в този район на Козлодуйската низина. 

От останалите 2 вида сирийският пъстър кълвач в този район е регистриран, в т. ч. и като 

гнездещ, предимно в населени места. В района на залесената територия, сред която попада и 

тази на ИП, през гнездовия период индивиди на вида не бяха регистрирани, като такова е 

възможно през следгнездовия период(при търсене на храна). Освен това той е най-

многобройният вид кълвач в населените места у нас (Янков, 1986) и в ниските части на страната 

(до 900-1000 m н. в.), като само в горски райони с по-голяма лесистост и площ и със значителна 

склопеност и вече значителна възраст на насажденията се изравнява с него или го превъзхожда 

по численост големият пъстър кълвач. Реализацията на ИП, поради малката големина на площта 

си, ще отнеме пренебрежимо малка част(като площ и процент) от хранителната база в този 

район на низината. 

Последният вид – червеногърбата сврачка – обитава и гнезди по ниска дървесна и храстова 

растителност в открити територии или в первази и проредени участъци на гори, в т. ч. и в 

населени места, вкл. в градовете София, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Нова Загора, Бургас, 

Варна, Видин, Шумен, Силистра, Перник, Сандански и други градове, а също и в села и в 

различни други застроени територии (дворове на промишлени предприятия, складови бази и 

пр.), в т. ч. и във вътрешността им. Този вид у нас е твърде многоброен, а освен това се среща от 

морското равнище до твърде големи надморски височини, като през гнездовия период е 

регистриран на н. в. над 1600 m и дори на близо 1800 m (напр. на връх “Мурсалица” и на 

съседния му на изток връх в Западните Родопи – съответно 1791.6 m и 1795.2 m – на 22.06.2006 

г.), а в края и след края на гнездовия период – и над 2000 m в субалпийски части на планините 

Рила и Пирин. Индивиди на вида, в т. ч. и гнезда, бяха регистрирани по ниски дървесни или 

храстови индивиди в периферни части(первази) на залесената територия(такова е възможно и в 

проредени участъци във вътрешността, каквито върху площта на ИП са налице на практика само 

в первази на черния път и на големия циментов канал). Територията на ИП, поради малката й 

площ, спрямо тази на района, сред който тя попада, ще засегне твърде незначителна част от 

хранителната и още по-малко от гнездовата база на вида в района. Освсен това личното ми 

мнение е, че мястото на последните 2 вида не е в Приложение № 2 на ЗБР, в което би следвало 

да бъдат поставени само редки и застрашени от изчезване за страната видове, тъй като самият 

ЗБР е документ и по-конкретно Закон за биологичното разнообразие, но на територията на 

нашата страна, а не на целия субконтинент Европа. Ако при добивните дейности, евентуално 

бъде засегнато гнездово местообитание на двойка през съответен гнездови период(през 

съответна година), за индивидите няма да представлява проблем да заемат гнездово място в 

съседство или в по-малка или по-голяма отдалеченост от площта на обекта, тъй като подходящи 

такива месттообитания са налице, при това достатъчно в района на обекта, в т. ч. в близост до 

него. 

От тези видове в района на залесената територия, сред която попада и тази на ИП, през 

гнездовия период е регистрирана само червеногърбата сврачка, като е вероятно и срещането на 

отделни индивиди на сирийския пъстър кълвач при търсенето на храна, но основно през есенно-

зимния период. Само през периодите на сезонните миграции – по-продължително по време на 

пролетните са регистрирани индивиди на беловратата(и двата подвида) и жалобната мухоловки. 

От останалите видове отделни индивиди биха използвали дървесната растителност на залесената 

площ само за за кацане при почивки и нощувания(и твърде вероятно са го и правили, може би с 

изключение на белия щъркел). 
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3.6.2.2 РАДИАЦИОНЕН СТАТУС НА ФАУНАТА В РАЙОНА 

Животинската продукция в района се изследва за наличие на радиоактивни замърсители в 

рамките на програмата на АЕЦ „Козлодуй” за радиоекологичен мониторинг на околната 

среда и Програмата за пред-експлоатационен мониторинг на площадката, определена за 

изграждане на НХРАО. Такива качествени индикатори за радиационен мониторинг са 

млякото и рибата. Млякото е типичен хранителен продукт за района и добър индикатор за 

евентуални постъпления на радиоактивност по хранителната верига към човека. 

Анализират се проби от мляко от три ферми в района – гр.Козлодуй, с.Хърлец и гр.Мизия. 

От всяка проба 1.8 литра са гама-спектрометрирани директно (Marinelli-2l) за време на 

измерване  60000 s. При тези условия МДА за 
137

Cs варира в диапазона 0.010  0.13 Bq/l. 

Отделно, 3.0 литра от проба са опепелявани при 450°С и 300 mg от получената пепел са 

анализирани за обща бета-активност. За време на измерване 6000 s, МДА възлиза средно на 

0.65 Bq/l. Опепелените месечни проби от всяка ферма са обединявани за тримесечие и 

получената сборна проба е анализирана радиохимично за съдържание на 
90

Sr. Методът за 

определяне на 
90

Sr се основава на изолиране на радиостронция от пепелта (к.HCl+k.HNO3), 

разделяне от Са с натриева основа и течно-сцинтилационно спектрометриране на дъщерния 

изотоп 
90

Y (в режим на измерване “Черенково броене”) след настъпване на радиоактивно 

равновесие. МДА за 
90

Sr при време на измерване 10000 s възлиза средно на 0.0023 Bq/l. 

Средната стойност за 2013 г. общо от трите ферми е 40.4 Bq/l. По данни на НЦРРЗ 

средногодишната стойност на общата бета-активност в мляко от района на АЕЦ „Козлодуй“ 

за периода 1972 -1974 г. (преди пускане на първия блок на АЕЦ) е била 44.0  1.5 Bq/l. При 

средно съдържание на калий в литър краве мляко 1.3 g/l, специфичната активност на 
40

К 

възлиза на 40 Bq/l. От показаните резултати става ясно, че практически цялата измерена 

обща бета-активност се дължи на естествения изотоп 
40

К.Гама-спектрометричните 

измервания на мляко през 2013 г., както и през минали години не регистрират активност на 
137

Cs, като резултатите са в границите на МДА (<0.010 <0.13 Bq/l). През 2013 г. активността 

на радиостронций варира в граници 4.2  19.8 mBq/l, средно 14.7 mBq/l. 

Обобщени резултати за обща бета активност в периода 2009-2013 г. са дадени на Таблица 

3.6-9. Данни за обща бета и съдържание на 
90

Sr за дългосрочен период са илюстрирани 

наФигура 3.6-4. 

 

ТАБЛИЦА 3.6-9 ОБЩА БЕТА АКТИВНОСТ НА МЛЯКО ОТ РАЙОНА НА АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”, BQ/L 

Ферма Козлодуй Мизия Хърлец 

Година Средно Максимално Средно Максимално Средно Максимално 

2009 31.9 38  0.7 34.8 47  0.8 38.5 43  0.7 

2010 31.2 40  0.7 34.4 46  0.7 33.7 46  0.8 

2011 35.8 43  0.7 38.4 55  0.8 39.2 51  0.8 

2012 39.8 48  0.7 42.2 49  0.8 42.9 47  0.8 

2013 37.0 43.3  0.7 42.6 51.2  0.8 41.6 47.3  0.8 
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ФИГУРА 3.6-4 АКТИВНОСТ НА 

90
SR (BQ/L) В КРАВЕ МЛЯКО В РАЙОНА НА АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”, 1974–

2013 Г. 

 

Измерената обща активност е в типични естествени граници и се дължи изцяло на 

природния изотоп 
40

K. Радиационната чистота на млякото от районаотговаря на 

нормативните изисквания в областта (Наредба №10 на МЗ, 2002 г.).Не е регистрирано 

техногенно влияние. 

За осигуряване на пробоотбора на риба от р.Дунав в района на АЕЦ “Козлодуй” в рамките на 

ведомствения радиоекологичен мониторинг се изпълнява пробоотбор от ихтиофауната в 

района на брегова помпена станция /БПС/. Уловът се извършва в подхода на студен канал 

(преди АЕЦ) и слива на топъл канал (след АЕЦ) в р.Дунав. Активността на радиоцезий в 

месото на анализираните проби от риба през 2013 г., варира в граници на МДА (<0.10<0.18 

Bq/kg f.w.). Активността на 
90

Sr в костите варира в граници 1.10  1.12 Bq/kg f.w. Това са 

резултати в нормални граници за изследвания биологичен обект. Следва да се отбележи, че 

през изминалите години на такива радиологични изследвания, всички резултати за дунавска 

риба уловена в района на БПС (преди и след отводящ канал), са много по-ниски от нормите 

(600 Bq/kg, Наредба №10 на МЗ от 18.04.2002 г). Данните за 2013 г. са представени в 

Таблица 3.6-10,а за дългосрочен период наФигура 3.6-5.. 

 

ТАБЛИЦА 3.6-10 АКТИВНОСТ НА РИБА ОТ РАЙОНА НА АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” ПРЕЗ 2013 Г., BQ/KG F.W 

Проба Дата 
90

Sr (кости) 
134

Cs 
137

Cs 

Риба отводящ (топъл) канал 

Риба (морунаж) 01.2013 1.10  0.11 < 0.11 < 0.073 

Риба (разна) 05.2013 - < 0.12 < 0.12 

Риба (шаран) 08.2013 - < 0.14 0.11  0.018 

Риба (шаран) 09.2013 1.12 ± 0.11 < 0.17 0.14  0.021 

Риба (шаран) 11.2013 - < 0.16 < 0.17 

Риба подводящ (студен) канал 

Риба (платика и 

морунаж) 

02.2013 - < 0.11 < 0.12 

Риба (платика и 

морунаж) 

04.2013 - < 0.10 < 0.11 

Риба (мряна) 05.2013 - < 0.12 < 0.14 

Риба (мряна) 06.2013 - < 0.15 < 0.11 

Риба (мряна) 07.2013 - < 0.17 < 0.11 

Риба (скобар) 12.2013 0.62 ± 0.077 < 0.18 < 0.16 



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

НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ – НХРАО“ 

 

 Част III,  стр.181 

 

Риба 2013 г. (средно) 2013 0.95 < МДА 0.13 

 

Не се наблюдава обусловена разлика в активностите на риба от река Дунав преди и след АЕЦ 

“Козлодуй”. Това е така поради липсата на оценимо влияние на АЕЦ върху големия обем на 

водоприемника – р. Дунав, както и поради мобилността на изследвания обект. При 

дългогодишните изследвания освен следи от 
137

Cs и 
90

Sr в някои от пробите, други 

техногенни радионуклиди (
54

Mn, 
60

Co и др.) не са открити. Резултатите за активност на 
137

Cs 

за дълъг период са дадени на Фигура 3.6-5. Следва да се отбележи, че всички резултати за 

дунавска риба уловена в района на БПС (преди и след отводящ канал), са много по-ниски от 

нормите (600 Bq/kg, Наредба №10 на МЗ от 18.04.2002 г). 

0

1

2

3

4

5

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

B
q

/
k

g
 f

.w

Годишен ход,   средно 0.42 Bq/kg Предпусков период

 

ФИГУРА 3.6-5 АКТИВНОСТ НА 
137

CS В РИБА (BQ/KG F.W.) ОТ Р. ДУНАВ В РАЙОНА НА АЕЦ 

“КОЗЛОДУЙ”, 1994–2013 Г. 

 

Няма оценимо влияние от експлоатацията на съоръженията в района на площадка 

„Радиана“ върху радиационния статус на ихтиофауната в басейна на р.Дунав. Рибата в 

района е екологично чиста. 

3.6.3 ПРИРОДНИ ОБЕКТИ. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

Най-близко отстоящата до площадката на НХРАО територия с природозащитен статут по 

Закона за защитените територии, за които е взета информация от електронния регистър на 

защитените територии и защитените зони в Р. България публикуван на интернет страницата на 

ИАОС е защитена местност (ЗМ) „Козлодуй”разположена на 9.8 km по права въздушна линия 

северозападно от предвидената площадка за НХРАО.  

ЗМ има площ от 10 ха, попада в землището на гр. Козлодуй, Община Козлодуй, на няколко 

километра от населеното място, в юрисдикцията е на РИОСВ-Враца. Обявена е със Заповед 

№ 913 от 08.04.1972 г., ДВ, бр. 41/1972 г. и е прекатегоризирана със Заповед № РД-639 от 

26.05.2003 г., ДВ, бр. 60/2003 г. Целта на обявяване е опазване на ландшафт, резултат на 

хармонично съжителство на човека и природата. 

Местоположението на площадката на НХРАО спрямо защитената местност „Козлодуй”е 

отразено на фигура Фигура 3.6-6. 
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ФИГУРА 3.6-6 ЗАЩИТЕНАТА МЕСТНОСТ „КОЗЛОДУЙ” 

 

Режимът на дейностите в ЗМ „Козлодуй”, включва следните забрани: 

 Забрана за извеждането на сечи, освен на санитарни и ландшафтни, с оглед за подобряване 

санитарното и ландшафтно състояние на обектите; 

 Забрана за паша на домашен добитък през всяко време; 

 Забрана се откриване на кариери, къртене на камъни, вадене на пясък, изхвърляне на сгурия и 

други промишлени отпадъци, както и всякакви други действия, чрез които се нарушава или 

загрозява природната обстановка в тях. 

Дейностите по изграждането и експлоатацията на НХРАО не влизат в противоречие със 

забраните и ограниченията на територията на защитената местност, тъй като ще се осъществяват 

извън нея и на достатъчно голямо разстояние – дейностите по никакъв начин не са свързани с 

навлизане в ПЗ и с нарушаване на приетия режим на забранени дейности в тях.  

Другите най-близки защитени територии, които са отдалечени между 10 и 30 km са посочени 

в Таблица 3.6-11. 

 

 
ТАБЛИЦА 3.6-11 ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ 

Код 

на 

ЗТ, 

№ по 

др. 

Наименование 

на ЗТ 
Цел на обявяване 

Дата на 

обявяване 

Площ 

(ha) 

Населено 

място 

Разст. 

(km) 

1. ЗМ „Данева 

могила” 

Опазване на характерен 

речен пейзаж и група 

10.05.1982 г., 

ДВ бр. 

4.9 с. 

Софрониево 

11.5 
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Код 

на 

ЗТ, 

№ по 

др. 

Наименование 

на ЗТ 
Цел на обявяване 

Дата на 

обявяване 

Площ 

(ha) 

Населено 

място 

Разст. 

(km) 

вековни дървета. 43/1982 

2. ЗМ „Коритата” 1.Опазване на 

естествено находище на 

червен божур. 

2.Опазване на забележи-

телен ландшафт. 

7.05.1982 г., 

ДВ бр. 

43/1982 

2.0 с. 

Софрониево 

13 

3. ЗМ „Остров 

Цибър” 

Опазване на 

местообитания за 

гнездене, зимуване и 

почивка по време на 

миграция на защитени 

видове птици. 

10.04.2007г. 

РД-292, ДВ 

бр. 49/2007 

101.48 с. Горни 

Цибър 

 

с. Долни 

Цибър 

18 

4. Поддържан 

резерват (ПР) 

„Ибиша” 

Характерни дунавски 

островни съобщества- 

заливни гори и блата, 

обитавани от защитени 

видове растения и 

животни. 

15.06.2010 г. 

(прекат.) 

РД-602, ДВ 

бр. 77/2010 

34.3 С.Долни 

Цибър 

21 

5. ЗМ 

„Калугерски 

град-Тополите” 

Опазване находище на 

алоевиден стратиотес. 

26.05.2003 

(прекат.) РД 

644, ДВ60/ 

2003 

0.2 с.Селановци 22.2 

6. ЗМ „Кочумна” Опазване находище на 

водна лилия. 

26.05.2003 

(прекат.) РД 

642, ДВ 60/ 

2003 

2.5 с.Селановци 24.6 

7. ЗМ „Гола бара” Опазване находище на 

водна лилия 

26.05.2003 РД 

643, ДВ60/ 

2003 

2.0 с.Селановци 25.1 

 

Като други по-значими природни обекти на територията на Община Козлодуй, като уникални 

могат да се разглеждат единични екземпляри от стари дървета на възраст над 100 години. 

Според Доклада на РИОСВ-Враца за състоянието на околната среда през 2013 г., 150 са 

дърветата официално обявени за вековни на територията на Област Враца, като от тях само едно 

дърво e разположено на територията на Община Козлодуй. Това е най-старото дърво в общината 

- Дамфоров горун, на възраст 680 години, е на разстояние около 24 km югоизточно, между 

селата Галиче и Алтимир в местността Горно ливаде. В местността Лазаровци в землището на с. 

Софрониево има четири дъба на възраст от 170 до 300 години. Тези дървета са запазени и се 

развиват нормално. 

Историческото място „Ботев парк” на площ от 16.3 хектара е предложено за защитена 

местност, но не е прието.  

Чувствителни територии на територията на общината са т.нар. „влажни зони”. Най-близките 

„влажни зони” около язовир „Шишманов вал”, островите и р.Дунав са отдалечени на 

разстояние 5-10 km от площадка „Радиана“. В тях се развива хигрофитна растителност от 

тръстика, блатия, папур, катушка, върбовка и някои редки видове и са междинни станции 

при пролетните и есенни миграции на редица редки видове птици. Чувствителни зони са и 

всички водни обекти във водосбора на р.Дунав по данни от Басейнова дирекция Дунавски 

район с център Плевен. 
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3.6.4 ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ПО НАТУРА 2000 

Избраната площадка за реализация на НХРАО не попада в границите на Европейската 

екологична мрежа Натура 2000. Карта с местоположението на зоните в Република България 

спрямо площадката на НХРАО е представена на Фигура 3.6-7.  

 

 

ФИГУРА 3.6-7 ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОКОЛО ПЛОЩАДКАТА НА НХРАО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Най-близките защитени зони от тази мрежа са разположени в следната последователност:  

 В 10 километровата зона около НХРАО са разположени следните Защитени зони: 

 Защитена зона „Златията” с код BG0002009 обявена по Директива 2009/147/ЕОза 

опазване на дивите птици -Зоната се разполага на 0.45 km южно и западно от 

площадката на НХРАО.  

 Защитена зона „Острови Козлодуй” с код BG0000533 обявена по Директива 

92/43/ЕИОза опазване на местообитанията и на дивата флора и фауна - Зоната се 

разполага на 3,8 km северно от площадката на НХРАО.  

  Защитена зона „Река Огоста” с код BG0000614 обявена по Директива 

92/43/ЕИОза опазване на местообитанията и на дивата флора и фауна Зоната се 

разполага на 6 km източно от площадката на НХРАО.  

 Защитена зона „Река Скът” с код BG0000508 обявена по Директива 92/43/ЕИОза 

опазване на местообитанията и на дивата флора и фауна - Зоната се разполага на 

6.3 km източно от площадката на НХРАО.  

Като отделно самостоятелно приложение към доклада за ОВОС
73

е приложен Доклад за 

степента на въздействие на ИП с предмета и целите за опазване на защитените зони 

(ДОСВ)
74

върху посочените ЗЗ. 

 На разстояние на повече от 10 km разстояние от границите на обекта са разположени 

следните ЗЗ: 

                                                 
73

Чл. 12 (2), т.6 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върхуоколната среда (НУРИОВОС). 

74
 Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, 
проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони 
(Приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г. Обн.ДВ бр.73 от 11 септември 2007 г.) 
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  Защитена зона „Козлодуй” с код BG0000527 обявена по Директива 92/43/ЕИОза 

опазване на местообитанията и на дивата флора и фауна - Зоната се разполага на 

12,4 km северозападно от площадката на НХРАО.  

 Защитена зона „Златия” с код BG0000336 обявена по Директива 92/43/ЕИОза 

опазване на местообитанията и на дивата флора и фауна - Зоната се разполага на 

14,5 km западно от площадката на НХРАО. 

ИП не оказва въздействие върху горните две ЗЗ. 

В Република Румъния, от другата страна на р. Дунав, на 5.5 km и 18 km западно от площадката 

на НХРАО се разполагат още 3 защитени зони по Натура 2000, като едната от тях припокрива 

останалите две - Фигура 3.6-8.  

 

 

ФИГУРА 3.6-8 НАЙ-БЛИЗКИ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ДО НХРАО В РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ 

 

Това са:  

1. ЗЗ ROSCI0045 „Coridorul Jiului” обявена по Директива 92/43/ЕИОза опазване на 

местообитанията и на дивата флора и фауна;  

2. ЗЗ ROSPA0023 „Confluenţa Jiu – Dunăre” обявена по Директива 2009/147/ЕОза опазване на 

дивите птици. 

3. ЗЗ ROSPA0010 Bistreț обявена по Директива 2009/147/ЕОза опазване на дивите птици. 

3.7 ОТПАДЪЦИ 

На площадка „ Радиана” към момента няма натрупани отпадъци.  

При реализация на ИП ще се провежда строг контрол и ефективно управление на 

генерираните отпадъци при извършване на различните дейности, свързани с етапното 

строителство, експлоатацията и закриване на модулите в НХРАО за да не се допуска 

негативно въздействие върху отделните компоненти и фактори на околната среда. 
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3.8 ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА 

На територията на площадка „Радиана” няма наличие на складиране или временно 

съхранение на вещества, класифицирани като „опасни” (съдове с масла, нефтопродукти и 

др., складове за пестициди и др. средства за растителна защита).  

При реализация на ИП ще се провежда строг контрол за работа с веществата , 

класифицирани като опасни за да не се допуска негативно въздействие върху отделните 

компоненти и фактори на околната среда, както и здравен риск за работещите на обекта и 

населението в района. 

3.9 ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ 

3.9.1 ШУМ 

Площадката за изграждане на НХРАО ще бъде разположена в съседство с площадката на 

АЕЦ „Козлодуй“. При огледа на място е установено, че към настоящия момент на площадка 

„Радиана“ няма източници на шум. Източници на шум в района са: транспортните средства 

по път II-11 и по довеждащия път до АЕЦ, и дейността на производствената площадка на 

централата.  

Шумовата характеристика на транспортния поток по път II-11, определена въз основа на 

данни за натоварването, предоставени от АПИ, е 69.6 dBA, на 7.5 m от оста на движение, при 

скорост 80 km/h.  

На площадката на АЕЦ „Козлодуй“ са разположени шест блока като понастоящем в 

експлоатация са блокове 5 и 6, а останалите блокове са спрени. Шумовият режим на 

площадката на централата е установен чрез измервания на шума в реални условия, за целите 

на редица разработки. (Измервано е еквивалентното ниво на шума в избрани точки на 

площадката в близост до по-съществени източници на шум в околната среда – ОРУ, ПСОВ, 

вентилационни системи, транспортни средства и други). Установено е, че дейността на АЕЦ 

„Козлодуй“ не е източник на наднормени нива на шум по границите на производствената й 

площадка. 

3.9.2 ВИБРАЦИИ 

Няма наличие на технологични вибрации в околната среда от площадка „Радиана“.  

Транспортните средства по пътища от Републиканската пътна мрежа II клас (път II-11) не са 

източници на вибрации в околната среда, тъй като пътните трасета (земно легло и пътна 

настилка) са съобразени с категорията  на автомобилното движение, при което вибрациите от 

превозните средства затихват бързо в земната основа около пътното трасе. 

3.9.3 ЛЪЧЕНИЯ 

3.9.3.1 НЕЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ 

Съществуващите параметри на нерадиационните рискови енергийни фактори на площадка 

„Радиана“ се определят от експлоатацията на АЕЦ „Козлодуй”. Параметрите на 

електромагнитните полета не надвишават допустимите хигиенни норми. Спазени са 

изискванията за хигиенно-защитни зони около подстанциите и електропроводите за високо 

напрежение. 

3.9.3.2 ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ 

Площадката на НХРАО попада в 2-km зона (ЗПЗМ) на АЕЦ “Козлодуй”. Известно е, че за 

локализиране и оценка на евентуалното въздействие на АЕЦ „Козлодуй” върху околната 
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среда и населението, около ядрената централа са обособени 3 зони на контрол с различни 

радиуси: Надзиравана зона – в охранявания параметър на площадката на досегашните 

блокове 1-4 и блокове 5 и 6 на АЕЦ “Козлодуй”, ЗПЗМ /2 km/, (Зоната за Превантивни 

Защитни Мерки) и Наблюдавана Зона – (НЗ) /30 km/. Потенциален източник на радиационни 

лъчения са ядрените съоръжения на тази площадка: 

3.9.3.2.1 БЛОКОВЕ 1 И 2 

Блокове 1 и 2 са спрени от експлоатация на 31.12.2002 г. С решение на Министерския съвет 

от 20.12.2008 г., 1 и 2 блок са обявени за съоръжения за управление на радиоактивни 

отпадъци,. На 18.10.2010 г. АЯР издава лицензии на Държавно предприятие “Радиоактивни 

отпадъци” за експлоатация на 1 и 2 блок като съоръжения за управление на радиоактивни 

отпадъци, които подлежат на извеждане от експлоатация. На площадката на 1 и 2 блок не се 

съхранява ядрено гориво.  

3.9.3.2.2 БЛОКОВЕ 3 И 4 

Блокове 3 и 4 са спрени от експлоатация на 31.12.2006 г. С решение на МС № 

1038/19.12.2012 г. блокове 3 и 4 на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД се обявяват за съоръжение за 

управление на РАО, които подлежат на извеждане от експлоатация.. На 26.02.2013 г. АЯР 

издава лицензии на Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” за експлоатация на 3 и 

4 блок като съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци, които подлежат на 

извеждане от експлоатация, и прекратява лицензиите на АЕЦ “Козлодуй” за експлоатация на 

двата блока в експлоатационен режим – състояние “Е”. На площадката на 3 и 4 блок не се 

съхранява ядрено гориво.  

Блоковете 1÷4 са предадени за управление на ДП РАО, София и се управляват чрез 

специализираното поделение: СП „ИЕ 1-4 блок“).  

3.9.3.2.3 БЛОКОВЕ 5 И 6 

Пети и шести блок са в експлоатация съответно през 1987 г. и 1991 г., като за тях са в ход 

процедури за удължаване на експлоатационния живот и евентуално увеличаване на 

мощността. Двата блока работят в базов режим на номинална мощност при спазване 

условията на лицензите за експлоатация. 

3.9.3.2.4 ХОГ 

Хранилището за съхранение на отработено гориво се намира югозападно от 3 и 4 блок на 

площадката на АЕЦ ”Козлодуй”. ХОГ осигурява възможност за временно съхраняване под 

вода на ОЯГ от ВВЕР-440 и ВВЕР-1000 за 10-годишен период на експлоатация на всички 

блокове на АЕЦ ”Козлодуй” . 

3.9.3.2.5 ХССОЯГ 

Площадката на ХССОЯГ е разположена на север-северозапад от сградата на ХОГ. 

Технологията за съхранение в ХССОЯГ на АЕЦ „Козлодуй” използва контейнери за 

съхранение с въздушно охлаждане на принципа на естествена конвекция. Контейнерите са 

тип CONSTOR 440/84 с капацитет 84 горивни касети от ВВЕР-440. ХССОЯГ е разположен в 

съществуващите граници на АЕЦ “Козлодуй” и представлява разширяване на извършваната 

досега дейност на АЕЦ – временно съхраняване на отработено ядрено гориво в ХОГ.  

3.9.3.2.6 ДРУГИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБЕКТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ДП „РАО” 

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

дейностите по предварително преработване, преработване и кондициониране на РАО от АЕЦ 



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

НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ – НХРАО“ 

 

 Част III,  стр.188 

 

“Козлодуй”;  Основен комплектовъчен възел за формиране на опаковките на 

кондиционираните РАО е стоманобетонен контейнер (СтБК), който се изработва и преминава 

изпитвания, съгласно условията на издаденото от АЯР разрешение.  

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

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

Представлява надземно стоманобетонно съоръжение, осигуряващо необходимите инженерни 

бариери между съхраняваните РАО и околната среда и персонала. 

 Площадка „Варово стопанство”  

В тази зона се изпълнява Програма за радиоекологичен мониторинг, утвърдена от НЦРРЗ и 

Агенцията за ядрено регулиране ( АЯР). Отделно се изпълнява Програма за радиационен 

контрол на промишлената площадка (надзираваната зона) с цел превантивен мониторинг при  

източника на радиационното лъчение.  

В Наблюдаваната зона се извършва лабораторен и автоматизиран контрол на компонентите 

на околната среда. В наблюдаваната зона са установени общо 36 контролни поста за 

сухоземната екосистема и 7 поста за водната екосистема, в които се осъществяват 

пробоотбиране за лабораторен анализ и измервания на активността на техногенни 

радионуклиди в пробите. Анализират се въздуха, почвата, растителността, водите и дънните 

утайки, измерва се радиационния гама-фон. Почти всички постове попадат в 12 km 

контролирана зона, а извън нея са 3 реперни поста в гр.Лом, Плевен и Берковица. Освен 

радиоекологичния мониторинг в 100 km зона на наблюдение около АЕЦ се извършват 

радиационни измервания на промишлената площадка. 

Радиационният фон в района към момента на извършваната оценка за въздействие на 

инвестиционното намерение се формира основно от газообразните емисии от 

вентилационните тръби на АЕЦ „Козлодуй“ и сградите на блоковете и спец - корпусите, 

разположени на промишлената площадка. Доказано е от докладите на отдел РМ на АЕЦ 

„Козлодуй“, че тези радиационни емисии не променят радиоекологичния статус на 

отделните компоненти на околната среда при нормална експлоатация. По- детайлни данни за 

радиоекологичния статус са дадени в т.3.1- 3.4 на настоящия доклад.  

Обект на контрол са радиационния гама-фон, подпочвените води, въздуха, атмосферните 

отложения, растителността , почвата и продукти от хранителната верига. Мощността на 

еквивалентната доза на гама-лъчението се измерва посредством 10 броя термо-

луминесцентни дозиметри /ТЛД/ поставени по оградата на АЕЦ, 20 броя ТЛД в района на 

съоръженията на СП “РАО-Козлодуй” и 10 броя по оградата на ХОГ. 

В годишните доклади на отдел РМ и МОСВ е доказано липсата на въздействие извън 

оградата на надзираваната зона на радиационни лъчения от експлоатацията на реакторите на 

АЕЦ „Козлодуй“.  

Радиационният гама фон е с типични за района стойности от 0.07 – 0.14 µSv/h в границите на 

естествения радиационен фон за района
75

. 

3.10 НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

Във връзка с изготвяне на доклад за оценка на въздействието върхуоколната среда при 

предстоящо изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско и средноактивни 

радиоактивни отпадъци и съгласно изпратеното „Техническо задание за оценка на 

въздействието върху околната среда”, Регионалният исторически музей Враца информира, че в 

посочения район е регистриран тракийски могилен некропол. Съгласно чл. 161 (1) от Закона за 

културното наследство, ДВ 19/13.03.2009, е необходимо да бъдат реализирани предварителни 

                                                 
75

Годишен доклад на АЕЦ, 2013г. 
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археологически проучвания (теренни обходи), за да се установи дали изкопните работи ще 

засегнат или нарушат недвижимите културни ценности.  

В 2-km радиационнозащитна зона около АЕЦ “Козлодуй”, респективно площадката, няма 

храмове, сгради с архитектурна стойност или места с културно значение. 

След посещение на място и проведените теренни обходи в района на периметъра за 

изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско и средноактивни 

радиоактивни радиоактивни отпадъци в м. „Могилите”, разположена в землището на 

Община Козлодуй се установи, че в неговите граници не попада нито една от четирите 

надгробни могили подредени на равно разстояние една от друга в редица с посока изток-

запад - Фигура 3.10-1. 

 

 

ФИГУРА 3.10-1 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА НАДГРОБНИ МОГИЛИ В РАЙОНА НА НХРАО 

 

Установените близо до границите на площадка „Радиана“, са номерирани съответно 1, 2, 3 и 4 

(номерацията нараства от изток на запад- Фигура 3.10-1) и могили А и В, също с нарастване 

изток-запад. Те са изследвани от Нов Български Университет – Лаборатория по архиометрия и 

експериментална археология и Регионалния исторически музей – Враца в рамките на договор 

сключен между ДП РАО и РИМ-Враца, вкл. и частично разкриване на едната могила. Цялата 

местност, в която са разположени могили 2, 3, и 4 се нарича „Могилите”. В направения отчет 

за огледа могилите са характеризирани с техните координати, размери и археологически 

характеристики, като това е направено за могилите от западната група (2 -4). 

Могила №2 (Мъгуралуй Шербаной) има размери при основата 45-40 m, и запазена височина 

при бетонния репер – 5.10 m. Могилата е била обект на множество антропогенни интервенции 

и напълно е загубила първоначалния си облик - южната й периферия е унищожена при 

прокарването на второкласен път II-11 Козлодуй-Хърлец-Мизия.; западната й периферия също 

е унищожена по неясни причини. В северната част на могилата се забелязва голям изкоп, а 

върху най-високата й точка (в южната част) е поставен бетонен репер. На могилата са 

направени археологически проучвания чрез направата на профили, при което са открити 

находки – части от керамични съдове. Тъй като могила №2 се намира под далекопровод с 
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високо напрежение, който влияе върху геомагнитното поле, на тази могила не са направени 

геомагнитни изследвания.  

 

 

ФИГУРА 3.10-2 НАДГРОБНА МОГИЛА 

 

Могила №3 

Могила №3 е най-малката от разгледаните могили. Тя има размери при основата 50-50m, и 

запазена височина – 1.5m. Силно е засегната от интензивна земеделска култивация и в резултат 

на систематична оран, върха на могилата е силно заоблен, а периферията й твърде разлата. 

След направени геомагнитни изследвания на могилата и анализиране на констатираните 

аномалии, е направено заключение за наличие на правоъгълна структура, ориентирана 

северозапад-югоизток или на голяма погребална клада. Има индикации също за наличие на 

железни предмети (оръжия, елементи на конска амуниция) и на малки огнища,  

свидетелстващи за ритуалите, свързани с етапите на натрупване на могилата. 

Могила №4 

Могила №4 (Мъгуралуй Кръстой) има размери при основата 60-70m, и запазена височина – 

4.5m. Независимо от голямата денивелация към центъра на могилата, тя също е обект на 

култивация посредством земеделски машини като най-силно е засегната южната периферия на 

могилата. Резултатите от геомагнитното изследване показват наличие в центъра на могилата 

на голяма погребална клада. 

Така описаните обекти са подробно характеризирани и са обозначени на приложенията в 

Отчета на специалистите от Лабораторията по археометрия и експериментална археология 

при Нов Български Университет карти. 

 

ТАБЛИЦА 3.10-1 РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ МОГИЛИТЕ 

Могила № Метри Отклонение 

4-3 725 98.3º 

4-2 1335 100º 

4-1 2750 100.5º 
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При огледа няма регистрирани други недвижими паметници на културното наследство в 

района на периметъра на площадката за изграждане на Национално хранилище за 

погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци. 

3.11 ЗДРАВНО-ХИГИЕННИ АСПЕКТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

3.11.1 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНО ЗАСЕГНАТОТО НАСЕЛЕНИЕ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ; ТЕРИТОРИИ, ЗОНИ И/ИЛИ ОБЕКТИ СЪС СПЕЦИФИЧЕН ХИГИЕННО 

ОХРАНИТЕЛЕН СТАТУТ ИЛИ ПОДЛЕЖАЩИ НА ЗДРАВНА ЗАЩИТА 

Избраната площадка „Радиана” е разположена в община Козлодуй, област Враца, южно от 

АЕЦ „Козлодуй”, в землището на с. Хърлец на разстояние 4.2km от него. Отстои на 4.3km 

югоизточно от гр. Козлодуй, непосредствено до южната граница на площадката на АЕЦ 

„Козлодуй” и на около 4.2 km югозападно от десния бряг на р. Дунав. Площадката обхваща 

площ от  приблизителна площ 46 ha - (около 1250х470 m).  

Данните за разположението на площадката показват, че в 2-km зона на АЕЦ „Козлодуй”, в 

която е разположена и площадката на НХРАО „ Радиана ” няма обекти със специфичен 

санитарно-охранителен статут. В района няма зони за отдих, болници, санаториуми, 

училища, защитени територии, санитарно-охранителни зони около водоизточници и 

съоръжения за питейно-битово водоснабдяване. Няма изградени трасета на нефтопроводи и 

газопроводи. Във въздушното пространство над площадката не преминават коридори на 

гражданската авиация.  

Според справка в Националния регистър на населените места
76

 в Таблица 3.11-1 е 

представен броя на населението в общините и населените места през 2013 г., изцяло или 

частично включени в 30-km НЗ
77

, в която е разположена и площадка „ Радиана”. 

 

ТАБЛИЦА 3.11-1 НАСЕЛЕНИЕ, ПОПАДАЩО ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО В 30-KM НЗ ПРЕЗ 2013 Г.
78

 

ОБЩИНИ/НАСЕЛЕНИЕ ИЗЦЯЛО В 30-km ЗОНА, 2013 г – 41864 души 

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ  14 с.Крушовица 1588 

 Кметства: 15 с.Липница 725 

1 Общинско кметство - гр. Козлодуй 12723 16 с.Софрониево 1434 

2 с.Хърлец 1968 Кметски наместничества: 

3 с.Гложене 2723 17 с.Сараево 34 

4 с.Бутан 2828 ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ  

5 с.Крива Бара. 358  Кметства: 

ОБЩИНА ХАЙРЕДИН  18 Общ. кметство - Вълчедръм 3439 

 Кметства: 19 с. Мокреш 781 

6 Общинско кметство - с. Хайредин 1455 20 с. Септемврийци 1116 

7 с.Манастирище 957 21 с.Долни Цибър 1551 

8 с.Михайлово 1062 22 с.Разград 651 

9 с.Рогозен. 967 23 с.Златия 777 

 Кметски наместничества: 24 с.Черни връх. 490 

10 с.Бързина 240  Кметски наместничества:  

11 с.Ботево. 76 25 с.Ботево 62 

ОБЩИНА МИЗИЯ (7 185 души) 26 с.Бъзовец 96 

12 Общинско кметство - гр. Мизия 3102 27 с.Горни Цибър 164 

                                                 

76 НСИ. Национален регистър на населените места. http://www.nsi.bg/nrnm/index.php?f=9&ezik=bul 
77 НСИ http://www.nsi.bg/nrnm/index.php?ezik=bul&f=9&search=%D5%FA%F0%EB%E5%F6 
78 НСИ. Национален регистър на населените места. http://www.nsi.bg/nrnm/index.php?f=9&ezik=bul, Справката 

е генерирана на 09.08.2014. 

http://www.nsi.bg/nrnm/index.php?f=9&ezik=bul
http://www.nsi.bg/nrnm/index.php?ezik=bul&f=9&search=%D5%FA%F0%EB%E5%F6
http://www.nsi.bg/nrnm/index.php?f=9&ezik=bul
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13 с.Войводово 242 28 с.Игнатово. 255 

ОБЩИНИ/НАСЕЛЕНИЕ ЧАСТИЧНО В 30-km ЗОНА, 2013 г – 85776 души 

ОБЩИНА БОРОВАН 60 с.Бърдарски геран 719 

 Кметства:  61 с.Бъркачево 684 

29 Общинско кметство - с.Борован 2239 62 с.Враняк 1002 

30 с.Малорад 1776 63 с.Габаре 1062 

31 с.Добролево 868 64 с.Галиче 1799 

32 с.Нивянин 432 65 с.Драшан 182 

33 с.Сираково. 208 66 с.Комарево 230 

ОБЩИНА ЛОМ 67 с.Попица 1794 

 Кметства:  68 с.Соколаре 540 

34 Общинско кметство - гр.Лом 21787 69 с.Тлачене 409 

35 с.Ковачица 1119 70 с.Търнава 2285 

36 с.Трайково 848 71 с.Търнак. 1552 

37 с.Замфир 964 ОБЩИНА КРИВОДОЛ 

38 с.Сталийска махала. 1285  Кметства:  

 Кметски наместничества:  72 Общ. кметство - гр.Криводол 2944 

39 с.Добри дол 307 73 с.Баурене 387 

40 с.Долно Линево 240 74 с.Градешница 442 

41 с.Сливата 196 75 с.Краводер 907 

42 с.Орсоя 92 76 с.Лесура 755 

43 с.Станево 302 77 с.Пудрия 618 

 ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ  78 с.Ракево. 932 

 Кметства:   Кметски наместничества:  

44 
Общинско кметство - 

гр.Бойчиновци; 
1446 79 с.Ботуня 155 

45 с.Владимирово 1354 80 с.Галатин 606 

46 с.Громшин 754 81 с.Главаци 235 

47 с.Ерден 528 82 с.Големо Бабино 262 

48 с.Лехчево 1721 83 с.Добруша 181 

49 с.Мадан 708 84 с.Осен 327 

50 с.Мърчево 821 85 с.Фурен 244 

51 с.Охрид 361 86 с.Уровене. 119 

52 с.Портитовци 440  ОБЩИНА ОРЯХОВО  

 Кметски наместничества:   Кметства:  

53 с.Бели брег 86 87 Общ. кметство - гр.Оряхово 4820 

54 с.Бели брод 215 88 с.Горни Вадин 276 

55 с.Кобиляк 298 89 с.Лесковец 591 

56 с.Палилула 67 90 с.Остров 1359 

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА 91 с.Селановци. 3349 

 Кметства:   Кметски наместничества:  

57 Общ. кметство - гр.Бяла Слатина 10781 92 с.Долни Вадин 197 

58 с.Алтимир 1128 93 с.Галово 249 

59 с.Буковец 192    

 

3.11.2 ДЕМОГРАФСКИ, ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО В РАЙОНА 

Средната плътност на населението в община Козлодуй за 2012г. е 74.4 жители/km
2
– 

съизмерима със средната за страната, но по-висока от тази за област Враца (50.2 

жители/km
2
)
79

. Населението в община Козлодуй, която се състои 5 населени места през 2013 

г е 20 600 души (Таблица 3.11-2) и показва известна тенденция към стабилизиране: през 

2012 в сравнение с 2011 г. населението намалява с 30 души, докато в следващия годишен 

период 2012 - 2013 намалението е 189 души. 

                                                 
79

 НСИ. Статистически годишник 2013  
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ТАБЛИЦА 3.11-2 ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ – НАСЕЛЕНИЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ 

Община Козлодуй 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

гр.Козлодуй 12856 12775 12723 

с Хърлец 2045 2013 1968 

с. Гложене 2763 2733 2723 

Бутан 2890 2850 2828 

Крива бара 416 418 358 

Общо 21095 20789 20600 

 

В по-дългосрочен план (1934-2013 г.), демографското развитие в община Козлодуй (Фигура 

3.11-1иФигура 3.11-2) е твърде специфично и същевременно характерно за подобни общини 

с изградени единични големи промишлени мощности.  

В малките населени места това се дължи на миграцията на част от населението (обичайна за 

земеделските райони) към големите градове, в случая от селата към гр. Козлодуй. Началото 

на този процес започва след пуска на 1-2 блокове на АЕЦ 1974-75 г., а по късно  и с 

изграждането и пуска на останалите блокове на АЕЦ Фигура 3.11-1 (Б и В) и Фигура 3.11-2 

(Г).  

След 2000-2001 г., броят на жителите в селата намалява от една страна поради застаряване на 

населението, а от друга поради засилилата се както вътрешна (към столицата и по-големите 

градове), така и външната миграция, особено на младите хора в чужбина. 

Освен това, г. Козлодуй претърпява допълнителна експанзия след стартиране на 

строителството на АЕЦ през 1970 г. Фигура 3.11-1(А). През този период нарастването на 

броя на населението на гр. Козлодуй е резултат на миграцията от цялата страна на 

строителни работници и специалисти за изграждането и обслужването на АЕЦ и свързаните 

с нея дейности.  

След продължителен период на нарастване до 2000г., когато г.Козлодуй достига своя 

максимален брой жители (15508 души) се  отбелязва начало на намаляване на жителите на 

града. Анализът на данните от двете последни преброявания (2001 и 2011 г.) сочи, че за 10-

годишен период населението на гр. Козлодуй е намаляло с 1834 души, което се дължи и на 

затварянето на първите четири блока на АЕЦ.  

Както вече беше споменато по-горе в 30-km зона за неотложни защитни мерки (ЗНЗМ)
80

 на 

централата, в която попада избраната за осъществяване на инвестиционното предложение 

площадка “Радиана”, се намират общините:: Козлодуй, Вълчедръм, Хайредин, Мизия (28 

населени места) и частично общините Лом, Бяла Слатина, Оряхово, Бойчиновци, Криводол и 

Борован, и общо 19 селища  от окръг Долж, област Олтения в Румъния.  

 

                                                 
80

ЗНЗМ от 30 km се определя за целите на аварийното планиране. Същата зона от 30 km за целите 
на радиационния мониторинг се нарича „Наблюдавана зона“ (НЗ). 



ДОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ХРАНИЛИЩЕ ЗА ПОГРЕБВАНЕ НА НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ – 

НХРАО“ 

 

 Част III,  стр.194 

 

 

   
А Б В 

   
ФИГУРА 3.11-1 ДИНАМИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ В РАМКИТЕ НА 79-ГОДИШЕН ПЕРИОД - А, Б, В 
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Г Д 

  
ФИГУРА 3.11-2 ДИНАМИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ В РАМКИТЕ НА 79-ГОДИШЕН ПЕРИОД – Г, Д 
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В Таблица 3.11-3са дадени общините, включени в 30-km зона около избраната за 

осъществяване на инвестиционното предложение площадка “Радиана” с тяхната площ, 

гъстота на населението, и административното им подразделение към 31.12.2012 г. 

ТАБЛИЦА 3.11-3 ПЛОЩ, ГЪСТОТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И НАСЕЛЕНИ МЕСТА КЪМ 31.12.2012 Г. ОБЛАСТ 

ВРАЦА И МОНТАНА И ОБЩИНИТЕ В 30-KM ЗОНА 
81

 

Области  

Общини 
Площ- кв. km 

Гъстота на 

населението 

на кв. km 

Населени 

места - 

бр. 

Градове 

- бр. 

Села
3 
- 

бр. 

Кметства 

- бр. 

Общо за страната 111 001.9 65.6 5278 257 5021 2008 

Враца 3 619.8 50.2 123 8 115 67 

1. Борован 210.7 26.6 5 - 5 3 

2. Бяла Слатина 572.3 41.9 15 1 14 11 

3. Козлодуй 284.9 72.9 5 1 4 4 

4. Криводол 326.9 28.1 15 1 14 7 

5. Мизия 209.3 34.8 6 1 5 3 

6. Оряхово 326.5 34.1 7 1 6 4 

7. Хайредин 189.1 25.7 6 - 6 3 

8. Монтана 3 635.6 39.5 130 8 122 49 

9. Бойчиновци 308.3 28.9 13 1 12 8 

10. Вълчедръм 431.5 22.1 11 1 10 6 

11. Лом 323.9 84.8 10 1 9 4 

 

Броят на населението в общините от област Враца и Монтана, които влизат в 30km НЗ е 

представен в Таблица 3.11-4.Данните показват прогресираща тенденция за намаление на 

населението през последните 3 години, по-отчетливо за селското население спрямо 

градското. Съответно общият брой жители на общините изцяло или частично включени в 

30km НЗ възлиза през 2011 г. на 131 734, през 2012 г. на 129 842 и през 2013 на 123 755 

души. С други думи казано в рамките на 3 години населението е намаляло със 7 979 души т.е 

2.85%. Броят на населението намалява с два пъти по-бързи темпове отколкото средния за 

страната през същия период 1.13%. 

 

ТАБЛИЦА 3.11-4 СРЕДНОГОДИШНО  НАСЕЛЕНИЕ  ПО ОБЛАСТИ И ОБЩИНИ (ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО 

В 30-KM ЗН) И МЕСТОЖИВЕЕНЕ
82

 

Общини 
2011 2012 2013 

общо в градовете в селата общо в градовете в селата общо в градовете в селата 

Борован  5708 - 5708 5642 - 5642 5561 - 5561 

Бяла Слатина  24499 11152 13347 24185 10992 13193 23798 10858 12940 

Козлодуй  21095 12971 8124 20868 12815 8053 20696 12749 7947 

Криводол  9412 3124 6288 9294 3054 6240 9098 2984 6114 

Мизия 7518 3234 4284 7374 3197 4177 7209 3141 4068 

Оряхово  11469 5020 6449 11257 4967 6290 10982 4875 6107 

Хайредин  4972 - 4972 4895 - 4895 4806 - 4806 

                                                 
81

 НСИ, Районите, областите и общините в република българия 2012. София, 2014 
http://www.nsi.bg/bg/nsi_publications.xml 

82
 НСИ 

http://www.nsi.bg/bg/nsi_publications.xml


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

НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ – НХРАО“ 

 

 Част III,  стр.197 

 

Общини 
2011 2012 2013 

общо в градовете в селата общо в градовете в селата общо в градовете в селата 

Бойчиновци  9215 1546 7669 9030 1497 7533 8859 1458 7401 

Вълчедръм 9838 3634 6204 9640 3559 6081 9458 3481 5977 

Лом  28008 22419 5589 27657 22182 5475 27308 21923 5385 

 

За разлика от средните данни за страната, според които в градовете живее близо 3/4 от 

населението – 5 291 675 души (73.0%), а в селата – 1 954 002 (27.0%), в 30–km зона за НЗ 

съотношението градско/селско население е 52.2% към 47.8%. Тези данни показват 

значително по-ниското равнище на урбанизация в изследваната територия в сравнение със 

средното за страната.  

Анализът на половата структура на населението в 30km НЗ на АЕЦ „Козлодуй“, в която 

поопада и площадка „Радиана“
83

по данни на НСИ за 2013 г, като цяло доказва незначителни 

разлики между броя на мъжете и жените. Общо за общините в цялата зона разликата в 

процентното им съотношение е от 3.1% (Таблица 3.11-5.). Тя е малко по-голяма в селата, 

където делът на мъжете е 48.3 %, а на жените 51.7%, отколкото в градовете (мъже – 48.8%, 

жени – 51.2%). Това е свързано с по-големия брой жени в над трудоспособна възраст в 

селата. Подобна е половата структура на населението в цялата страна - броят на жените 

представлява 51.4% от цялото население, а мъжете са 48.6%. Подобна е и тенденцията за 

нарастване на съотношението жени/мъже след 53 годишна възраст.  

 

ТАБЛИЦА 3.11-5 НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 31.12.2013 Г. ПО ОБЩИНИ И ПОЛ 

Общини 
2013 г 

всичко мъже жени 

Борован 5523 2780 2743 

Бяла Слатина 23588 11609 11979 

Козлодуй 20627 10183 10444 

Криводол 9023 4460 4563 

Мизия 7125 3526 3599 

Оряхово 10841 5349 5492 

Хайредин 4757 2349 2408 

Бойчиновци 8799 4373 4426 

Вълчедръм 9382 4584 4798 

Лом 27140 13159 13981 

 

При анализа на разпределението на населението по пол се наблюдава по-висок относителен 

дял на жените от порядъка на 0.8 % – 1.4 % над средното. Половите разлики по отношение на 

трудоспособното население имат следната характеристика: броят на момичетата и на 

момчетата под трудоспособна възраст е приблизително еднакъв. Относителният дял на 

мъжете в трудоспособна възраст е по-висок от този за жените в трудоспособна възраст, но 

различията не са статистически значими. Относителният дял на мъжете над трудоспособна 

възраст е значително намален спрямо жените. Това е свързано с известната тенденция за по-

висока смъртност при мъжете в сравнение с жените над 60-годишна възраст. Подобен вид 
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 Наблюдаваната зона около НХРАО е под 4 km, aзоната за превантивни защитни мерки на НХРАО е 
в границите на оградатa й. 
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демографско възрастово-полово разпределение има подчертана неблагоприятна 

характеристика от социално-икономическа гледна точка.  

Данните от "Анализа на здравно–демографските показатели в област Враца“
84

 и НСИ за 

област Монтана
85

, в която са ситуирани населените места в 30km НЗ са представени на 

Фигура 3.11-3до Фигура 3.11-6, показват, че е налице процес на трайно намаляване общия 

брой на населението в областта.  

Раждаемостта за област Враца и Монтана е с близки стойности и тенденции за намаляване 

след 2010, оставаща по-висока за сметка на градовете, но е под средната за страната (Фигура 

3.11-3) . 

 

ФИГУРА 3.11-3 РАЖДАЕМОСТ В ОБЛАСТ ВРАЦА, МОНТАНА И СТРАНАТА (НА 1000 ЖИВОТОРОДЕНИ) 

 

На фигура Фигура 3.11-4 са представени данни за броя на живородените деца в общините 

влизащи изцяло или частично в 30-km зона за последните 3 години, които са в подкрепа на 

по-горе изложените данни за областите Враца и Монтана. 

Раждаемост на населението в 30-km ЗН за последните 3 години (брой живородени)
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ФИГУРА 3.11-4 РАЖДАЕМОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В 30-KM НЗ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ (БРОЙ 

ЖИВОРОДЕНИ) 

                                                 
84

РЗИ Враца. Анализ на здравно –демографските показатели в област Враца за 2013 г. 
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Общата смъртност за област Враца и Монтана (Фигура 3.11-5) в периода 2007–2013 г. е 

значимо над средната за страната, особено в област Монтана. През целия наблюдаван период 

смъртността е значително по-висока за селското население.  

 

ФИГУРА 3.11-5 ОБЩА СМЪРТНОСТ В ОБЛАСТ ВРАЦА, МОНТАНА И СТРАНАТА (НА 1000) 

 

 

ФИГУРА 3.11-6 ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ В ОБЛАСТ ВРАЦА  (НА 1000) 

 

Намалената раждаемост и високата смъртност обуславят изключително ниския естествен 

прираст, около 1.5 пъти по нисък от средния за страната - Фигура 3.11-6.  

Всичко гореизложено е свързано с настъпилите съществени промени във възрастовата 

структура на населението през последното десетилетие. Тези процеси са повлияни от 

промените в раждаемостта, смъртността, средната продължителност на живота, миграцията, 

жизнения стандарт, политическите промени и др.  

По данни на НСИ през последните 3 години продължава процесът на демографско 

остаряване, характеризиращ се с намаляване на броя и дела на населението до 15-годишна 

възраст и увеличаване на дела на населението над 65 години. Наблюдава се тенденция за 

намаляване на дела на децата до 15-годишна възраст, В 15 области на страната населението 

над 65 години е повече от 1/5. 

Общият коефициент на възрастова зависимост за страната през 2013 г. е 50.0%, тоест на 100 

лица във възрастовата група 15–64 навършени години се падат близо 50 лица под 15 и на 65 

и повече години. Това съотношение е по-неблагоприятно в областите Враца (55,4%) и 

Монтана (61.0%), като през последните 3 години се отбелязва тенденция към повишаването 

му. Подобни са и данните за отношението на населението на възраст 65 и повече години към 

населението на възраст от 15 до 64 години в  двата региона в сравнение със средното за 

страната през последните 3 години (Таблица 3.11-6). 
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ТАБЛИЦА 3.11-6 СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ ВРАЦА И МОНТАНА ПО КОЕФИЦИЕНТИ  

НА ВЪЗРАСТОВА ЗАВИСИМОСТ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ 

 2011 2012 2013 

Отношение на 

населението 

на възраст под 

15 и на 65 и 

повече години 

към 

населението 

на възраст от 

15 до 64 

години 

Отношение на 

населението 

на възраст 65 

и повече  

години към 

населението 

на възраст от 

15 до 64 

години 

Отношение на 

населението 

на възраст под 

15 и на 65 и 

повече години 

към 

населението 

на възраст от 

15 до 64 

години 

Отношение на 

населението 

на възраст 65 

и повече  

години към 

населението 

на възраст от 

15 до 64 

години 

Отношение на 

населението 

на възраст под 

15 и на 65 и 

повече години 

към 

населението 

на възраст от 

15 до 64 

години 

Отношение на 

населението 

на възраст 65 

и повече  

години към 

населението 

на възраст от 

15 до 64 

години 

% 

Общо за страната 47.5 27.8 48.7 28.5 50.0 29.3 

Враца 53.0 32.5 54.0 33.3 55.4 34.6 

Монтана 58.1 37.7 59.3 38.4 61.0 39.6 

 

В резултат на процеса на демографско остаряване на населението, сериозни изменения 

претърпява неговото разпределение в трите възрастови групи под-, в– и над-трудоспособна 

възраст, което има пряко отражение върху икономическата и социална сфера. Броят на 

лицата под трудоспособна възраст в общините от 30km зона е значително по-нисък от 

броя на лицата над трудоспособна възраст, което показва застаряване на населението в 

този район. За общините Хайредин и Вълчедръм броят на жителите във и над 

трудоспособна възраст е почти изравнен (Таблица 3.11-7). 

 

ТАБЛИЦА 3.11-7 НАСЕЛЕНИЕ ПОД-, В И НАД ТРУДОСПОДСОБНА ВЪЗРАСТ ПРЕЗ 2013 Г. 

Общини 
Под трудоспособна възраст В трудоспособна възраст Над трудоспособна възраст 

общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени 

Борован 1013 557 456 2790 1542 1248 1796 722 1074 

Бяла Слатина 3965 2025 1940 13495 7338 6157 6547 2470 4077 

Враца 9948 5081 4867 45041 23892 21149 16719 6228 10491 

Козлодуй 3465 1781 1684 13524 7117 6407 3777 1361 2416 

Криводол 1229 631 598 4254 2428 1826 3690 1457 2233 

Мизия 967 503 464 4022 2234 1788 2304 867 1437 

Оряхово 1517 796 721 5849 3270 2579 3757 1433 2324 

Хайредин 546 275 271 2453 1406 1047 1856 721 1135 

Берковица 2599 1329 1270 10175 5507 4668 5431 2040 3391 

Вълчедръм 1522 767 755 4730 2641 2089 3282 1243 2039 

Лом 3908 1979 1929 15972 8549 7423 7596 2799 4797 

 

Както се вижда от Фигура 3.11-7 само община Козлодуй  показна известни разлики 

възрастово-половата структура на населението в нея. В община Козлодуй демографското 

развитие е специфично и същевременно характерно за подобни селища с изградени големи 

промишлени мощности. От една страна това се дължи на миграцията на част от населението 

(обичайна за земеделските райони) към големите градове, в случая от селата към гр. 

Козлодуй.  Като цяло и населението в община Козлодуй намалява спрямо предишните 

години. Това е ясен индикатор на влошена демографската ситуация. Особено силно е 

изразено намаляване на населението под трудоспособна възраст, особено в общините с 

преобладаващо селско население. Проблемът със застаряването на населението и 

деформираната възрастова структура е изключително важен и значим, тъй като тя ще 
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определя възпроизводството на населението и на работната сила през следващите 

десетилетия. 

Нарастващият брой и дял на старите хора (над 65 г.) поставя и ще поставя сериозни 

предизвикателства пред социално-осигурителната система, системата за социално 

подпомагане, здравеопазването, образованието.  

 

КОЗЛОДУЙ КРИВОДОЛ 

  
БОРОВАН БОЙЧИНОВЦИ 

  
БЯЛА СЛАТИНА ВЪЛЧЕДРЪМ 

 
 

ОРЯХОВО ЛОМ 

 
 

ФИГУРА 3.11-7 ВЪЗРАСТОВА ПИРАМИДА НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНИТЕ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО В 

30-KM НЗ 
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3.11.3 ЗДРАВНО СЪСТОЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В РАЙОНА 

Едни от основните индикатори, които определят здравословното състояние и здравния 

статус на населението са: данни за общата и хоспитализирана заболяемост, данни за 

социално-значими болести (сърдечно-съдови, онкологични, респираторни е др.), коефициент 

на обща смъртност и смъртност по причини. 

3.11.3.1 ХОСПИТАЛИЗИРАНА ЗАБОЛЯЕМОСТ 

Статистическите данни за хоспитализираната заболяемост за периода 2005-2013 г.
86

 

показват, че броят на хоспитализираните случаи в стационарите на лечебните заведения в 

България нараства от 1 614 313 (20 857.0%ооо) до 2 221 115 (30 572.3%ооо) общо, както и 

основно във възрастовите групи над 18 г. Най-голям е броят на хоспитализираните в 

стационарите на лечебните заведения на 100 000 население(%ооо) сред лицата над 65 

годишна възраст (52 614.2), следва групата на децата от 0 до 17 години (26 159.7%ооо) и най-

ниска е във възрастовата група 18-64 г. (25 058.9%ооо) – 2 пъти по-ниска от тази над 65 

години. Подобна е и картината, характеризираща хоспитализираната заболяемост в община 

Козлодуй, различаваща се по това, че лекуваната в  МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. 

Козлодуй. патологията е значително по-бедна.Всички класове болести, като причина за 

хоспитализации в МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД са с по-нисък относителен дял в 

сравнение с този в страната 

Няма хоспитализирани болни от болестите в чиято генеза значима роля играе 

радиационния фактор - болести на кръвта, кръвотворните органи и вродени 

аномалии.Хоспитализираните случаи на онкологични заболявания са над 7 пъти по-

малко отколкото средните за страната (съответно 0.64% и 7.1%). 

Може да се предположи, че жителите на града, в преобладаваща част работещи в АЕЦ 

„Козлодуй“, са в условията стриктен медицински контрол от страна на Службата по трудова 

медицина на АЕЦ. Този факт нагледно се потвърждава с по-ниската заболеваемост на 

дихателната система в сравнение с тази част на населението в областта, свързано с други 

стопански дейности.    

Анализът на хоспитализираната заобляемост показва, че в МБАЛ „Св. Иван Рилски“ 

ЕООД, гр. Козлодуй броят на преминалите болни през лечебното заведение е по-малък 

в сравнение с други МБАЛ в областта и общините. В структурата на болестите, 

причини за хоспитализации, водещи са хроничните неинфекциозни заболявания  

(болести на органите на кръвообращението и дихателната система) Основно те се 

причиняват от общи, модифицируеми, предотвратими поведенчески рискови фактори, 

като тютюнопушене, нездравословно хранене, ниска физическа активност и 

злоупотреба с алкохол.  

3.11.3.2 ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗДРАВНООСИГУРЕНИ ЛИЦА (ЗОЛ) 

Общият брой преминали диспансеризирани здравноосигуренилица през 2013 г. е 2265 души, 

с най-висок относителен дял сред ЗОЛ над 65 години.  

Както в цялата страна, класовете болести по МКБ-10, с най-голям брой преминали 

диспансеризираниболни над 18-годишна възраст са: „Болести на органите на 

кръвообращението“ – 1672и „Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и 

на обмяната на веществата“ – 389 (основно диабет). Сред децата до 17-годишна възраст, 

диспансеризираните, преминали на преглед са само четири.  
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ТАБЛИЦА 3.11-8 ХОСПИТАЛИЗИРАНА ЗАБОЛЯЕМОСТ ПРЕЗ 2013 Г. В ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ 

№ 

по 

МКБ

-10 

Класове 

Брой 

диспансерн

и прегледи 

Брой лица 

преминали 

на 

диспансере

н преглед 

Брой 

диспансерн

и прегледи 

Брой лица 

преминали 

на 

диспансере

н преглед 

Брой 

диспансерн

и прегледи 

Брой лица 

преминали 

на 

диспансере

н преглед 

  0-17 г 0-17 г 18-64 г 18-64 г Над 65 г Над 65 г 

IV. Болести на 

ендокринната 

система, 

разстройства на 

храненето и на 

обмяната на 

веществата 

  312 197 234 192 

VI. Болести на 

нервната система 

5 4 13 12 20 20 

VII. Болести на окото 

и придатъците му 

  5 5 14 19 

IX. Болести на 

органите на 

кръвообращениет

о 

  881 767 986 905 

X. Болести на 

дихателната 

система 

  86 82 68 62 

ОБЩО 5 4 1297 1063 1322 1198 

 

Както в цялата страна, така и в Област Враца, приоритетни болести и състояния при 

диспансерното наблюдение са водещите хронични неинфекциозни болести, а именно - 

сърдечно-съдови заболявания, диабет и хронични белодробни болести. 

Средният брой на отчетените в общината през 2013 г. прегледи по диспансерно наблюдение 

на диспансеризирани ЗОЛ, възлиза на 2624. Общо отчетените диспансерни прегледи за 

всички възрастови групи в рамките на алгоритъма по диспансерно наблюдение е 1.16 

прегледа на 1 ЗОЛ и е близък до данните за област Враца (1.29) и значимо по нисък от  

средния  за страната (1.65 прегледа на 1 ЗОЛ). Данните на НЗОК и НЦОЗА сочат, че област 

Враца е с най-никък среден брой прегледи в сравнение с останалите области в страната. 

3.11.3.3 СМЪРТНОСТ 

Смъртността е интегрален показател, който дава индиректна информация за заболеваемостта 

на населението. Проблем, както за България, така и за населението в област Враца
87

, в която 

се намира площадка „Радиана”е нивотона общата смъртност - Таблица 3.11-9.  

По данни на НСИ, след 1964 г., когато е регистрирана най-ниската стойност на общата 

смъртност на 1 000 души от населението в страната (7.9‰), показателят трайно нараства, 

като броят на умрелите лица през 2013 г. е 104 345, а коефициентът на смъртност – 14.4‰. 

Данните за област Враца са съпоставими със средния за страната коефициентът на смъртност 
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Поради това, че не са ни представени данни за смъртността в община Козлодуй, ще бъдат 
разгледани данните на НСИ за област Враца.  
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ТАБЛИЦА 3.11-9 КОЕФИЦИЕНТ НА СМЪРТНОСТ ПО ОБЛАСТИ И ПОЛ  ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ 

Области 

2011 2012 2013 

Смъртност в ‰ 

(на 1 000 души от 

населението) 

Смъртност в ‰ 

(на 1 000 души от 

населението) 

Смъртност в ‰ 

(на 1 000 души от 

населението) 

общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени 

Общо за 

страната 
14.7 15.8 13.7 15.0 15.9 14.0 14.4 15.5 13.3 

Враца 18.5 19.4 17.6 19.4 20.6 18.3 17.8 19.7 16.1 

 

По-високият коефициентът на смъртност в област Враца в сравнени със средния за страната 

се дължи на значимо по-големия брой на застяряващо селското население в областта. 

Доказателство е анализът на данните за общата смъртност в градовете, който показва че 

смъртността на 1 000 души от градското население в област Враца (11.9‰) е по-нисък от 

средната за страната (12.1‰) и тази в Северозападния район (13.3‰). Като цяло област 

Враца е сред 10-те области с най ниска обща смъртност на 1000 души в градовете.  

Смъртността в селата, обаче (26.4‰) е по-висока от средната за селското население страната 

(20.5‰). С по висока от област Враца обща смъртност в селата са областите Перник (28.4‰), 

Габрово (33.6‰), Видин (34.3‰), където също застаряващото селско население е по-голямо. 

По-високата смъртност, е за сметка на умиранията на лицата над 65 годишна възраст. 

Основна причина за това е демографското застаряване, особено силно изразено в селата 

в която тази възрастова група е най-многобройна.  

Основните рискови фактори за смъртността от тези заболявания в област Враца освен 

изразеното застаряване сред селското население са и тези свързани с начина на живот 

(тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, липса на подходящи двигателен режим, 

обездвижване и стрес и небалансирано хранене), социално-икономическите условия 

(висока безработица, намаляване покупателната способност), рискови групи 

(етнически малцинства, хора с увреждания и хора във възрастова група над 65 г.).  

3.11.3.4 ПРОУЧВАНЕ НА ЗДРАВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ЧРЕЗ ПОКАЗАТЕЛИТЕ НА ЗАБОЛЯЕМОСТТА И 

СМЪРТНОСТТА ОТ ЗАБОЛЯВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С РАДИАЦИОННИЯ ФАКТОР 

Заболяемостта и смъртността от болести, в чиято генеза водещ е радиационният фактор 

включва следните групи зяболявания: злокачествени новообразувания, болести на кръвта, 

кръвотворните органи  и отделни нарушения, включващи имунния механизъм и вродени 

аномалии (пороци на развитието), деформации и хромозомни аберации. 

Заболяемост от злокачествени новообразувания По данни от Националния раковия 

регистър 2013г
88

., през 2011 г. в България са регистрирани 34 864 случая на злокачествени 

заболявания, от които 18 659 (53.5%) при мъжете и 16 205 (46.5 %) при жените. Те са с 581 

случая повече от регистрираните през 2010 г. и 1.48 пъти повече от тези през 1993 г. 

Заболяемостта от злокачествени заболявания (общо за всички локализации, без немеланомни 

кожни тумори), в България е по-ниска от средната за Европа. Фактическата заболяемост е 

521.5 на 100 000 мъже и 429.8 на 100 000 жени.  
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http://www.sbaloncology.bg/assets/files/rakov_registar/Cancer_incidence_BG_2011.pdf, Национална болница по 

онкология, Заболяемост от рак в България, 2011г.  

http://www.sbaloncology.bg/assets/files/rakov_registar/Cancer_incidence_BG_2011.pdf


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

НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ – НХРАО“ 

 

 Част III,  стр.205 

 

На този фон населението на област Враца с показатели за стандартизирана заболяемост 

за мъжете - 241.5 на 100 000 и за жените - 203.8 на 100 000 са под средните стойности за 

страната и се нареждат в последната десетка сред 28-те области- Фигура 3.11-8. 

По данни на НЦОЗА
89

, през 2013 г. заболяемостта от злокачествени новообразувания спрямо 

предходната година нараства. Показателите на 100 000 души население (%ооо) общо за 

България са и 461.9%ооо. В област Враца, броят на новооткритите регистрирани заболявания 

от злокачествени новообразувания на 100 000 население са незначително по-ниски от 

средната за страната - 458.9%ооо. По-висока е заболяемостта в областите Хасково 

(634.5%ооо), Плевен (548.7%ооо) и Русе (512.0%ооо). 

Смъртност от злокачествени новообразувания Данните от Националния раковия 

регистър 2013 показват, че починалите от злокачествени заболявания през 2011г. са 16 844, 

от които 9820 (58.3 %) мъже и 7024 (41.7 %) жени – Таблица 3.11-9. Те са с 282 повече от 

починалите от рак през 2010 г. и 1.08 пъти повече от тези през 1993 г.  

Фактическата смъртност е 274.5 на 100 000 мъже и 186.3 на 100 000 жени. 

Стандартизираната смъртност при мъжете в България е по-висока от средната за Европа 

(231.7 на 100 000 и 222.6 на 100 000, съответно), при жените е по-ниска (126.3 на 100 000 и 

128.8 на 100 000, съответно). Тук трябва да подчертаем, че петгодишната преживяемост при 

пациентите със злокачествени заболявания в България е почти 1.5 пъти  по-ниска от средната 

за Европа, съответно 39.7 % и 54.2 %. - Фигура 3.11-8. 

На фона на ниската заболяемост (Фигура 3.11-8), нивата на смъртността от 

онкологични заболявания в област Враца, най вероятно се дължат на проблеми, 

свързани със здравната система – ограничен достъп до специализирани здравни услуги, 

възпрепятстващ ранното откриване на заболяването и адекватното му лечение. Като 

цяло здравната система, особено на областно ниво не е подготвена да отговори 

ефективно и равнопоставено на здравните нужди на населението по отношение на 

онкологичните заболявания. Масовото разпространение на редица рискови фактори 

(тютюнопушене, нездравословно хранене), ниската ефективност или отсъствието на 

профилактични действия (рак на женската гърда, маточната шийка, простатата, 

колона и ректума), както и увеличаващото се с бързи темпове застаряване на 

населението изисква адекватни действия в областта на рака, насочени в най-голяма 

степен към профилактиката и ранната диагностика, с възможен равен до достъп тях и 

в най-малките населени места 

В област Враца смъртността от болести на кръвта и кръвотворните органи е близка на 

средната за страната (съответно 2.8%ооо и 2.0%ооо). Почти двукратно по-висока е 

смъртността  на 100 000 души следствие на тези заболявания във Велико Търново (4.8%ооо), 

Сливен (4.6%ооо), и Стара Загора (4.9%ооо). 

Смъртност от вродени аномалии в област Враца не е регистрирана през 2012 г., а 

регистрираната през 2013 г. (1,7%ооо) е по-ниска от средната за страната (2.1%ооо). 

Смъртността, следствие на тази група болести е по-висока в областите Разград (5.8%ооо), 

Сливен (5.1%ооо), София-област (3.3%ооо), Ямбол (3%ооо) и др. 
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 НЦОЗА Забаляемост от злокачествени новообразувания. Непубликувани данни. 
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ФИГУРА 3.11-8 ЗАБОЛЯЕМОСТ (СТАНДАРТИЗИРАНА ПО СВЕТОВЕН СТАНДАРТ НА 100 000) ОТ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (С00 - С96, МКБ10) ПО ПОЛ И ОБЛАСТИ В БЪЛГАРИЯ, 2011 Г. 
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3.11.3.5 ЗДРАВНО СЪСТОЯНИЕ НА ПЕРСОНАЛА НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД 

Здравият анализ за 2013 г. е предоставен от ръководителя на СТМ - д-р К.Серафимов и д-р Р. 

Йотова. Анализът е осъществен чрез прилагане на комплексна методика, ориентирана към 

използване на статистическа информация за наличните фактори на средата и трудовия 

процес и реализираните отсъствия от работа, регистрирани с болничен лист. 

Анализът е изготвен в съответствие с изискванията на Наредба № 3 / 25.01.2008 г. на МЗ и 

МТСП и на «Единната методика за анализ на здравното състояние на осигурените работещи» 

(2001г.).  

Резултатите от анализа на здравното състояние на работещите в «АЕЦ Козлодуй» ЕАД 

обхваща  общия Средно списъчен състав на АЕЦ- 3987души, от тях: 

 жени – 1265 

 мъже – 2722 

Данните за боледувалите работещи 2013 година: 

 Честота на лица с регистрирани заболявания (по болнични листове) 1287- 32.27 на сто 

работещи. 

 Честота на лица без регистрирани заболявания  (по болнични листове) – 67.72 на сто 

работещи. 

 Абсолютен брой случаи (първични болнични листове) - общо и по нозологична 

структура, съгл. МКБ 10 – 2603 бр. б.л. 

 Брой на дните с временна нетрудоспособност - 30403 дни 

 Брой случаи с временна нетрудоспособност с продължителност  до 3 дни – 851,  или 

32.69% 

 Брой на работещите с 4 и повече случаи с временна нетрудоспособност – 239,  или 

9,18 %. 

 Брой на работещи с 30 и повече дни врем.нетрудоспособност от заболявания – 287 

или 11.02% 

 Брой новорегистрирани професионални болести - няма 

 Брой работещи с регистрирани професионални болести –  няма   

 Брой на работещи с решение на  ТЕЛК за забол. с т.н.р. –  91, или 2.28% 

 Трудови злополуки през 2012 година - няма 

3.11.3.5.1 ЧЕСТОТА НА СЛУЧАИТЕ С ВН 

През 2012 г. честотата на случаите в АЕЦ „Козлодуй“ е 65.29 на 100 работещи и  се оценява 

като  „ниска” по ориентировъчната скала за оценка. 

Честота на календарните дни, загубени поради ВН – 762.2 на 100 работещи и се оценява като 

„ниска”.  

3.11.3.5.2 СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА 1 СЛУЧАЙ И 1 ЛИЦЕ С ВН 

Средната продължителност на 1 случай през 2012 г. е 7,62 дни и е “по-ниска”`от 

ориентировъчната – 10 дни.  
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Често и дълго боледуващи лица с временна неработоспособност- за 2013 година групата на 

често и дълго боледуващите лица е представена от   526 служители, т.е. 17.60 % от 

средносписъчния състав на АЕЦ „Козлодуй“, което е “висок” показател. 

Броят случаи с ВН с продължителност до три дни е  851случая  или 21.34% или “нисък” 

процент. 

През 2012 г. броят на работещите с ЕР на ТЕЛК са 46, като новите случаи  с решение на 

ТЕЛК са 11. Честотата на първичната инвалидност е 7,324 на хиляда  и по ориентировъчните 

групи по Баткис – Лекарев  честотата за първична инвалидност  е “средна”. 

3.11.3.5.3 ДАННИ ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИМЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ ПРЕЗ 2013 

 Брой на работещите, подлежащи на задължителни периодични медицински прегледи: 3987. 

 Брой на работещите, обхванати със задължителни периодични медицински прегледи: 3271 

или 82.04%. 

 Броят заболявания, открити при проведените задължителни периодични медицински 

прегледи са общо 153. 

 Броят работещи със заболявания, открити при проведените задължителни периодични 

медицински прегледи е общо 137. 

3.11.3.5.4 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ, ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА РАБОТЕЩИТЕ: 

 Честота на боледувалите работещи със заболяемост с временна неработоспособност: 32.3 

(ниска). 

 Честота на случаите с временна неработоспособност: 65.3 (ниска). 

 Честота на трудозагубите с временна неработоспособност: 762.6 (ниска). 

 Средна продължителност на един случай с временна неработоспособност: 11.7. 

 

ТАБЛИЦА 3.11-10 ПОКАЗАТЕЛИ НА ЗАБОЛЯЕМОСТТА С ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ ПО ПОЛ 

Показатели/ 

признаци 

Относителен 

дял на 

боледувалите 

лица 

Честота 

на 

случаите 

Честота 

на дните 

Средна 

продължителност 

на един случай 

Относителен 

дял на ЧДБЛ в 

% 

Случаи на 

едно 

боледувало 

лице 

Дни на едно 

боледувало 

лице 

общ брой 32.3 65.3 762.6 11.7 9.7 2.0 23.6 

мъже 28.7 57.9 686.2 11.9 8.7 2.0 23.9 

жени 40.1 81.2 926.8 11.4 11.8 2.0 23.1 

 

ТАБЛИЦА 3.11-11 ПОКАЗАТЕЛИ НА ЗАБОЛЯЕМОСТТА С ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ ПО 

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 

Показатели/

признаци 

Относителен 

дял на 

боледувалите 

лица 

Честота на 

случаите 

Честота на 

дните 

Средна 

продължител-

ност на един 

случай 

Относителен 

дял на ЧДБЛ в 

% 

Случаи на едно 

боледувало 

лице 

Дни на едно 

боледувало 

лице 

До 25 

години 
39.8 107.5 823.7 7.7 12.9 2.7 20.7 

25 – 35 

години 
39.3 83.2 753.5 9.1 10.0 2.1 19.2 

36 – 45 

години 
31.3 61.8 683.6 11.1 8.6 2.0 21.8 

46 – 55 

години 
31.0 63.2 758.8 12.0 10.2 2.0 24.5 

Над 55 30.2 56.6 1022.3 18.1 10.4 1.9 33.9 
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години 

 

 Относителен дял на често и дълго боледувалите работещи: 9.7% (нисък). 

 Относителен дял на краткосрочната временна неработоспособност: 21.3% (нисък). 

 Честота на работещите с професионални болести: Няма предоставени данни. 

 Структура на работещите с професионална заболяемост по нозология: Няма предоставени 

данни. 

 Честота на работещите с трудови злополуки: 0.03. 

 Честота на работещите със заболяемост с трайна неработоспособност: 2.28. 

 Честота на лицата със заболявания, открити при проведените периодични медицински 

прегледи: 4.19. 

3.11.3.5.5 АНАЛИЗ НА ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ДАННИТЕ ЗА ЗАБОЛЯЕМОСТТА И ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ, ИЗВОДИ И 

ПРЕПОРЪКИ: 

Показателите на ЗВН отразяват предимно заболяванията с временен характер, водещи до 

временно намаляване на работоспособността. В значителна степен честотата им се влияе от 

епидемичната обстановка (наличие на инфекциозни заболявания) през годината. Структурата 

на ЗВН повтаря в общи линии средните данни за страната, като на първо място са острите 

вирусни инфекции, инфекциите на горните дихателни пътища и острите заболявания на 

дихателната система. Честотата и тежестта на тези заболявания, се дължи от една страна на 

появата на съвсем нови щамове на причинителите и от друга на все по-голямата 

резистентност към провежданото лечение на вече известните причинители. Донякъде това се 

дължи на предприеманото самолечение. 

Следват заболяванията на периферната нервна система, дископатиите и тези на костно-

мускулната система. Тук освен механичното претоварване (в Международната класификация 

на болестите, МКБ, съществува група заболявания, свързани с пренатоварване, претоварване 

и натиск), трябва да отбележим и ролята на фактора възраст. С напредване на възрастта 

нараства и броят на дегенеративните заболявания на костната система. 

Сравнително висок е броят на заболяванията на стомашночревния тракт и представляват 

1,05% от всички работещи. Това се дължи на нерационалното и нередовно хранене. 

Трябва да се отбележи, че броят на първичните болнични листове със злокачествени 

заболявания е нисък – 5. В сравнение с предходните две години тенденцията е към 

намаляване на честотата на злокачествените новообраувания. 

Заболяванията на ССС заемат важно място в анализа на временната неработоспособност. Те 

представляват 1,05% от всички работещи. Причините за това са изтъкнати по-долу в текста. 

Артериалната хипертония е на първо място по честота от регистрираните на профилактични 

прегледи заболявания. Тя се установява при 1,2% от преминалите на профилактични 

прегледи. Това се свързва предимно с нездравословния начин на хранене, затлъстяване, 

адинамия, тютюнопушене. От съществено значение, разбира се е и наследственият фактор. 

Анализирайки честотата и тежестта на заболяванията с временна неработоспособност, 

трябва да се отбележи, че те в голяма степен се покриват с тези от 2012 година. 

На профилактични прегледи подлежи целият персонал на АЕЦ. Определени групи, работещи 

в контролната залаподлежат на профилактичен преглед два пъти годишно (на шест месеца). 

Броят на работещите с новооткрити заболявания представлява относително малък процент от 

общия персонал и е 3,8%. 
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В заключение трябва да се отбележи, че няма пряка връзка между регистрираните 

заболявания и условията на труд. Наблюденията на здравословното състояние на 

работещитена площадката на АЕЦ „Козлодуй“ досега не показват регистрирани случаи 

на радиационни увреждания. Като се оценява приоритета на производствените 

фактори при анализа на ЗВН не бива да се изключват и непроизводствените фактори 

като здравно поведение на работното място и в извънработно време, хранене, 

конвенционални рискови фактори и др.  

3.11.3.6 ЗДРАВНО-ХИГИЕННИ АСПЕКТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И РИСК ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ 

3.11.3.6.1 НЕРАДИАЦИОННИ РИСК ЗА НАСЕЛЕНИЕТО 

Основните източници, определящи качеството на атмосферния въздух в района на АЕЦ 

„Козлодуй“ и в разглежданите зони около него не са радиоактивните замърсители, а 

промишлените, които са:  

 Цехове, производства и дизел-генераторни станции в централата;  

 Автотранспорт, обслужващ централата;  

 Битови обекти в района;  

 Промишлени предприятия на територията и около площадката.  

Най-съществен източник на замърсяване на въздуха в района представлява автотранспорта. 

От представените в т.3.1резултати от анализи на общ суспендиран прах и основни газови 

замърсители на атмосферния въздух като SO2, CO, NO2, H2S метанови и неметанови 

въглеводороди, O3 и NH3 са значително под съответните пределни норми. В резултат на 

транспортния трансфер се анализират завишени стойности на азотни оксиди.  

3.11.3.6.2 РАДИАЦИОНЕН РИСК ЗА НАСЕЛЕНИЕТО 

Известен е метод за оценка на потенциалното въздействие на йонизиращите лъчения, 

основан на нормативни документи, утвърдени от МЗ, разработени от НЦОЗ и НЦРРЗ в 

съответствие с Директивите на Европейския съюз, както и разработки на ЕРА – САЩ 133, 

134. Същността на метода се състои от 4 самостоятелни етапа:  

1. Идентификация на опасността 

2. Оценка на отношението доза-отговор 

3. Оценка на експозицията 

4. Характеристика на риска 

По-конкретен, световно прилаган и актуализиран метод е предложеният в Публикация 103 на 

МКРЗ метод за оценка на риска и уврежданията от йонизиращо лъчение. МКРЗ въвежда 

рискови коефициенти за стохастични ефекти, които са дадени на единица доза. Тъй като 

дозата от дадено йонизиращо лъчение може да бъде измерена и/или оценена, не е 

необходимо да се използва разработката на ЕРА –САЩ. По този начин всички оценки на 

радио-биологичния риск се правят по идентичен начин във всички страни и оцененият риск 

може да бъде сравняван. На базата на тези коефициенти на риска са определени и годишните 

дозови граници за работници и население.  

МКРЗ въвежда три термина за дефиниране на степента на приемливост на облъчване или 

риск. Първия термин е „неприемлив“, което означава, че облъчването не е приемливо при 

извършването на дадена дейност или практика. Втория термин е толериран и приемлив. 

Всички тези термини имат своите дозови критерии. Дозовите граници са обвързани с 

неприемливия риск. В случай на член на населението нивото на приемливост на риск според 

МКРЗ е един случай на 1 000 000 на година). МКРЗ определя номинален общ рисков 
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коефициент за възрастен 4.2х10
-2

 Sv
-1 

за стохастични ефекти при дозово облъчване под 

годишната дозова граница за член  на населението. 

В конкретния случай ако вземем средна стойност за 2013г. на индивидуалната ефективна 

доза за член на населението в района 4.75 Sv/a за дозово натоварване ( облъчване ), рискът 

за радио биологичен ефект е 2х10
-7 

на година (4.75 Sv х 4.2.10
-2

), което е около 5 пъти под 

приемливия риск 10
-6

 . 

Както е разгледано в т .3.9.3. в района около инвестиционното предложение има редица 

ядрени съоръжения, които имат контролирани емисии в околната среда и в съответствие с 

Наредбите ОНРЗ-2012 и Наредбата за радиационна защита при работа с източници на 

йонизиращи лъчения се контролира радиационния статус на всички компоненти на околната 

среда, които биха имали влияние в радио-екологичен аспект върху населението. Основно 

към настоящия момент населението в този район, в близост до площадка Радиана, е 

подложено на потенциалното радиационно въздействие от експлоатацията на АЕЦ 

„Козлодуй”. Радиационният фон в района към момента на извършваната оценка за 

въздействие на инвестиционното намерение се формира основно от газообразните емисии от 

вентилационните тръби на АЕЦ „Козлодуй“ и сградите на блоковете и спец-корпусите, 

разположени на промишлената площадка и течните изхвърляния. 

Газо-аерозолните изхвърляния 

За 2012 г. оценките за дозите на населението са пресметнати паралелно с метеоданни за 

годината и микроклиматични данни. Максималната индивидуална ефективна годишна доза в 

30 km зона от газоаерозолните изхвърляния (РБГ+ДЖА+
131

I+
3
Н+

14
С) на АЕЦ "Козлодуй" е 

оценена на 1.33x10
-6

 Sv/a с метеорологични данни. Колективната ефективна годишна доза е 

оценена на 2.65x10
-2

 man.Sv/a. Нормализираната колективна ефективна годишна доза на 

населението от 40-km зона от газоаерозолните емисии възлиза на 1.47x10
-2

 man.Sv/GW.a. 

Оценките по компоненти РБГ, ДЖА и 
131

I за АЕЦ "Козлодуй" са напълно съпоставими с 

данните за голям брой PWR реактори в света (UNSCEAR-2000, 2008). 

Течни изхвърляния 

Колективната доза на населението в 30 km зона от течните радиоактивни изхвърляния през 

2012 година е оценена на 4.7x10
-3

 man.Sv/a. Нормализираната колективна доза за единица 

произведена електрическа енергия възлиза на 2.61x10
-3

 man.Sv/GW.a. Това облъчване е едва 

13% от осреднената величина за PWR реактори в света: 2x10
-2

 man.Sv/GW.a. 

(UNSCEAR'2000). 

Максималната индивидуална ефективна доза за 30 km зона е определена на 6.37x10
-7

 Sv/a, а 

за представител от критичната група на населението по поречието на р.Дунав (г. Оряхово, с. 

Лесковец, с. Остров и с. Горни Вадин) e съответно 4.49x10
-6

 Sv/a. Това облъчване е 

пренебрежимо ниско и e под 0.5% от годишната граница на ефективната доза от 1 mSv 

(ОНРЗ-2012) и стотици пъти по-ниско от облъчването от естествения радиационен фон (2.33 

mSv/a). Спрямо административната квота за лимита на облъчване от радиоактивните 

изхвърляния от НЯМ при всички експлоатационни състояния, определена на 0.05 mSv/a 

(указания на АЯР с писмо № 47-00-171/12.02.2013г.), максималната изчислена доза е само 

9%. 

Според годишният отчет на АЯР за 2012 г., резултатите от радиационния контрол и от 

моделните оценки на дозовото облъчване на населението в района на АЕЦ 

„Козлодуй“показват, че максималната индивидуална ефективна доза на населението от 

течните и газообразните изхвърляния в хидросферата и атмосферата, с отчитане на приноса 

на 
14

С и 
3
Н през 2012 г. е 5.82 μSv/a. През 2013 г. оценената максимална индивидуална 

ефективна доза на населението, формирана сумарно от газоаерозолните (с 
14

C и 
3
H) и течните 

изхвърляния от АЕЦ „Козлодуй” в околната среда е 4,75 Sv/a. Това над фоново дозово 
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натоварване е едва 0,2 % от облъчването от естествения радиационен фон за страната (2,33 

mSv/a) През последните 5 г. оценената максималната индивидуална над фонова ефективна 

доза на кое да е лице от населението, вследствие работата на АЕЦ „Козлодуй“ варира в 

диапазона 4  7 µSv/a, което съгласно чл.8 на ОНРЗ- 2012 е под нивото 10 Sv/a и не 

подлежи на регулиране по ЗБИЯЕ. 

Оценените над фонови дози на населението са верифицирани с резултати от измерванията на 

НЦРРЗ/МЗ и са напълно съпоставими с стойностите за други централи в ЕС и по света 

(доклади UNSCEAR и EURATOM). Моделно-математическите програми за оценка са 

верифицирани и валидирани, базирани на приетата от EC методология CREAM, с отчитане 

на конкретните за района характеристики. 

Проучване на Радиационните натоварвания в детска възраст  

В повечето случаи на анализи радиационното влияние върху детския организъм е различно 

от това при възрастните, което оказва влияние на общата прогноза за здравното състояние на 

бъдещите поколения. 

В условията на дейност на АЕЦ “Козлодуй”, двукратно през 2003 и 2012 г. от НЦРРЗ са 

извършени проучвания сред деца от района на АЕЦ с цел определяне на възможни локални 

изменения върху щитовидната жлеза.  

Измерваниятапрез 2003 г. са проведени при 150 деца от в селищата Козлодуй, Оряхово, 

Мизия, Селановци и Хърлец. Оценено е съдържанието на 
131

I. Окончателният анализ на 

получените резултати показва, че няма индикации за наличие на изкуствени радионуклиди в 

организма на измерените лица, както и на 
131

I в щитовидните им жлези. Няма разлика в 

спектралните разпределения и числените им стойности от индивидуалните измервания 

между контролния (чист) район и района на АЕЦ. Съгласно сравнението на спектрите от 

измерванията и в двата района може да се каже, че вътрешното дозово натоварване в 

измерените деца се дължи само и единствено на естествени радионуклиди (
40

К), който 

нормално варира между отделните индивиди, съобразно района и биологични показатели на 

индивидите.  По отношение на 
131

I също не са констатирани постъпления на радионуклиди в 

щитовидните жлези
90

. 

През 2012 г. е извършена оценка на съдържанието на техногенни радионуклиди в тялото на 

180 деца, живеещи в наблюдаваната зона на АЕЦ „Козлодуй” ЕАД.” (гр. Козлодуй, гр. 

Оряхово, гр. Мизия и с. Хърлец). За тази цел са проведени директни целотелесни 

измервания. По желание, някои възрастни са включени в изследваната извадка и така 

измерванията са извършени при 219 лица
91

. 

Резултатите показват, че в нито едно от измерените лица не е установена радиоактивност от 

техногенни, излъчващи гама-кванти радионуклиди, както при целотелесните измервания, 

така и при измерванията на щитовидните жлези на пациентите. На базата на получените 

резултати може да се направи заключение, че по време на работа „АЕЦ Козлодуй” ЕАД e 

спазвала технологичния режим, като не е допуснато замърсяване на околната среда над 

установените норми и респективно постъпване на изкуствени радионуклиди в населението, 

които да доведат до повишаване на вътрешното облъчване. Поради факта, че по-голяма част 

от измерените деца са с родители работещи в АЕЦ, липсата на постъпление на радионуклиди 

позволява да се направи  заключението, че санитарно-пропускателния режим работи добре и 

не е допуснато пренасяне на активност от Централата в домовете на работещите. 

                                                 
90

 Независима експертна оценка на съдържанието на техногенни радионуклиди в тялото на 150 деца, 
живеещи в района АЕЦ “Козлодуй”, Договорна задача АЕЦ “Козлодуй” и НЦРРЗ, 2003.   

91 ОТЧЕТ ПО ДОГОВОР № 226000016/15.10.2012год. МЕЖДУ “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД И НЦРРЗ. 
“Независима експертна оценка на съдържанието на техногенни радионуклиди с директни методи в 
тялото на 180 деца, живеещи в 30 km наблюдавана зона на “АЕЦ Козлодуй”ЕАД”. 2013  
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По Плана за действие по околна среда и здраве, Раздел 5 „Детско здраве-околна среда” 

Инспекция за контрол в ядрената енергетика провежда през 2013 г. измервания на 

концентрацията на радон във въздух в 2 училища в Мизия и Оряхово. Резултатите от 

провеждания мониторинг сочат, че естественият гама-фон в района на ПХРАО и този в 6-

90 km зона около АЕЦ не е повлиян от експлоатацията на ядрените съоръжения и не се 

отличава от характерния за съответните региони локален гама-фон. Радиоактивността на 

въздуха, водата, почвата, флората и фауната варира в нормални граници. Няма отклонения от 

нормативните изисквания за радиационна защита. Годишната ефективна доза от надфоново 

облъчване на лица от населението, живеещо около АЕЦ и ПХРАО, е под 10 μSv по оценка, 

направена въз основа на резултатите от радиационния мониторинг в тези райони. Това 

показва, че не са необходими допълнителни мерки за оптимизиране на радиационната 

защита на населението. 

От друга страна, анализът на резултатите от здравния мониторинг на АЕЦ „Козлодуй“ за 

периода 1974 – 2012 г.
92

 показва, че и налице намаление както на дозите, така и на 

отчетените хромозомни увреждания. Дори по отношение на микронуклеарния тест, нивото за 

контролата през 2007 г. е по-високо от това на облъчените лица. Очевидно строгият 

радиологичен контрол, който се извършва от Дирекция БиК на АЕЦ, прилагането на 

принципа ALARA и намалението на годишните ефективни дози обясняват по-добрите 

резултати от генетичните изследвания в последните години.  

Резултатите от провежданиядългогодишен мониторингот НЦРРЗ
93

 в района на АЕЦ 

„Козлодуй“, на храни от търговската мрежа и питейни води. Резултатите сочат, че 

естественият гама-фон в 6-90 kmзона около АЕЦ „Козлодуй“ не е повлиян от експлоатацията 

на ядрените съоръжения и обектите с ИЙЛ и не се отличава от характерния за съответните 

региони локален гама-фон. Радиоактивността на въздуха, водата, почвата, флората и фауната 

варира в нормални граници. Няма отклонения от нормативните изисквания за радиационна 

защита.  

Годишната ефективна доза от надфоново облъчване на лица от населението, живеещо около 

АЕЦ „Козлодуй“, е под 10 μSv по оценка, направена въз основа на резултатите от 

радиационния мониторинг в тези райони. Допълнителното дозово натоварване на 

населението от 30 km зона за година е средно около 400 пъти по-ниско от това, получавано 

от естествения радиационен фон (2330 μSv/a). През последните години стойностите на 

максималната индивидуална ефективна доза на населението варират в диапазона 1÷4 μSv/a, 

което е под нивото за освобождаване от контрол 10 μSv/a, ОНРЗ-2012. 

3.11.3.6.3 РАДИОБИОЛОГИЧНИ ЕФЕКТИ И РАДИАЦИОНЕН РИСК 

Облъчването на хората с йонизиращи лъчения може да причини разнообразни по 

органотропност, тежест и време на появяване биологични и здравни ефекти. Характерна 

особеност за лъчевото увреждане е, че то може да се прояви в облъчените индивиди 

(соматични ефекти) или в тяхното поколение (наследствени или генетични ефекти). Към 

соматичните ефекти се причисляват както злокачествените новообразувания, така и не 

злокачествени заболявания. 

Най-общо радиационните ефекти са детерминистични (не вероятностни или нестохастични, 

или прагови) и стохастични (вероятностни или безпрагови). 

Детерминистичните ефекти се характеризират с наличието на праг на дозата облъчване, под 

който ефектът не се проявява клинично. При превишаването му тежестта на поражението 

нараства с дозата облъчване. Появата на детерминистичните ефекти зависи освен от дозата 

                                                 

92 НЦРРЗ „Радиобиологични ефекти при професионално облъчване в ядрената енергетика“.2013 г. 
93 НЦРРЗ„Радиоекологичен мониторинг на работна и жизнена среда”, 2013. 
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на облъчване и от мощността на дозата. Праговите дози за възникване на различни 

детерминистични ефекти зависят от лъчечувствителността на тъканите и органите. 

Детерминистични или нестохастични са някои специфични за отделни тъкани ефекти, като 

катарактата (прагова доза 0.15 Gy/y), не злокачествени увреждания на кожата и др. 

Стохастичните ефекти се характеризират с отсъствието на прагова доза за възникването им. 

Биологичният ефект нараства с увеличаване на погълнатата доза и за клиничната му проява е 

необходим латентен период. Тук се отнасят всички генетични (наследствени) ефекти, а от 

соматичните – радиационно индуцираните злокачествени новообразувания. Именно 

канцерогенезата обуславя главния соматичен риск от хронично облъчване с ниски дози 

йонизираща радиация. 

Главните компоненти на вредното действие на йонизиращата радиация са стохастичните 

величини: 

 вероятност за летален рак (злокачествен); 

 вероятност за нелетален рак; 

 вероятност за тежки наследствени ефекти и намаляване на продължителността на живота, ако 

увреждането се прояви. 

За работещите в среда на йонизиращи лъчения са определени следните стойности на т.н. но-

минални коефициенти на вероятност за появата на стохастични ефекти (oбщо-5.6х10-
2 

Sv
-1

), 

разпределени по: 

 летален рак - 4.0х10
-2

 Sv
-1

 

 нелетален рак - 0.8х10
-2

 Sv
-1

 

 тежки наследствени ефекти - 0.8х10
-2

 Sv
-1

 

Вероятността за увеличаване на радиационно индуцирани увреждания в облъчени лица 

нараства с увеличаване на получената индивидуална годишна доза и получената за целия 

период на облъчване кумулативна доза. 

3.11.3.6.4 РАДИАЦИОНЕН РИСК ЗА НАСЕЛЕНИЕТО В 30-KM НЗ ОКОЛО ПЛОЩАДКАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

Детерминистични ефекти  

Отсъства риск от развитие на детерминистични ефекти за населението в 30-km зона на АЕЦ 

“Козлодуй”.  

През последните години стойностите на максималната индивидуална ефективна доза на 

населението варират в диапазона 4÷7 μSv/a. Индивидуалните дози от газо-аерозолни 

изхвърляния са в границите на 7.18x10
-9

 ÷ 2.72x10
-6

 Sv.  

Тези дози са много по ниски от прага, определен съгласно чл. 10 на ОНРЗ за граница на 

годишна ефективна доза, който е 1 mSv за населението.  

На това основание се твърди, че отсъства риск от развитие на детерминистични ефекти за 

населението в наблюдаваната зона на АЕЦ “Козлодуй”. 

Стохастични ефекти  

Вероятността от появата на радиационно индуциран рак за цялата популация е 2.01x10
-8

, а 

вероятността от появата на наследствени заболявания е 7.32x10
-10

. т.е рискът за стохастични 

ефекти е пренебрежимо малък. 
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В заключение може да се каже, че актуалната радиационна обстановка, вследствие на 

нормалната експлоатация на съществуващите ядрени съоръжения в близост до площадка 

Радиана, е в границите на приемливост спрямо радиационния риск за член от населението. 

3.12 СОЦИАЛНИ И СОЦИАЛНО ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ. СОЦИАЛНА ЗНАЧИМОСТ НА ИП 

3.12.1 СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ 

Съгласно данни на НСИ, община Козлодуй разположена в Дунавската равнина заема 285 km
2
 с 

предимно равнинен релеф на 25 m над морското равнище. Територията на общината 

принадлежи към т.нар. област Златията.  

Районът е типичен земеделски, характеризиращ се с високопродуктивно зърнопроизводство, 

предимно пшеница, ечемик и царевица (40% от обработваемата земя), по-малко техническите 

култури – царевица (20% от обработваемата земя). Зеленчуци и трайни насаждения се 

отглеждат предимно в частните земеделски стопанства. Земеделската земя е 84% от общата 

територия на общината. Животновъдството е слабо развито и е предназначено предимно за 

самозадоволяване на населението. Много по-нисък е делът на горските и други територии.  

Районът се характеризира основно със зърнопроизводство. В 4 земеделски кооперации се 

отглежда предимно пшеница, ечемик и царевица (40% от обработваемата земя), по-малко 

техническите култури – слънчоглед, рапица захарно цвекло и др. (20% от обработваемата 

земя). В частните земеделски стопанства е съсредоточено отглеждането на лозя, картофи, 

зеленчуци. Животновъдството в общината е слабо развито и е съсредоточено в ръцете на 

частни животновъди. Водещи животновъдни отрасли са говедовъдство, овцевъдство, 

козевъдство и отглеждане на птици. 

Като цяло структурата на промишлеността се определя от подотраслите: енергетика, 

строителство, хранително-вкусова промишленост, лека промишленост.  

В момента град Козлодуй е център на атомната енергетика като икономиката на общината е 

основно повлияна от присъствието на АЕЦ „Козлодуй”. В общината също така функционират 

фирми, голяма част от които са специализирани в извършването на строителни (жилищно и 

индустриално строителство), ремонтни и монтажни дейности. Тези предприятия са 

разположени около АЕЦ “Козлодуй” и работят както на мощностите и обектите на 

Централата, така и на територията на Северозападна България.  

Освен енергетиката, основните продуктови производства от промишлеността по подотрасли са 

следните: 

 Строителство и преработваща промишленост; 

 Хранително-вкусова промишленост – производства на месни произведения, колбаси, 

продукти от птиче месо, брашно, хляб и сладкарски изделия, яйца, фуражи; 

 Лека промишленост – производство на мъжка и дамска конфекция 

На територията на общината има над 15 клона и офиси на различни търговски банки.  

След 2008 г., показателите за отрасли селско, горско и рибно стопанство, строителство, 

търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, хотелиерство и ресторантьорство, операции с 

недвижимо имоти, наемодателна дейност и бизнес услуги сочат известна стабилност и 

тенденция към нарастване при някои от тях. В отраслите преработваща промишленост, 

транспорт, складиране и съобщения, хуманитарно здравеопазване и социални дейности се 

наблюдава тенденция към намаляване на показателите. 
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По данни на „Общински план за развитие на община Козлодуй за периода 2014-2020” са 

проследени тенденциите в икономиката на община Козлодуй и са разгледани и анализирани 

показатели за седемгодишен период от 2005 г. до 2011 г. (Таблица 3.12-1)
94

.  

 

ТАБЛИЦА 3.12-1 БРОЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С ДЕЙНОСТ ОТ НЕФИНАНСОВИЯ СЕКТОР 

Отрасли 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

A. Селско, горско и рибно стопанство.  11 9 12 14 27 78 31 

C. Преработваща промишленост.  12 16 17 20 19 18 17 

D. Производство, разпределение на 

електрическа и топлинна енергия. 
1 3 4     

F. Строителство.  29 32 31 28 27 25 26 

G. Търговия, ремонт на автомобили и 

мотоциклети.  
194 227 202 213 246 252 242 

H. Транспорт, складиране и съобщения.  25 28 27 19 21 22 20 

I. Хотелиерство и ресторантьорство.  38 37 35 39 46 50 55 

L. Операции с недвижимо имоти, 

наемодателна дейност и бизнес услуги.  
14 20 22 5 6 7 12 

P. Образование.  2 2 3 3 3 5 5 

Q. Хуманитарно здравеопазване и 

социални дейности.  
26 28 26 23 31 33 30 

S. Други дейности, обслужващи 

обществото и личността.  
9 11 14 13 21 22 20 

Общо за община Козлодуй  362 414 394 408 482 550 495 

 

Данните показват, че най-голям относителен дял в общия брой на предприятията има отрасъл 

търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети – 50,77%, следван от хотелиерство и 

ресторантьорство – 9,67%. С най-малък дял са предприятията от отрасъл производство и 

разпределение на електрическа и топлинна енергия.  

Поради това с най-голям относителен дял в нетните приходи на община Козлодуй имат 

предприятията от отрасъл производство, разпределение на електрическа и топлинна енергия – 

78,98%, което се дължи на безспорния икономически лидер в общината и областта – „АЕЦ 

Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй. Следващите по принос в нетните приходи са отрасъл 

строителство – 11,50%, преработваща промишленост – 4,53% и търговия, ремонт на 

автомобили и мотоциклети – 3,38%, които заедно с производството на електроенергия 

съставят основния дял на нетни приходи – 98,39%. Всеки от останалите отрасли генерира под 

един процент от общите нетни проходи. 

Данните, представени в Таблица 3.12-2 показват, че нетните приходи на един жител на 

община Козлодуй са около четири пъти по-високи от същия показател за област Враца, което 

се дължи на дейността на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй. 

 

ТАБЛИЦА 3.12-2 НЕТНИ ПРИХОДИ НА ЕДИН ЖИТЕЛ 

 2009 2010 2011 

Нетни приходи на един жител в област Враца (в хил. лв.)  11.45 11.11 12.55 

Нетни приходи на един жител в община Козлодуй (в хил. лв.)  43.14 43.42 47.08 
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3.12.2 РАБОТНА СИЛА И КОЕФИЦИЕНТ НА ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ. 

Община Козлодуй е с най-висок коефициент на икономическа активност – 68.6%, със 7.7 

процентни пункта по-висок от този за областта, следвана от община Мездра (66.2%) и община 

Враца (64.7%). Най-висок е коефициентът и на заетост в община Козлодуй – 56.6%, със 7.4 

процентни пункта по-висок от средния за областта, от община Враца (54.2%) и община Мездра 

(52.8%). 

Данните от Таблица 3.12-3
95

 показват, че се наблюдава намаление на общото количество на 

заетите лица, което е характерно за повечето от отраслите през последните години, като най-

силно това се проявява в отрасъл строителство. Увеличение на заетите се наблюдава само в 

отрасли селско, горско и рибно стопанство и хотелиерство и ресторантьорство. 

През годините, равнището на безработица в община Козлодуй, независимо че отбелязва спад 

в абсолютни стойности (най.вероятно тук трябва да бъде отчетена и значимата миграция на 

работна сила от общината) е по-високо от средното за страната, съответно 5.0% и 7%. На този 

фон е разработена Програмата за управление на социалните последици от затварянето на  1-4 

блок на АЕЦ. Тя има за основна цел да осигури до средата на 2018 г. предпоставки за 

намаляване на негативните последици в този процес чрез оптимизиране на човешките ресурси 

по време на процеса на извеждане от експлоатация и преквалификация на работещите в АЕЦ. 

 

ТАБЛИЦА 3.12-3 БРОЙ НА ЗАЕТИТЕ ПО ОТРАСЛИ В НЕФИНАНСОВИЯ СЕКТОР ЗА ПЕРИОДА 2005-2011 

г. 

Отрасли 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

A. Селско, горско и рибно стопанство. 83 69 68 51 70 84 87 

C. Преработваща промишленост. 957 1 032 1 021 1 044 1 146 1 067 1 056 

D. Електропроизводство, разпределение на 

електрическа и топлинна енергия. 
5 045 4 897 4 747 4 563 4 452 4 118 4 13 

F. Строителство. 2 165 2 398 2 720 2 502 2 122 1 785 1 520 

G. Търговия, ремонт на автомобили и 

мотоциклети. 
523 639 553 597 542 474 447 

H. Транспорт, складиране и съобщения. 81 66 89 46 30 29 27 

I. Хотелиерство и ресторантьорство. 287 287 266 111 139 153 358 

J. Създаване и разпространение на 

информация и творчески продукти, 

далекосъобщения. 

… … … … … … … 

L. Операции с недвижимо имоти, 

наемодателна дейност и бизнес услуги. 
… … … … … … … 

M. Професионални дейности и научни 

изследвания. 
… … … … … … … 

N. Административни и спомагателни 

дейности. 
… … … … … … … 

O. Държавно управление. … … … … … … … 

P. Образование. … … … … … … … 

Q. Хуманитарно здравеопазване и 

социални дейности. 
255 278 234 192 201 195 190 

R. Култура, спорт и развлечения. … … … … … … … 

S. Други дейности, обслужващи обществото 

и личността 
 82 96 12 17 14 12 

Общо заети 9 610 9 748 9 877 9 558 9 177 8 680 8 414 
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3.12.3 ОБЩ ДОХОД НА ДОМАКИНСТВО И СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА 

Като косвен показател за благосъстоянието на населението в община Козлодуй са ползвани 

данни за средната годишна работна заплата в сравнение с данни за областта и страната. 

Статистическите данни, публикувани в Общински план за развитие на община Козлодуй за 

периода 2014-2020 (с. 40) показват, че през 2011 г. средната годишна заплата в общината 

(18330 лв.) има приблизително двукратно по-високи стойности в сравнение със стойностите за 

област Враца (8567 лв.) и страната (83627 лв.). Показателите за община Козлодуй са по-високи 

вследствие на по-доброто заплащане на труда в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. 

Като цяло негативните страни в икономическия аспект в общината според swot-анализа в 

„Общинския план за развитие на община Козлодуй за периода 2014-2020г” са:  

 Голямата зависимост на местната икономика от малкото на брой големи предприятия в 

отрасъл енергетика;  

 Неефективна институционална структура за подпомагане развитието на бизнеса, както и 

липса на лостове и механизми на ниво община за такава подкрепа;  

 Наличие на скрита безработица.  

 Значителен брой на дългосрочно безработните жени и младежи; 

 Ограничена активност от различните заинтересувани страни;  

 Недостатъчно качество на работната сила, за да посрещне предизвикателствата на 

икономиката, основана на знанието. 

3.12.4 КУЛТУРА 

Основната дейност в областта на културата се осъществява от читалищата и библиотеките към 

тях. В общината развиват дейност 5 читалища – в гр. Козлодуй, с. Хърлец, с. Гложене, с. Бутан 

и с. Крива бара, и съответно 5 библиотеки към тях.  

Национален музей-параход „Радецки” като филиал на Националния исторически музей 

осъществява популяризаторска и фондова дейност, свързана с живота и делото на Христо 

Ботев, бойния път на Ботевата чета, национално-освободителното движение, изучаване на 

културно-историческото наследство и др., на подчинение и финансиране от Министерството 

на културата.  През май 2004 г. се открива и Общинската музейна сбирка “Козлодуй - новата 

станция на България”, посветена на местното национално- освободително движение.  

Домът на енергетика към „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД е културен институт , който задоволява 

културните потребности на атомните енергетици и на населението от града и общината. 

Създадените художествено-творчески състави (театрален, балетен, за народни танци и др.), 

езиковите и музикални школи, както и студиото за изобразително изкуство спомагат за 

разширяване на културния мироглед на населението в общината.  

Съществува месечно издание “От и За общината” с цел бюлетинът да излиза веднъж в месеца, 

като на неговите страници да намират място най-важните събития в общината, мнения на 

граждани, решения от заседанията на Общинския съвет и др.  От няколко години дейност 

развиват частното издание вестник “Козлодуй днес”, информационният портал www.kozloduy-

bg.info и местният ТВ канал ВИЖ ТВ.  

Единственото частно ефирно радио „Елто” е със седалище град Козлодуй и обхватът му излиза 

извън територията на общината. 

3.12.5 ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

Мрежата от учебни и детски заведения е разположена във всяко от петте населени места в 

общината с изключение на с. Крива бара, където няма училище. Учебната база е специално 
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построена за целта и отговаря на санитарно–хигиенните изисквания, което я прави 

конкурентоспособна за избора на учебно заведение и за възможностите за обучение.  

Териториалното разположение на учебната мрежа позволява всяко населено място да 

осигурява задължително училищно обучение на деца до 16 години (с изключение на с. Крива 

бара), както и отглеждане на децата от 1 до 7 години в детски градини.  

За учениците и децата са създадени добри условия за обучение. Материалната среда е 

организирана оптимално за провеждане на качествен учебно–възпитателен процес. Учебната 

база е специално построена за целта и отговаря на санитарно–хигиенните изисквания, което я 

прави конкурентоспособна за избора на учебно заведение и за възможностите за обучение. 

Общината разполага с: 

 8 детски заведения (3 ЦДГи 5 ОДЗ), обхващащи 716 деца в предучилищна възраст и 88 в яслени 

групи, и 1 Обединен детски комплекс.  

 6 училища, които по степен на образование са разпределени както следва – 1 начално училище 

(Козлодуй), 3 основни училища (с. Бутан, с. Гложене и с. Хърлец), 2 средни общообразователни 

училища (Козлодуй), 2 професионални гимназии (г. Козлодуй, с. Бутан). В тях през учебната 

2009/2010 година в 129 паралелки се обучават 2834 ученика. Прави впечатление, че общата 

демографска тенденция се отразява в трайно намаляване с 269 на обхванатите в училище деца 

от 2007/2008 учебна г.,до 2009/2010 учебна година (факт, който още веднъж подчертава 

негативните тенденции в демографските процеси в общината). 

На територията на общината има една многопрофилна болница за активно лечение с 80 легла - 

МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Козлодуй. и служба по трудова медицина на АЕЦ 

„Козлодуй”, 4 ДКЦ и 11 практики на ОПЛ (8 в Козлодуй и по една в селата Хърлец, Гложене и 

Бутан), стоматологичен център и кабинети в селата, както и 9 аптеки.  

Заведенията за социални услуги (домове за стари хора, дневни домове за деца и възрастни с 

умствени затруднения, бюра за социални услуги, клубове за инвалиди, обществени трапезарии 

и други) в област Враца са 8 с капацитет 2100 места. 

3.12.6 СПОРТ И ТУРИЗЪМ 

В град Козлодуй има добре подържана спортна зала и стадион. Във всички села има изградени 

стадиони, които се стопанисват от кметствата. В момента се изпълнява проект “Изграждане на 

стадион “Христо Ботев” и спортен комплекс в гр. Козлодуй и реконструкция и модернизация 

на спортен комплекс в с. Бутан, община Козлодуй”. 

В село Бутан се намира добре поддържана база за конен спорт със спортна дейност и школа за 

обучение. Развиват се добре и спортовете футбол и тенис на маса. В село Гложене добре са 

развити хандбалът и шахът, а в град Козлодуй – волейболът, футболът, таекуондото, джудото, 

кик-боксът, бадминтонът и др.  

На територията на общината функционират 2 открити спортни площадки с изкуствено 

покритие – в град Козлодуй и село Гложене и 2 игрища за тенис на корт в град Козлодуй.  

Отлична възможност за практикуване на плувни спортове създава спортният комплекс, 

собственост на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, със своите два басейна – покрит и открит, с олимпийски 

размери.  

Туристическата инфраструктура е слабо развита, малко са леглата в местата за настаняване и 

средствата за подслон, малко са и реализираните нощувки.  

Развитие бележат хотелиерството и ресторантьорството, макар че са необходими качествени 

промени в нивото на обслужването. По-голямата част от легловата база е частна собственост, 

но частната предприемаческа активност на гражданите не е достатъчно развита.  
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Общината има Програма за развитие на туризма за периода 2008-2011г. свързана с 

историческия комплекс „Ботев път”, Националния туристически поход „По стъпките на 

Ботевата чета Козлодуй –Околчица”, някои интересни културни обекти като църквата 

“Св.Троица” в гр.Козлодуй, църквата ”Св.Вознесение” в с.Бутан, „Народно читалище храм-

паметник Христо Ботев – 1879” в гр.Козлодуй, римските разкопки „Аугуста”, така и с 

възможността за развитие на воден туризъм, свързан с р.Дунав, спортни състезания и езда, 

свързани с конната база в с.Бутан, екотуризъм като например свързания с влажните зони по 

река Дунав. 

Като цяло в Община Козлодуй съществува голяма зависимост на икономиката основно от 

АЕЦ. Тъй като в момента се експлоатират само блокове 5 и 6 на АЕЦ,  независимо от 

относителното намаляване на броя на безработните лица, регистрирани в бюрата по труда 

(безработицата в района е по-висока от средната за страната) според данните за намалена 

заетост и изразен отрицателен механичен прираст на населението, може да се допусне 

вероятно увеличение на скритата безработица с преобладаване на безработните с ниско ниво 

на образование. От друга страна селското стопанство не е от особено значение за икономиката 

на общината и не може да осигури заетост на тези хора при евентуална загуба на работа. 

Поради закриване на енергомощности на АЕЦ „Козлодуй” и трайна тенденция към нарастване 

на пустеещите земи в новата икономическа среда, социално-икономическите условия в 

момента са влошени.  

В заключение трябва да подчертаем, че на фона на гореизложените демографски и 

социално-икономически тенденции, инвестиционното предложение е с изразена 

здравна и социална значимост поради възможността за постигане на ефективен 

контрол и управление на РАО. Строителството и експлоатацията на НХРАО ще доведе 

до откриване на допълнителни работни места, вследствие на което се очаква 

положителен социален ефект. Предвид характера на собствеността, върху, която ще 

бъде изградено ИП, не се очаква недоброволно преселване, тъй като необходимата за 

реализация на инвестиционното намерение площ (46 хектара) е в границите на 

държавните/общински имоти.  
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