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4 ОПИСАНИЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПРЕДПОЛАГАЕМИТЕ 
ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ НАСЕЛЕНИЕТО И 
ОКОЛНАТА СРЕДА, В РАДИАЦИОНЕН И НЕРАДИАЦИОНЕН 
АСПЕКТ, В РЕЗУЛТАТ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА НХРАО, 
ПОЛЗВАНЕТО НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ, ЕМИСИИТЕ НА 
ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА ПРИ НОРМАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПРИ 
ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ, ГЕНЕРИРАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ И 
СЪЗДАВАНЕТО НА ДИСКОНФОРТ 

4.1 АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 

4.1.1 ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ КЛИМАТА И АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

4.1.1.1 КЛИМАТ 

Промените в климата са в резултат на комплексни продължителни процеси, отдалечени 
във времето и пространството и които силно зависят както от развитието на съвременната 
геоложка епоха (планетарни причини), така и от слънчевата активност.  

Климатът на всеки регион се формира под влиянието на радиационния, циркулационния и 
физикогеографските фактори, като определяща роля за формирането му има интензитетът 
на слънчевата радиация, нейното количество и вътрешно-годишното й разпределение. 
Всички тези фактори влияят на разсейването и преноса на емисиите във въздушния басейн 
на даден район. Това е и една от причините, поради която Световната метеорологична 
организация определя годините, спрямо които могат да се правят сравнителни анализи и 
оценки на метеорологичните параметри за определен район. 
Реализацията на ИП няма да окаже въздействие върху режима и пространственото 
разпределение на стойностите на климатичните елементи на прилежащата територия на 
площадка „Радиана“. 

Не се очаква да настъпят промени в климата, вследствие на мощността на 
нерадиационните емисии по време и на трите фази: строителство, експлоатация и 
затваряне, и при двата типа хранилище – тунелен или траншеен. 

4.1.1.2 НЕРАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

4.1.1.2.1 ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО 

Строителството на НХРАО и по двата алтернативни варианта – тунелен или траншеен ще 
бъде извършено по етапно.  

Предложени са две технологии за реализация на хранилището за погребване на ниско и 
средноактивни РАО категория 2а в повърхностно модулно инженерно хранилище: 
ТРАНШЕЕН ТИП и ТУНЕЛЕН ТИП. 

 При ТРАНШЕЕН ТИП площите по етапи са: 

 Фаза 1 – почистване на площадка с приблизителна площ 343 300 m², като 
включва територията за Спомагателните сгради, територията на 
Платформата за Клетките от Фаза 1, територията на депото за земни маси и 
пътят за достъп при авария (този път ще бъде използван като помощен и по 
време на строителството на Фаза 2 и Фаза 3) - Фигура 4.1-1. 
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 - Фаза 1,  -Фаза 2,  - Фаза 3 
ФИГУРА 4.1-1 ПЛАН, ПОКАЗВАЩ ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩАДКАТА ВЪВ ФАЗИ 1, 2 И 3 

 

 Фаза 2 – почистване на площадка с приблизителна площ 52 425 m², като 
включва територията на Платформата за клетките от Фаза 2 и околното 
пространство, 

 Фаза 3 – почистване на площадка с приблизителна площ 70 400 m², като 
включва територията на Платформата за клетките от Фаза 3 и околното 
пространство. 

 При ТУНЕЛНИЯ ТИП площите с необходимата допълнителна площ за пътища извън 
площадката възлизат на около 475 000 m² .  

Хранилището се състои от 8 успоредни тунелни изработки (галерии) за разполагане 
на контейнерите с радиоактивни отпадъци (СтБК), всяка с дължина 1130 m и 
диаметър 6.5 m плюс дебелина на крепежите – изкопът се прави с диаметър 7.5 m. 
Тунелните изработки за разполагане на СтБК са разположени по цялата дължина на 
площадка „Радиана“ по ориентация от запад-северозапад към юг-югоизток - 
Фигура 4.1-4.  
На етап I трябва да бъдат  изградени 3 броя тунелни галерии (Фигура 4.1-3) и 
перпендикулярно разположени обслужващи галерии - транспортна щолня, сервизна 
галерия и вентилационна щолня, които са с диаметър 3.7 m плюс дебелина на 
крепежите – изкопът се прави с диаметър 4.5 m. Допълнително се изгражда и 
експериментална щолня с което общата дължина на минните изработки възлиза на 
4 120 m за обслужване на разполагането на СтБК - Фигура 4.1-2  
На етап експлоатация (етап II), минно-строителните работи ще се извършват само 
от вентилационната щолня, така, че да не оказват въздействие върху нормалната 
експлоатация на хранилището. Строителните дейности се извършват в непрекъснат 
режим на работа при прокарването и закрепването на галериите с голям диаметър, 
служещи за разполагане на опаковките - Фигура 4.1-3. 

 



ДОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ХРАНИЛИЩЕ ЗА ПОГРЕБВАНЕ 
НА НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ – НХРАО“ 

 

 ЧАСТ IV,  СТР. 11  
 

 
ФИГУРА 4.1-2 ИЗГРАЖДАНЕ НХРАО – ПРЕДЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЕТАП 

 движение на транспортни средства 
 движение на въздушния поток 

 

 

ФИГУРА 4.1-3 ИЗГРАЖДАНЕ НА НХРАО НА ЕТАП ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 движение на РТМ 
 движение на транспортни средства 
 движение на въздушния поток 

. 
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ФИГУРА 4.1-4 НХРАО - СЛЕД ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЕТАП  

 

 

4.1.1.2.1.1 Прахово замърсяване – площни източници 

Прогнозните прахови емисии при разчистването на площадките на отделните модули на 
НХРАО както и при и земно-изкопните работи се определят по емисионни фактори на 
EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013, NFR 1  код 2.A.5.b - 
Construction and demolition: 

 

 
 

За траншеен и тунелен тип хранилище за 1 работен ден по време на различните фази на 
изграждане на съответното хранилище праховите емисии са представени в Таблица 4.1-1. 

 
ТАБЛИЦА 4.1-1 ПРАХОВИ ЕМИСИИ ЗА 1 РАБОТЕН ДЕН 

Етап площ TSP PM10 PM2.5 
m2 kg 

Траншеен тип 466 125 206.88 103.70 10.37 
Тунелен тип 475 000 210.82 105.67 10.57 

                                                   
1 NFR (Nomenclature for Reporting) – номенклатура за докладване на генериращите емисии процеси, която 

позволява пълно съвместяване и съответствие между всички национални докладвания по Конвенцията за 
трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (CLRTAP); пред Секретариата на 
Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата (UNFCCC) и пред Европейската агенция за околна 
среда (EEA). 
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Интензивността на прахоотделянето в голяма степен зависи от метеорологичните условия 
по време на провеждане на строителните дейностите и от сезона, през който ще се 
извършват строителните работи, климатичните и метеорологичните фактори (вятър, 
влажност, температура, устойчивост на атмосферата), характеристиките на земните 
частици и много други условия.  

Когато се използва оросителната система за поддържане на достатъчна влага на 
строителните участъци, нивата на праховите емисии (контролирани емисии) се снижават с 
80%2 по формулата: 

, 
където: ЕC е ниво на контролираната емисия, Е е ниво на неконтролираната емисия и С е 
ефективност на контрола в %. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При ТУНЕЛЕН ТИП прахово въздействие от земно-изкопните работи в тунелите е 
минимално, тъй като по-мащабното строителството е на закрито (тунел), следователно 
праховите емисии са локализирани и ограничени в пространствено – от отворите на 
рудничната вентилационни система.  

При ТРАНШЕЕН ТИП прахово въздействие при строителство е от неорганизираните 
строителни площи на открито на самата площадка „Радиана“, но то също е локално и 
пренебрежимо малко - Таблица 4.1-1. 

4.1.1.2.1.2 Замърсяване от строителна техника – площни източници 

Площта, върху която ще се извършват строителните работи, ще бъде източник на емисии 
от изгорелите газове на двигателите с вътрешно горене (ДВГ) на използваната техника.  
Оценката на емисиите се направи по Tier 23  на методиката EMEP/EEA air pollutant 
emission inventory guidebook 2013 за извънпътни подвижна източници и машини (площни 
емисии), SNAP код 0808, а за въглероден диоксид – по IPCC (NFR4 код 1.A.5.b.iii), в 
отработилите газове от ДВГ. 
Необходимата строителна техниката за всеки варианта на конструкция на НХРАО - 
траншеен или тунелен тип е обща и за 2-та типа хранилище и е показана в Таблица 4.1-2. 

 

ТАБЛИЦА 4.1-2 ПЛАНИРАНАТА ТЕХНИКА 

Необходима техника Мощност на ДВГ 
[HP] 

Работно време 
[h] 

Брой 

Самосвал 20т 350 7 1 
Ескаватор 560 7 1 

                                                   
2 http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch11/final/c11s00.pdf. 
3 В EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook методика при определяне нивата на емисиите се 

използват методи с различна сложност, които описват основните дейности при инвентаризацията на 
емисиите. Нивото на сложност на метода се обозначава като Tier Х, т.е. колкото Х е по-високо число, 
толкова методът е по-сложен и по-точен. 

4 NFR (Nomenclature for Reporting) – номенклатура за докладване на генериращите емисии процеси, която 
позволява пълно съвместяване и съответствие между всички национални докладвания по Конвенцията за 
трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (CLRTAP); пред Секретариата на 
Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата (UNFCCC) и пред Европейската агенция за околна 
среда (EEA). 
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Грейдер 250 7 1 
Булдозер 260 7 1 
Товарач фадрома 150 7 1 
Багер верижен 300 7 1 

Емисиите в отработилите газове от ДВГ за строителния период от 100 работни дни при 
една работна смяна от 7 часа, са показани на Таблица 4.1-3.  

 
ТАБЛИЦА 4.1-3 ЕМИСИИ ОТ СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ПЕРИОД  

Строителна 
техника 

Емисии [t/y] 
tСО2-екв Парникови газове Основни и специфични замърсители 

CO2 CH4 N2O NOx SOX CO NMVOC ФПЧ10 NH3 
тунелен или 
траншеен тип 790.42 0.05 0.34 3.42 0.02 3.42 0.49 0.20 0.002 897.4 

 
Общото количество на парникови газове, изразени в СО2-екв. е 897.4 тона. Горните 
количества емисии се изпускат директно в атмосферния въздух от ауспусите на техниката 
с ДВГ.  

Значително намаление на емисиите на вредни вещества може да се очаква ако по време на 
строителството се използват строителни машини покриващи изискванията на стандарта 
EURO IV най-малко.  

4.1.1.2.1.3 Замърсяване от транспортна дейност– линейни  източници 

Емисиите им в kg/km са оценени по методиката EMEP/EEA air pollutant emission 
inventory guidebook, 2013 за основните замърсители от тежкотоварните превозни 
средства над 15 тона (1.A.3.b.iii) в точка Транспорт 

1. ТУНЕЛЕН ТИП  

Според идейния проект, по време на строителството изнасянето на излишните земните 
маси се извън площадката се осъществява с тежкотоварни самосвали с товароподемност 
15m3 (40t) до определено насипище за което са необходими 73 курса на ден.  

Емисионното натоварване в килограм на 1 километър (kg/km) от трафика по съответния 
път е представен в Таблица 4.1-4 – ред 1. 
2. ТРАНШЕЕН ТИП 

Маршрутът на строителните машини и самосвалите преминава по второкласен 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. Алтернативен  маршрут  не съществува. Поради това графикът на 
транспортните средства, свързани със строителството трябва внимателно да бъде 
съобразен с пиковите часове на трафика за АЕЦ-Козлодуй, от 7:00 до 8:30h и от 16:00  
до 18:00 h. 
На по-късен етап строителната фирма трябва да изготви детайлен транспортен график на 
база на точните транспортни разстояния, производствения капацитет на багерите и 
съответно камионите, с които разполага. 

За да се оцени натовареността на трафика по време на изкопните работи, могат да се 
направят следните предварителни изчисления: 

Излишните земни маси, които ще се извозват извън територията на площадка “Радиана”5, 

                                                   
5 EQEB-11207-TD-OEC-R01 
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възлизат на 265 385 m3. Приема се, че за 300 дни ще се изкопае цялата земна маса на Фаза 
1, за което са необходими 77 транспортни курса за един ден с товароподемност 15m3 (40t). 

Емисиите им в kg/km са представени в Таблица 4.1-4 – ред 2. 
 
ТАБЛИЦА 4.1-4: ЕМИСИОННО НАТОВАРВАНЕТО В КИЛОГРАМ НА 1 КИЛОМЕТЪР ОТ СЪОТВЕТНИЯ 

ТИП ХРАНИЛИЩЕ (KG/KM) 

Тип хранилище CO NMVOC NOx N2O NH3 Pb PM2.5 

Тунелен тип 0.109 0.020 0.458 2.92E-04 2.12E-04 5.18E-07 9.49E-03 

Траншеен тип 0.115 0.021 0.483 3.08E-04 2.23E-04 5.46E-07 1.00E-02 

 
ТАБЛИЦА 4.1-4: ПРОДЪЛЖЕНИЕ 

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

Тунелен тип 1.02E-07 4.45E-07 3.98E-07 6.57E-08 48.1 0.0002 0.00061 0.049 

Траншеен тип 1.08E-07 4.69E-07 4.20E-07 6.93E-08 50.8 0.0003 0.00064 0.051 
 

Значително намаление на емисиите на вредни вещества може да се очаква ако по време на 
строителството се използват строителни машини покриващи изискванията на Наредба № 
10/2004 (ДВ №28 от 06.04.2004г.)6, хармонизирана с ДИРЕКТИВА 2002/88/EC допълваща 
ДИРЕКТИВА 97/68 – мерки за намаление на газообразни и прахови замърсители от 
двигателите с вътрешно горене, инсталирани на извънпътни и строителни машини.  
МОДЕЛИРАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ТО ОТ ЛИНЕЙНИ ИЗТОЧНИЦИ 

Приема се, че замърсяването от транспортните средства при движението им по пътни 
отсечки може да се описват като непрекъснато действащи линейни източници. 
За определяне на замърсяването от линейните източници, съгласно Европейските норми и 
съответното българско законодателство, се използва Методика за определяне 
разсейването на емисиите на вредни вещества от превозни средства и тяхната 
концентрация в приземния атмосферен слой – програмен продукт TRAFFIC ORACLE 
(Заповед № РД 994/04.08.2003 на МОСВ). Програмата се състои от 2 главни модула - 
ДИФУЗИЯ и ЕМИСИИ 7 . Той дава статистически или типови оценки на нивата на 
замърсяване с определен замърсител. 

Модул ДИФУЗИЯ е основан на струен Гаусов модел и изчислява замърсяването 
(концентрации) от линейни източници в приземния слой на атмосферата чрез определяне 
на очакваните климатично средни (средногодишни) концентрации посредством 
съответната годишна “роза на вятъра”. Концентрациите се представят в mg/m3. 

Модул ЕМИСИИ изчислява стойностите на емисиите на вредни вещества от двигателите 
на МПС в g/(m.s) за линеен източник. Входните параметри за моделиране са: 

                                                   
6 НАРЕДБА № 10 от 24.02.2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене 

за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители (Издадена от Министъра на 
земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 28 от 6.04.2004 г., в сила от 6.04.2004 г.), посл. изм ДВ, бр. 3 от 
10.01.2014 г. 

7 European Topic Centre on Air and Climate Change, Long description of model 'TRAFFIC ORACLE' 
(http://pandora.meng.auth.gr/mds/showlong.php?id=158) 
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 Областта, за която се пресмята замърсяването, е 12 500x7 250m (50 стъпки в 
посока Запад-Изток и 29 стъпки в посока Север-Юг, всяка по 250 m). 

 За целите на изследването е използвана лятната розата на вятъра 
(консервативно допускане, че строителния период е през лятото - юни, юли и 
август) на почасовия метеорологичен файл за 2012 г.8  - Фигура 4.1-5, като 
средната годишна скорост е 3.02m/s.  

  

 
ФИГУРА 4.1-5: ЛЯТНА РОЗА НА ВЯТЪРА ЗА 2012 Г.  

 
Розата е типична за крайдунавските български райони: ориентирана е по зоналния 
пренос запад-изток, като същевременно следва и ориентацията на големия речен 
басейн – р. Дунав около площадката на АЕЦ „Козлодуй“ (северозапад-изток), и 
чието аерационно влияние е забележимо. Средните скоростите на вятъра са в 
интервала 13.2 m/s, като с най-високите скорости (8 m/s) са ветровете от запад-
северозапад, а с най-ниски (около 1.1 m/s) – тези от север-североизток С най-малка 
честота са ветровете от юг-югоизток (2.5%) и от юг (2.9%), а с най-голяма честота – 
ветровете от изток – 17.5%. 

 Необходимите параметри за всеки отделен източник са: 
o X1, Y1, X2 и Y2 – координатите на началото и края на сегмента [m];  

o ширината на пътя [m] и  
o емисията [g.m-1.s-1] – определя се от : 

 Тежкотоварният трафик от НХРАО по време на строителството за 
траншеен тип – 77 курса на ден (по-неблагоприятен вариант в сравнение 
с 73 курса на ден за тунелен тип хранилище). 

 Прогнозните данните за средноденонощната интензивност на 
автомобилния трафик по път II-11 от републиканската пътна мрежа за 

                                                   
8 ДОВОС „Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ “Козлодуй”“, 

2013г. 
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2020 г. по 6-те основни категории автомобили: Леки автомобили (8002), 
Лекотоварни автомобили (1247), Средно-товарни автомобили (215), 
Тежкотоварни автомобили (57), Автобуси (извънградски) (312) и 
Тежкотоварни автомобили с ремарке (202) – общо 10 035 МПС, са 
получени от Агенция “Пътна инфраструктура”9. за ДПП-496 в участъка 
Мизия-Козлодуй (Глава 3.1, Таблица 3.1-11). 

В Таблица 4.1-5 са показани очакваните максималните концентрации за замърсителите, за 
които по Българското законодателство има средно годишни норми (СГН) и годишен долен 
оценъчен праг (ДОП).  

 
ТАБЛИЦА 4.1-5: СРЕДНО СЕЗОННИ (ЛЕТНИ) КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА ОТДЕЛНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ  

Замърсител NО2 Pb ФПЧ10 SО2 C6H6 
СГН [µg/m3] 40 0.5 40 50* 5 
ДОП [µg/m3] 26 0.25 20 - 2 

Максимална концентрация 
[µg/m3] 7.36 0.0017 0.4725 0.4745 0.0821 

*Препоръчителна норма от Световната Здравна Организация (СЗО). 

 

Както се вижда от Таблица 4.1-5, няма замърсител, който да надвишава нито СГН (в 
червено), нито съответните годишни ДОП (в лилаво) при средноденонощната 
интензивност на конвенционалния автомобилен трафик за 2020 г. Превишения от 
транспортния трафик няма. 
На Фигура 4.1-6 е показно приземното поле на замърсяване с азотни оксиди само за 
пълнота на изследването от наслагването на замърсяването от двата трафика – регулярния 
по пит . 

 

 
ФИГУРА 4.1-6: СРЕДНО СЕЗОННИ (ЛЕТНИ) ЗАМЪРСЯВАНЕ С АЗОТНИ ОКСИДИ ОТ ЛИНЕЙНИЯ 

                                                   
9 Агенция „Пътна инфраструктура, писмо 53-00-9813 от 20.08.2014г. 
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УЧАСТЪК ОТ РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТ II-11 И ВЪТРЕШНОВЕДОМСТВЕНИЯ ЗА ЦЕНТРАЛАТА ПЪТ ОТ 
ДВАТА ТРАФИКА 

 
Максималната концентрация от 7.36 µg/m3 (отбелязана със синьо кръстче) е над 5 пъти по-
малка от СГН от 40 µg/m3. 

Газовите линейни емисии няма да окаже въздействие върху качеството на 
атмосферния въздух по време на строителството.  
ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТ– ПЛОЩНИ ИЗТОЧНИЦИ 

Съгласно бъдещите технически проекти за изграждане на НХРАО, е предвидено 
асфалтиране както на технологичните зони, така и обиколен и експлоатационен път. 
Нивото на емисиите на летливи органични съединения (NMVOC), общ суспендиран прах 
(TSP) и фини прахови частици до 2.5 (ФПЧ2.5) и до 10 микрона (ФПЧ10) при полагане на 
асфалтовата смес може да се изчисли по Tier 110 на методика ЕМЕР/ЕЕА air pollutant 
emission inventory guidebook, 2013 (NFR код 2.D.3.b - Road paving with asphalt), където 
емисионните фактори са в размерност грам на тон положен асфалт.  

 
ТАБЛИЦА 4.1-6 ЕМИСИИ ОТ СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ПЕРИОД  

Дейност: 
асфалтиране 

Положен асфалт NMVOC Обща 
прах ФПЧ10 ФПЧ2.5 

тона 
фаза I 4 817.52 0.077 67.45 14.45 1.93 
фаза II 1 715.18 0.027 24.01 5.15 0.69 
фаза III 1 381.54 0.022 19.34 4.14 0.55 

ОБЩО 0.127 110.80 23.74 3.17 
 
Емисиите в атмосферния въздух по време на строителството няма да окажат значим 
ефект върху качеството на атмосферния въздух в района.  
За превенция на наднормено замърсяване е необходимо спазване на график на движение 
на автомобилния транспорт, обслужващ строителната площадка, съобразен с 
метеорологичните условия (безветрие), т.е да се позволи на естествените способности на 
атмосферата да се самоочиства. 

4.1.1.2.2 ЕМИСИИ ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯTA 

По време на експлоатация на НХРАО замърсяването от площни прахови емисии е 
пренебрежимо. Газовите емисии ще са незначителни спрямо замърсяването от 
средноденонощната интензивност на автомобилния трафик по път II-11 от 
републиканската пътна мрежа. 

Емисиите от изгорелите газове на техниката с двигателите с вътрешно горене (ДВГ) - 
специалните транспортни средства (СТС), които имат дизелов двигател и от 
транспортната дейност на бетоновозите са незначителни също. 

                                                   
10 В ЕМЕР/ЕЕА air pollutant emission inventory guidebook методиката при определяне нивата на емисиите 

се използват методи с различна сложност, които описват основните дейности при инвентаризацията на 
емисиите. Нивото на сложност на метода се обозначава като Tier Х, т.е. колкото Х е по-високо число, 
толкова методът е по-сложен и по-точен. 
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4.1.1.2.3 ЕМИСИИ ПО ВРЕМЕ НА ЗАТВАРЯНЕ 

Експлоатацията на НХРАО ще продължи 60 години. Затваряне на запълнените със СтБК 
модули ще се извърши също поетапно. Предвижда се окончателното затваряне на 
съоръжението да продължи около 15 години и в съответствие с изискванията на ядреното 
законодателство подлежи на разрешение от АЯР и нова оценка на въздействието върху 
околната среда.  
След затваряне на НХРАО ще бъде установен 300 годишен период на институционален 
контрол, през част от който ще се извършва изпълнението на програми за контрол на 
състоянието на съоръженията и радиационен мониторинг в ЗПЗМ, която е в границите на 
площадката – в рамките на терена ограден с външна ограда. 
Въздействието от всички видове емисии по време на затваряне ще са по-малки от тези по 
време на експлоатация и тъй като въздействието ще е на по-голям времеви интервал, 
тяхната значимост се очаква да е пренебрежима. 

4.1.1.2.4 ПОТЕНЦИАЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ В РЕЗУЛТАТ ОТ АВАРИИ И ИНЦИДЕНТИ 

4.1.1.2.4.1 Разливи, пожар и експлозии 

Не се очакват разливи. Няма пожароопасни или експлозивни материали, които да са 
залпов източник на нерадиационни вредни вещества с последващи неблагоприятни 
въздействия върху атмосферния въздух. 

4.1.1.2.4.2 Природни бедствия (например земетресения, наводнения) 

Опасни метеорологични явления за района на АЕЦ Козлодуй и площадка „Радиана“ се 
считат смерча и градушката. Вероятността за преминаване на смерч над района в течение 
на 1 година се оценява на 10-6 (десет на минус 6-та степен). През периода 5 май-31 юли, за 
района на НХРАО от статистическа гледна точка градушките са случайно явление, поради 
големите си пространствени и времеви вариации. 

4.1.1.2.4.3 Прекъсване или повреда на процеса или съоръженията 

Като технология, процесът на съхраняване в НХРАО, е свързан с малка вероятност от 
възникване на повреда на съоръжение, но дори и тогава не е залпов източник на 
нерадиационни вредни вещества с последващи неблагоприятни въздействия върху 
атмосферния въздух.  

4.1.1.2.4.4 Пътнотранспортни произшествия 

На площадката на НХРАО няма конвенционални моторни превозни средства, които да 
осъществят ПТП.  

В района на АЕЦ „Козлодуй“ и площадка „Радиана“ движението на специализираните 
превозни средства, става по строго изработени графици и маршрути, с ниски скорости, при 
които има нулева вероятност от ПТП между тях.  

Необходимо е да се предвидят следните мерки, които в различните периоди на реализация 
на ИП да осигуряват спазване на изискванията на действащото законодателство, 
относно въздействието върху качеството на атмосферния въздух и здравето на 
работещите на обекта и населението в района. 

1. За намаляване на вредните емисии от изгорели газове в атмосферата и свеждане до 
минимум негативното влияние върху атмосферния въздух в района на обекта и 
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осигуряване на безопасни условия на труд, опазване на здравето на персонала и на 
населението в периодите на строителство, експлоатация и закриване на НХРАО, е 
необходимо: 

o ограничаване на преминаването през населените места на тежкотоварни 
машини. Ако това е неизбежно, то трябва да се осигури бързо и 
безпрепятствено преминаване през населеното място с равномерна скорост 
(без спиране и намаляване на разрешената скорост), което осигурява 
стабилен температурен режим на работа на двигателя, при който нивата на 
емисии на замърсители са много по-ниски; 

o строителната и транспортна техники да се поддържат в изправност; 

o предвидената техника и транспортни средства да покриват изискванията на 
Наредба № 10/2004 (ДВ,бр. 11/2004) мерки за намаление на газообразни и 
прахови замърсители от двигателите с вътрешно горене, инсталирани на 
извънпътни и строителни машини. 

2. Да не се допуска претоварване на транспортните средства със земни маси и 
баластра. Недопускане на разпиляване, разтрошаване и смачкване на тези 
материали, които в последствие стават допълнителни източници на 
неорганизирани прахови емисии. 

3. Транспортните средства да са покрити при транспорт на изкопана земна маса, 
строителни материали, строителни отпадъци и др.  

4. Оросяване на строителните участъци при необходимост. 
5. Непосредствено след приключване на строителните работи, складовите площи за 

насипни строителни материали да бъдат почистени (рекултивирани). 

4.1.1.3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По отношение на компонент „атмосферен въздух” в нерадиационен аспект, изграждането 
и на двата типа хранилище (тунелен и траншеен) по време на строителство  имат почти 
равна значимост на въздействие – много ниска. Нито едно от тях не е с потенциална 
опасност от антропогенното замърсяване на въздуха с конвенционални замърсители в 
района на ИП. Както въздействията от емисионните, така и концентрациите на 
замърсители са много под границите на допустимите норми. Въздействието е 
краткотрайно, временно и с ограничен обхват и обратимо за атмосферата. Степента на 
въздействието за опазване на човешкото здраве и екосистемите е много ниска. 

Допълнителното емисионно натоварване (кумулативно въздействие) се очаква от 
транспортния трафик в разглеждания район със степен на въздействие много ниска. Не се 
очаква кумулативно въздействие върху други компоненти на околната среда – 
почви, растителен и животински свят, здравно-хигиенни условия 
Не се очаква въздействие по време на експлоатацията, затварянето и последващия 
институционен контрол. 

Не се очаква трансгранично въздействие по отношение на конвенционалните замърсители. 

На основата на направената по-горе обосновка, относно благоприятните 
климатични и метеорологични характеристики на района, както и от факта, че в 
района няма сериозни промишлени замърсители, може да се направи изводът, че не 
се очаква влошаване на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в района при 
реализацията на националното хранилище за погребване на ниско и средноактивни 
радиоактивни отпадъци. 
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4.1.2 ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В РАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ 

4.1.2.1 ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

Не се очаква замърсяване на атмосферния въздух с радиоактивни вещества по време на 
строителството – изграждането на национално хранилище за погребване на ниско и 
средноактивни радиоактивни отпадъци се осъществява на чист терен, а технологиите на 
строителство и на двете алтернативи за погребване – тунелен или траншеен не е свързано 
с радиоактивно замърсяване. 

4.1.2.2 ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ  

На площадката на НХРАО не се предвижда преработване на радиоактивни вещества, 
твърди или течни, което може да бъде потенциален източник на радионуклиди в газово 
състояние или под формата на аерозоли. 
В хранилището за на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци се погребват само 
кондиционирани радиоактивни отпадъци, които са включени в твърда матрица и 
опаковани в стоманобетонов контейнер (извън площадка „Радиана“, който осигурява 
„нулева“ емисия на радионуклиди в околното пространство. 
В момента на площадка „Радиана” се изпълнява Програма за предексплоатационен 
радиологичен мониторинг на компонент «въздух» (№ ТК.Д-142-D3/2012, НХ-ПЕМ-ПМ-
001), за да се извършва анализ на радиоекологичния статус на площадката и установяване 
на съответствие с нормативната база в областта. 
При доказана необходимост в периода на експлоатация на НХРАО, при разработване на 
Програма за експлоатационен радиационен мониторинг на НХРАО, да се ревизира и 
актуализира Мониторинг на радиоекологичния статус на атмосферния въздух на 
площадката и НЗ на НХРАО. 

4.1.2.3 ПРИ ЗАТВАРЯНЕ 

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

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

4.1.2.4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Не се очакват въздействия по отношение на радиоекологичната обстановка в 
следствие на осъществяването на ИП, както на етап строителство, така и през 
експлоатационния период на хранилището. Опаковката на кондиционираните РАО 
(СтБК) и останалите инженерни бариери на НХРАО, гарантират неразпространение 
на радиоактивни вещества и опазване на околната среда от радиоактивно 
замърсяване. Не се очаква изменение на радиационния гама-фон и атмосферната 
радиоактивност в района в следствие реализация на НХРАО.  
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Реализацията на ИП за НХРАО „Радиана“ не е източник на радиационно 
замърсяване на атмосферния въздух, при реализацията както на „тунелен“ така и на 
„траншеен“ тип хранилище. 

4.2 ВОДИ 

4.2.1 ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ 

4.2.1.1 ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ В 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 60 m (от кота +35 m до кота +94 m) и се намира между 
втората и шестата льосови тераси в незаливната площадка отдясно на река Дунав. През 
тази площадка не преминават естествени водни обекти.  

 Поради естеството на площадка“Радиана“ (разположена на северния склон на втората 
незаливна тераса на река Дунав) повърхностните дъждовни води се оттичат в посока север 
към района на АЕЦ „Козлодуй и реката. Съгласно ПУРБ на Дунавския район за басейново 
управление на водите у нас река Дунав е повърхностен воден обект с име „река Дунав 
RWB01“ и водно тяло с код BG1DU000R001, която е с най-голямо значение за НХРАО. 

4.2.1.1.1  ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

Инвестиционното предложение на ДП „РАО“ за изграждане на НХРАО включва 
изграждане на модулно хранилище за погребване на ниско и средноактивни 
радиоактивни отпадъци, категория 2а, съгласно Наредбата за безопасност при управление 
на РАО 11 , представляващо многобариерно инженерно повърхностно хранилище. 
Многобариерната система за изолация на НХРАО ще включва четири инженерни бариери 
и една природна/естествена бариера( обуславя се от характеристиката на площадка 
„Радиана“), които са разгледани подробно в част 1 на настоящия ДОВОС.  
На площадка „Радиана“ като общи и при двата вида повърхностно хранилище-траншеен 
тип и тунелен тип, ще трябва да се организират временни обекти, свързани със складиране 
на изкопани земни маси, насипни материали, готови стоманени, бетонови и 
стоманобетонови, и др. конструктивни елементи, гориво-смазочни материали, временни 
канцеларии, захранваща водопроводна мрежа и отвеждаща за пречистване битово-фекална 
отпадъчна вода, както и съоръжения за отвеждане на дъждовните води., ограждане на 
площадката. 

И при двата типа хранилище ще се изпълнят 3 бр. каломаслоуловители на работната 
площадка за специализираната механизация, които ще осигурят недопускане 
замърсяването с нефтопродукти  (отпадъчните води ще се събират в изгребни ями). 
В процеса на подготовка на строителната площадка, и при двете разглеждани алтернативи 
по технология-траншеен тип и тунелен тип хранилище, ще бъде изпълнен проекта за 
изместване на водопровода осигуряващ вода с питейни качества за АЕЦ и селата Хърлец и 
Гложене собственост на ВиК-Враца ООД между границата на площадката и ведомствения 

                                                   
11 Наредба за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, ДВ бр 76 от 30 август 2013г. 
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път на централата съгласно изготвения ПУП, с предвиденото отклонение от него за 
захранване на НХРАО. Ще бъде изпълнен и проекта за изместване на частта от 
преминаващия през площадката напоителен канал М-1 част от Напоителна система 
„Шишманов вал“.  

Инвестиционното предложение предвижда и двата типа хранилище, които да се изграждат 
етапно - на три етапа.  

На първия етап и при двата типа хранилище ще се изгражда обслужващата 
инфраструктура, като ВиК, дъждовна канализация, дренажните системи, в т.ч. дренажната 
система под ската и дренажните системи за повърхностни води около клетките, ППО, ел. 
и др. и спомагателните сгради и съоръжения. На този етап: 

  при траншейния тип хранилище ще се изпълнява първата платформа с нейната 
система от галерии, системата за контрол на инфилтрата и подготвителни дейности 
за изграждане на водосборния басейн за повърхностни води/басейна за дъждовни 
води,  

  при тунелния тип - ще се изграждат три тунела, транспортната галерия, 
обслужващата и вентилационната галерии. 

На втория етап ще се изградят следните съоръжения:  

 При хранилище траншеен тип: платформа №2, заедно с прилежащата й галерия и 
система за контрол на инфилтрата; 

 При хранилище тунелен тип – 3 броя тунелни изработки за погребване, заедно с 
прилежащата им система за контрол на инфилтрата. 

На третия етап ще се изградят следните съоръжения:  

 При хранилище траншеен тип: платформа №3, заедно с прилежащата й галерия и 
система за контрол на инфилтрата; 

 При хранилище тунелен тип – последните 3 броя тунелни изработки за погребване, 
заедно с прилежащата им система за контрол на инфилтрата. 

 На Фигура 4.2-1 е представен примерен план на трите фази на изпълнение на обекта като 
повърхностно многобариерно съоръжение траншеен тип.  

 На площадката ще има възможност за осигуряване на подход за необходимия 
автотранспорт чрез отклонения от съществуващата пътна инфраструктура, както и 
достатъчно площ за обособяване на необходимата строителна зона и инфраструктурата 
към нея, свързана със строителния процес и при двата вида хранилище-траншеен и 
тунелен тип.  
Съгласно ИП, средният брой на работниците и служителите на Изпълнителя на СМР ще 
бъде средно 75 души и при двата типа хранилище. 



ДОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ХРАНИЛИЩЕ ЗА ПОГРЕБВАНЕ 
НА НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ – НХРАО“ 

 

 ЧАСТ IV,  СТР. 24  
 

  
ФИГУРА 4.2-1 ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“ - ПЛАН ЗА ЕТАПНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

4.2.1.1.1.1 Водоснабдителна система 

На площадката няма изградена и съществуваща водоснабдителна мрежа. Съгласно 
изготвеният ИП и ПУП за обекта (част ВиК) водоснабдяването ще се осъществи чрез 
връзка от питейния водопровод за АЕЦ “Козлодуй”. Точката на присъединяване от 
уличния водопровод е приета в близост до оградата при КПП.  
От тази точка, където е монтиран и главния водомерен възел, по време на строителството 
ще се положи подземно тръба провеждайки водно количество 3,90l/s. Водното количество 
се разделя за снабдяване на сградите (2.23l/s) и за други нужди – строителни нужди 
(1,67l/s).  
По време на строителството, и при двата вида хранилище, при водоснабдителна норма от 

об
дсрQ ..  = 110 l/d за работниците и служителите ще са необходими около об

дсрQ ..  = 110x75 = 

8m3/dау и средно годишно потребление около об
гсрQ ..  = 8.25 x 250 = 2 062.5 m3/y питейна 

вода.  

Водата за технологични нужди, в т.ч. оросяване при необходимост в сухо време, измиване 
на транспортните средства, технологично поливане на излетия бетон и други „мокри“ 
процеси ще бъде ≤ 1 500m3/y и ще бъде прецизирана в следващата фаза на проектиране и 
изпълнение, съобразно приетата строителна технология и типа на хранилището. 

Предвидено е изграждане и на площадкова мрежа за противопожарни нужди. 
Оразмерителното водно количество е прието 15.0l/s. Времето за външно пожарогасене ще 
бъде 3h. Вода за външно пожарогасене ще се осигури чрез помпена станция разположена в 
Техническата сграда и резервоар за ППН при хранилището от траншеен тип. Системата ще 
се захранва с вода от площадковата водопроводна мрежа за питейна вода.  

4.2.1.1.1.2 Канализационна система  

На площадката няма изградена съществуваща канализационна система. И при двата вида 
хранилище се предвижда канализационната система да бъде разделна-за битово-фекални 
води и за дъждовни. По време на строителните работи канализационната система ще се 
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изпълнява от материали, осигуряващи висока степен на водоплътност и не позволяващи 
проникване на замърсители в подземните води и земните недра. 

 Битова канализация и битово-фекални отпадъчни води 

По време на строителството за поемане на отпадъчните води от жизнения цикъл на 
работниците ще се използват химически тоалетни. В следващата фаза на проектиране ще 
бъде прецизирана и възможността за изграждане на временна връзка с канализационната 
система на АЕЦ“Козлодуй“, която е в непосредствена близост или изгребна яма при 
спазване на нормативните изисквания.  
Отпадъчните води ще се формират от около 75 човека. Съгласно ИП очаквания 
замърсителен товар по време на строителство и при двата типа хранилище ще бъде: 

Qср.ден  8.0 m3/d; 

БПК5/BOD5 1.5 kg/d; 
ХПК/COD 3.0 kg/d; 

Неразтворени вещества /SS 1.8 kg/d; 
Общ азот/Nt  0.28 kg/d;  

Общ фосфор/Pt– 0.04kg/d 0.05 kg/d.  

 Дъждовна канализация 

По време на строителството дъждовна вода ще се генерира по време на дъжд, при 
снеготопенето, при необходимост от отводняване на строителни изкопи от дъждовна вода- 
на спомагателните сгради и съоръжения и при двата вида хранилище, при почистване на 
работните площадки и др. По време на строителната фаза тя може да включва голямо 
количество неразтворени вещества, прах и др. от общите строителни работи. 
Неразтворените вещества (пясък, прах и др.) ще се утаяват в утаителни шахти. 

И при двата вида хранилища ще бъдат предвидени отводнителни охранителни дъждовни 
канали за защита на площадката от скатни води по време на строителството, като при 
хранилището от тунелен тип тази защита ще бъде необходима за строителната част 
свързана основно със спомагателните сгради, а за хранилището траншеен тип за целия 
строителен фронт, който се изпълнява. 
При хранилището от траншеен тип, изграждането на охранителната дъждовна канализация 
и дренажната система за повърхностните дъждовни води е от значение, защото ще се 
прилагат конвенционални строителни технологии и строителството ще се извършва на 
повърхността.  
При хранилището от тунелен тип, ще се прилагат минни способи на строителство и там 
проблема със защитата от дъждовни води на съоръжението при неговото изграждане не е с 
такава тежест. Дъждовната вода ще се оттича свободно по терена.  

В следващата фаза на проектиране ще бъдат прецизирани очакваните дъждовни водни 
количества по време на строителния процес съобразно предпочетената технология – 
траншеен или тунелен тип, като ще се предложат и конкретните технически параметри на 
отводнителните съоръжения и мястото на тяхното отвеждане съгласно нормативната 
уредба като условно чисти дъждовни води.  
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4.2.1.1.1.3 Заключение за очаквано въздействие по време на строителството 

От направения анализ очакваните въздействия върху компонент „повърхностните води“ в 
нерадиационен аспект по време на строителството при изграждането на НХРАО и при 
двата типа хранилище имат почти равна значимост –много ниска.  
Очакваното въздействието ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО е краткотрайно, временно 
и с ограничен обхват, без кумулативен ефект. Степента на въздействието е много 
ниска при спазване на нормативните изисквания. 

4.2.1.1.2 ПО ВРЕМЕ НА НОРМАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

НХРАО ще бъде самостоятелно структурно звено в рамките на ДП РАО – Специализирано 
поделение СП „НХРАО”. Персоналът на НХРАО е предвидено да бъде около 64 души, 
работещи на едносменен режима на работа, с изключение на полицейската охрана.  

4.2.1.1.2.1 Траншеен тип хранилище 

Хранилището ще се разполага върху консолидираните плиоценски глини. Хранилището 
няма да достигат нивото на подземните води. То ще се състои от шестдесет и шест клетки 
за погребване на опаковки с радиоактивни отпадъци, разположени върху 3 еднакви 
платформи, всяка от които ще съдържа по двадесет и две клетки. Клетките за погребване 
ще са монолитни правоъгълни стоманобетонни конструкции.  

Клетките ще се изграждат върху льосо-циментова възглавница с дебелина 5 m, 
разположена от кота +50 m до кота +55 m. Отстрани на клетките за погребване льосо-
циментовата възглавница ще е е с по-голяма дебелина - 6.3 m, за да покрие ръбовете на 
фундаментната плоча (от кота +50 m до кота +56.3 m). Льосо-циментовата възглавница е 
проектирана така, че да се увеличи дебелината на ненаситената зона и в нея ще бъдат 
изградени дренажните галерии под всеки успореден ред клетки за погребване, което е 
свързано със защитата на повърхностните и подземни води посредством системата за 
контрол на инфилтрата.  

Всяка клетка ще е защитена с подвижен (мобилен) покрив докато се запълва. Подвижният 
покрив позволява опаковките с РАО да бъдат защитени от дъждовната вода преди 
затварящата горна плоча да бъде поставена.  
Празните клетки на хранилището, преди разполагането на отпадъци в тях, ще се 
защитават от атмосферни въздействия чрез монтиране на покривни панели, които ще са с 
изпълнена хидроизолация. 

Специфично за хранилището траншеен тип съгласно ИП ще е допълнителното изграждане 
на дълбок дренаж, който събира дъждовните води, проникнали през повърхността на 
склона – те ще се събират от дренажни тръби под южния и северения ръб на льосо-
циментовата възглавница и ще се отвеждат в площадковата мрежата за дъждовни води. 
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ФИГУРА 4.2-2 ОБЩ ИЗГЛЕД НА ХРАНИЛИЩЕ ТРАНШЕЕН ТИП 

 
На Фигура 4.2-2 до Фигура 4.2-5 са показани общ план на хранилище траншеен тип, 
надлъжен разрез през клетките от Платформа 1, на който се вижда проходимата галерия и 
система за контрол на инфилтрата, както и напречен разрез през клетка от хранилището.  

 

 
ФИГУРА 4.2-3 ОБЩ ПЛАН НА ПЛАТФОРМА 1 ОТ ХРАНИЛИЩЕ ТРАНШЕЕН ТИП 

Възможността за постоянен и визуален контрол на тази система ще осигури нейната 
проектна функция и ще може да се локализира евентуалната поява на теч в конкретна 
клетка. Това ще даде възможност на експлоатацията за незабавно действие по 
отстраняване на проблема. Системата за контрол на инфилтрата ще включва 
тръбопроводна връзка на идващите от всяка клетка тръбопроводи, в т.ч. контролен съд, 
снабден с устройство за пробовземане и възможност за определяне на дебита. Водите ще 
се събират в събирателен резервоар. Трябва да бъде подчертано, че в периода на 
експлоатация на клетката достъпът на вода до нея и съответно събирането й от системата 
за контрол на инфилтрата ще се предотвратява от подвижния покрив, който ще е 
разположен над клетката. След като клетката е запълнена, но хранилището все още не е 
затворено, достъпът на вода ще се предотвратява от поставените покривни панели и 
излятата покривна плоча, както и от положената и периодично поддържана 
хидроизолация.  
 



ДОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ХРАНИЛИЩЕ ЗА ПОГРЕБВАНЕ 
НА НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ – НХРАО“ 

 

 ЧАСТ IV,  СТР. 28  
 

 
ФИГУРА 4.2-4 НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ ПРЕЗ КЛЕТКИТЕ С ПРОХОДИМАТА ДРЕНАЖНА ГАЛЕРИЯ 

 
ФИГУРА 4.2-5 НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ ПРЕЗ КЛЕТКА С ПРОХОДИМАТА ДРЕНАЖНА ГАЛЕРИЯ\ 

 

4.2.1.1.2.2 Тунелен тип хранилище 

Конструктивните и технологични особености на хранилище тунелен тип се основават на 
подземни успоредни тунелни изработки (галерии) с голямо сечение и голяма дължина от 
1130 m, достъпът до които ще се извършва през хоризонтални разкриващи щолни с малък 
диаметър. Тунелните изработки ще се разполагат в една равнина на дълбочина 25-30 m 
под повърхността на терена.  

Хранилището ще се състои от 8 успоредни тунелни изработки за разполагане на 
контейнерите с радиоактивни отпадъци (СтБК). Тунелните изработки за разполагане на 
СтБК ще са разположени по цялата дължина на площадка „Радиана“, успоредно на пътя. 
Обслужването на тунелните изработки за разполагане на СтБК ще се извършва 
посредством 3 броя перпендикулярно разположени обслужващи галерии - транспортна 
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щолня, сервизна галерия, вентилационна щолня. Допълнително ще се изгражда и 
експериментална щолня.  

Тунелите за разполагане на радиоактивни отпадъци ще са съоръжени със хидроизолиран 
многослоен стоманобетонен крепеж. В долната част на тунелните изработки ще се 
изгражда бетонна плоча с дренажни канавки, които са част от системата за улавяне на 
водите - Фигура 4.2-6.  

Под бетонната плоча ще преминават тръби за отвеждане на евентуално замърсените 
отпадъчни води. Дренажните води от канавките и евентуално замърсените води от 
тръбопроводите ще се управляват разделно и ще се заустват в отделни приемни 
резервоари, разположени надземно на площадката, на която ще се изгражда минно-
строителния комплекс. Приемните резервоари ще са оборудвани с пробовземни 
устройства. Преди започване на разполагането на радиоактивните отпадъци водите ще се 
разглеждат като чисти руднични води и ще се заустват в приемника за чисти води. След 
разполагане на контейнерите с радиоактивни отпадъци, водите ще се разглеждат като 
потенциално замърсени и ще се заустват в приемник за контаминирани води. 

 

 
ФИГУРА 4.2-6 НАПРЕЧЕН И НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ НА ХРАНИЛИЩЕ ТУНЕЛЕН ТИП 

 
Водите от системата тръбопроводи ще се разглеждат като потенциално замърсени и ще се 
контролират за наличие на радиоактивно замърсяване. Както е казано в глава 1 на 
настоящия ДОВОС в НХРАО не се предвижда преработване на радиоактивни отпадъци. В 
случай на наличие на радиоактивно замърсяване, водите ще се транспортират в СП „РАО-
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Козлодуй” за преработване. Чистите води ще се отвеждат в басейна за дъждовни води като 
ще подлежат на контрол.  

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

На площадка „Изток” ще се изгражда минно-строителния комплекс, рудничната 
вентилационна уредба, системата за прием на водите. Включва: зарядна станция за 
акумулаторните локомотиви, работилница за поддръжка на строителната техника, 
компресорно, вентилационна уредба, площадка за претоварване на изкопаната земна маса, 
обслужващ портален кран.  
В периода на експлоатация на хранилище тунелен тип достъпът на повърхностни води до 
тунелната изработка и съответно събирането й от системата за контрол на инфилтрата ще 
се предотвратява от земния масив, разположен над тунелните изработки. Нивото на 
подземните води на площадка „Радиана“ е под кота 50, поради което не се очаква 
водоприток от подземни води в тунелите при разполагането им на коти 50÷62 m. Но 
същевременно тунелните изработки, ще играят ролята на дренаж и в тях ще се стичат 
водите от непосредствено заобикалящата тунелите геоложка среда. Този процес ще се 
преустановява след запълване свободното пространство в тунела със запълващи материали 
и изграждането на глинестите тапи от двете страни на всеки тунел с радиоактивни 
отпадъци, но тъй като системата за контрол на инфилтрата се отстранява преди 
извършването на операциите по запълване, единствения начин за контрол ще е общото 
количество води, което се стича в събирателния резервоар.  

4.2.1.1.2.3 4Количества, използвана вода в периода на експлоатация на НХРАО 

 Вода за питейно битовите нужди  

Водата за питейни нужди на работниците и обслужващия персонал в периода на 
експлоатация на НХРАО ще се използва и при двата типа хранилище като съгласно ИП: 

 Вода за питейно битови нужди общо за 64 души (при 250 работни дни) - Q = 64x45 
l/d/1000 = 2.88 m3/d; Q= 720 m3/y; 

 Душ ще ползват само работниците по експлоатация и поддръжка (при 250 работни 
дни) - Q = 40x 60 l/d/ 1000 = 2.40 m3/d; Q= 600 m3/y; 
Обща консумация на питейна вода е Qср = 2.88+2.40 = 5.28 m3/d; Q= 1320 m3/y. 

 Вода за технологични нужди  

Вода за технологични нужди ще се използва и при двата типа хранилище съгласно ИП: 

 вода за външно миене на СТС(специални транспортни средства) - ше се прецизира 
възможността за оборотно използване на водите след локално пречистване в 
каломаслоуловител и филтър) - Q = 2 бр. СТС х 300 l/измиване х 52 седмици =31.2 
m3/y; 
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 вода за дезактивация с реагенти на работни повърхности, СТС, измиване на 
лабораторно оборудване и др. максимум Q.= 5 m3/y. 
Обща консумация на вода след въвеждане на обекта в експлоатация се очаква да 
бъде - Q = 1320 + 31.2 +5 = 1 356.2 m3/y около 1 400 m3/y. 

 Вода за противопожарни нужди 

Съгласно нормативните изисквания разхода на вода за външно пожарогасене на 
Комплекса от сгради е 15.0 l/s вода за противопожарни нужди при траншеен тип 
хранилище. ИП предвижда водопроводна пожарогасителна инсталация и за вътрешно 
пожарогасене за всички обекти от Комплекса от сгради. Вода за пожарогасене ще се 
осигури чрез помпена станция разположена в Техническата сграда. Проектното решение 
при хранилище траншеен тип предвижда, необходимите водни количества за външно и 
вътрешно пожарогасене да се съхраняват в подземен стоманобетонен резервоар с 
неприкосновен запас 181.5m3. Резервоарът ще е предназначен единствено за нуждите на 
пожарогасене. 
Очаквано общо количество техническа вода до 1 500 m3/y. 

4.2.1.1.2.4 Канализационна система 

Съгласно ИП и при двата типа хранилище канализационната система ще бъде разделна-за 
битови отпадъчни води и за дъждовни - Фигура 4.2-7.  

 

 
ФИГУРА 4.2-7 ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ НА НХРАО И ДЕТАЙЛИ НА ДЪЖДОВНИТЕ КАНАЛИ 

ПРИ ТРАНШЕЕН ТИП ХРАНИЛИЩЕ 

 

 Битова канализация и нерадиоактивни битови отпадъчни води 

В периода на експлоатация и при двата типа хранилище ще се формират битови 
отпадъчни(нерадиоактивни) води от 64 души обслужващ персонал (производствен 
персонал и администрация). За всяка обслужваща сграда ще бъде изградена битово-
фекална канализация. Всички канализационни води от сградите ще се събират и отвеждат 
към площадковата битово-фекалната канализация на хранилището, която ще се включи 
към съществуващата канализационна система на АЕЦ“Козлодуй“ 
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Замърсителният товар в периода на експлоатация ще се формира от 64 души (22 
еквивалентни жители) ; 

Qср.ден  6-7 m3/d; 
БПК5/BOD5 1.3 kg/d; 

ХПК/COD 2.6 kg/d; 
Неразтворени вещества /SS 1.5 kg/d; 

Общ азот/Nt  0.25 kg/d; 
Общ фосфор/Pt– 0,04kg/d 0.04 kg/d. 

Очакваният замърсителен товар от битово- фекалните води формирани от жизнения цикъл 
на работниците и служителите и при двата типа хранилище е пренебрежимо малък спрямо 
товара, който носи приемащата канализационната система на АЕЦ.  

 Дъждовна канализация и дренажна канализация 

На територията на площадката съгласно ИП ще се изгради дъждовна канализация, чиито 
диаметри и трасета ще бъдат конкретно определени в следващата фаза на 
инвестиционното проектиране съобразно приетата технология на съхранение на РАО.  

При съоръжението тунелен тип, което ще е под земята, дъждовна канализация за 
предпазване на тунелните изработки от дъждовни води не се предвижда. Водата ще се 
оттича свободно по повърхността. Дъждовна канализация ще се използва за отводняване 
на площадката за разполагане на обслужващите сгради и съоръжения, на обслужващите 
пътища и на покривите на сградата, които ще се насочват към басейн за дъждовни води. 
При този тип хранилище в тунелните изработки ще се изгражда дънната бетонна плоча с 
дренажни канавки, които ще бъдат част от системата за улавяне на водите. Под бетонната 
плоча ще преминават тръби за отвеждане на евентуално замърсените води. Дренажните 
води от канавките и евентуално замърсените води от тръбппроводите ще се управляват 
разделно и ще се заустват в отделни приемници, разположени надземно на т.н.площадка 
„Изток“, които ще са оборудвани с пробовземни устройства. Преди започване на 
разполагането на радиоактивните отпадъци водите ще са условно чисти руднични води и 
ще се заустват в приемника за чисти води и след контрол ще се насочват към басейна за 
дъждовни води. След разполагане на контейнерите с радиоактивни отпадъци водите ще се 
разглеждат като потенциално замърсени и ще се заустват в приемник за контаминирани 
води. За улеснение на оттока на водите галериите са с лек наклон 5 %0. Разположението на 
приемния резервоар за потенциално контаминирани води на площадка „Изток” е в 
противоречие на изискванията на ядреното законодателство за разделяне на потоците 
„чисти материали” от потоците „радиоактивно замърсени или потенциално радиоактивно 
замърсени” което е определено от наклона на галериите за погребване, който следва 
естествения наклон на пласта, в който е изграден тунела, и съответно отива към 
вентилационната (дренажна) щолня.  

Така проектирана системата от тръбопроводи няма да позволява извършване на контрол 
върху нейното състояние и съответно откриване на дефекти или откази по време на 60-
годишния период на експлоатация. Системата от тръбопроводи ще бъде изградена от 
стандартни материали и ще се разчита нейната работа да бъде запазена в продължение на 
60-годишния период на експлоатация  
За предпазване на модулите при траншейния тип хранилище от двете им страни ще се 
изградят решетки и дренажна система за поемане на повърхностните води от снеготопене 
и дъжд - Фигура 4.2-8. Посредством улични оттоци ще се събират дъждовните водите от 
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площадковите пътища и ще се отвеждат във водосборно съоръжение-басейн за дъждовни 
води, където ще се извършва контрол на качеството им. Дъждовните води от покривите на 
обслужващите сгради и съоръжения ще се заустват също в дъждовната площадкова 
канализация. Дъждовната вода, паднала върху склоновете извън платформите ще се 
събира посредством открити канали, разположени по горната и долната граница на терена. 
Ще се изгради и т.н.система за дълбок дренаж, която ще събира води от дъжда, 
инфилтриран през повърхността на почвата (извън клетките за погребване) по време на 
експлоатацията те ще се отвеждат до резервоар за дълбоки дренажи с обем V= 100 m3, 
където ще се събират за проверка преди изпускането им към басейна за дъждовна вода. 
Тези дренажи възпрепятстват достигане на вода до вкопаните конструкции на клетките 
при експлоатация. Извън платформите дълбоките дренажи ще преминават в тръба, 
положена в открита траншея, успоредно на мрежата за контрол на инфилтрираната вода, 
докато достигнат резервоара, в който водата ще се контролира. Съгласно ИП 
площадковата дъждовна канализация при този тип хранилище ще се изпълни от открити 
бетонови канали с правоъгълно и трапецовидно сечение и от канализационни дренажни 
тръби. Системата за дъждовни води ще отвежда образувалия се отток до водосборно 
съоръжение-басейн за дъждовни води, където ще се извършва контрол на качеството им, 
преди тяхното контролирано изпускане към приемника. В следващата фаза на 
проектиране мястото на заустване на тези води ще бъде прецизирано съгласно 
нормативната уредба и техническите възможности на съществуваща инфраструктура за 
тяхното приемане. 

 

 
ФИГУРА 4.2-8 ТРЪБНА МРЕЖА ЗА СЪБИРАНЕ НА ДЪЛБОКИ ДРЕНАЖИ ОТ 1 ПЛАТФОРМА 

 
Съгласно ИП максималният валеж за 24 часа ще е 90 mm (L/m²), а максималният валеж, 
очакван от 5-минутен дъжд е 45 mm за час (L/m²h).. Максималният воден отток от топящ 
се сняг се счита за по-малък от максималния воден отток от валеж на дъжд. Сеченията на 
откритите канали и тръби ще зависят от съответните водосборни площи.  
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Канализационната мрежа за дъждовни води е оразмерена съобразно водосборната площ, 
приетата интензивност на оразмерителния дъжд- i=313 l/s/ha и съответния отточен 
коефициент за различните видове повърхности за всяка водосборна площ – бетонови 
покрития, асфалтови покрития, зелени площи. Оразмерителното водно количество е 
изчислено на базата на пиков валеж с вероятност веднъж на три години съгласно 
действащите норми за проектиране и метеорологичните статистически данни за района, в 
който попада площадката на Радиана, като Максимално оразмерително водно количество 
се предвижда да бъде qор. = 2 156 l/s. В следващата фаза на проектиране дъждовната 
канализационна система на хранилището ще бъде прецизирана като технически параметри 
и водни количества съобразно окончателния генерален план на площадката.  
Система на дъждовната и дренажна канализация ще даде възможност за постоянен 
контрол на качеството дъждовната вода и на евентуално постъпилата дренажна дъждовна 
вода чрез системата за контрол на инфилтрираните води.  

 Система за контрол на инфилтрирани води 

Такава система е предвидена и при двата типа хранилище, със специфики, които се 
обуславят от съответния тип.  
Съгласно ИП през периода на експлоатация на хранилището тунелен тип потенциално 
замърсените води ще се улавят от надлъжните канали (улеи), в които са монтирани 
релсите на транспортно-подемното средство, като на всеки 50 m ще се заустват в система 
от тръбопроводи, изградени под бетонният фундамент, върху който ще са разположени 
контейнерите с радиоактивни отпадъци. Системата тръбопроводи ще се отвежда през 
вентилационната щолня, към събирателен резервоар, който ще е разположен в забоя на 
вентилационната щолня. На площадка „Изток” е предвидена сграда, в която е 
разположена цистерна за контаминирани води. Системата от тръбопроводи ще бъде 
изградена така, че да може да се контролира от кой сектор на хранилището може да 
постъпи контаминирана вода, което ще бъде развито проектно в следващата фаза на 
проектиране, като ще бъдат проектирани технически средства за контрол на изхода на 
всеки тръбопровод.  
Водите от системата тръбопроводи ще се разглеждат като потенциално замърсени и ще се 
контролират за наличие на радиоактивно замърсяване. Както е казано в Глава 1 на 
настоящия ДОВОС в НХРАО не се предвижда преработване на радиоактивни отпадъци. В 
случай на наличие на радиоактивно замърсяване, водите ще се транспортират в СП „РАО-
Козлодуй” за преработване. Чистите води ще се отвеждат в резервоара за чисти води и 
след контрол към басейна за дъждовни води.  
Така проектирана, системата от тръбопроводи няма да позволява извършване на контрол 
върху нейното състояние и съответно откриване на дефекти или откази по време на 60-
годишния период на експлоатация. Системата от тръбопроводи ще бъде изградена от 
стандартни материали и ще се разчита нейната работа да бъде запазена в продължение на 
60-годишния период на експлоатация. Контролът върху състоянието на водите, чрез който 
ще може да се определи и състоянието на опаковките с радиоактивни отпадъци, ще е 
кратковременен, само в процеса на запълване на дадена тунелна изработка предвид 
предложената в ИП концепция за затваряне. След затваряне на дадена тунелна изработка, 
в условията на експлоатация на хранилището ще бъде възможен контрол единствено 
върху в цялото количество води идващи от нея, но не ще може да се контролира 
състоянието на опаковките и инженерните бариери (крепеж, заздравена зона) в отделните 
отсеци на тунела.  
В периода на експлоатация на хранилище тунелен тип достъпът на повърхностни води до 
тунелната изработка и съответно събирането й от системата за контрол на инфилтрата ще 
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се предотвратява от земния масив, разположен над тунелните изработки. Нивото на 
подземните води на площадка „Радиана“ е под кота 50, поради което не се очаква 
водоприток от подземни води в тунелите при разполагането им на коти 50÷62 m. Но 
същевременно тунелните изработки, играят ролята на дренаж и в тях ще се стичат водите 
от непосредствено заобикалящата тунелите геоложка среда. Този процес ще се 
преустановява след запълване свободното пространство в тунела със запълващи материали 
и изграждането на глинестите тапи от двете страни на всеки тунел с радиоактивни 
отпадъци, но тъй като системата за контрол на инфилтрата се отстранява преди 
извършването на операциите по запълване, единствения начин за контрол е общото 
количество води, което ще е стича в събирателния резервоар.  
 Системата за контрол на инфилтрирани води при хранилището от траншеен тип ще 
осигурява събиране и наблюдение на дъждовни води, проникнали през дълговременното 
защитно покритие на клетките за погребване, както и води навлезли вследствие някакви 
инцидентни или аварийни условия, които са попаднали контакт с опаковките с отпадъци.  
Мрежата за контрол на инфилтрираната вода ще е независима от мрежата за събиране на 
дъждовна вода.  
Във фазата на експлоатация тази система ще събира водите, които могат евентуално да се 
появят в клетките, като тези води ще се подлагат на контрол.  

Функциите на мрежата за контрол на инфилтрирани води ще са:  
 Да събира инфилтрираните в клетките за погребване води и да ги отвежда до 

контролния резервоар.  

 Да осигури метод за наблюдение на ефективността на инженерните бариери 
чрез:  

 Измерване на инфилтрираните води чрез проверка водоплътността на всяка 
затваряща плоча на клетките за погребване (т.е. ефективност на бариерата 
при запълнена и затворена клетка за погребване), като проверка на 
възпрепятстването на проникването на вода-втора бариера;  

 -Измерване на концентрацията на обемната активност на водата, като 
проверка на ефективността на опаковката с РАО при задържане на 
радионуклидите-първа бариера. 

Тази система е основно свързана с безопасността на съоръжението в радиационен аспект.  
Системата за контрол на инфилтрирани води съгласно ИП ще бъде в експлоатация по 
време на фазите на изграждане, експлоатация и институционален контрол в продължение 
на 300 години с необходимост от минимална поддръжка. Системата ще позволява лесно 
откриване на инфилтрирана вода в клетките за съхранение. За да изпълнява функциите си, 
тръбопроводите на системата ще са разположени в достъпна галерия, наречена галерия на 
системата за контрол на инфилтрирани води.  
Събраните отпадъчни води в събирателния резервоар ще бъдат проверявани за 
радиоактивност преди да бъдат изпускани от резервоара към басейна за дъждовна вода. 
Активността на отпадъчните води ще трябва да е под установените граници за 
освобождаване. В случай, че се превишават определените граници, водите ще се 
транспортират извън площадката на обекта, за обработка в СП“ РАО-Козлодуй“. 

Мрежата за контрол на инфилтрирани води има следните характерни особености:  
 Тръбопроводите на мрежата за контрол на инфилтрираната вода ще бъдат 

инсталирани в подземни достъпни галерии с осигурен непрекъснат наклон към 
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контролния резервоар за инфилтрирани води, като по този начин ще се осигурява 
изтичането на събраната вода по гравитачен път.  

 Между галериите и крайния контролен резервоар ще има участък от обслужващ 
стоманобетов правоъгълен канал, през който ще се осигурява достъп за 
обслужване, в случай на необходимост.  

 Контролният резервоар с обем от 100m3, на мрежата за инфилтрирани води ще е 
разположен в най-долната точка на системата.  

 В подземните галерии за контрол на инфилтрирани води, успоредно на тръбите от 
мрежата за контрол на инфилтрирана вода ще бъде трасиран тръбопровод за 
събиране на дъждовни води. В периода преди въвеждане в експлоатация на 
клетките, техните дренажи са свързани с този тръбопровод за събиране на 
дъждовни води. Прехвърлянето на тръбопровода от дадена клетка към мрежата за 
контрол на инфилтрирани води се извършва непосредствено преди да започнат 
дейностите по запълване на клетката с опаковки с РАО.  

 Преди въвеждане на клетката в експлоатация  

Преди започване на запълването на клетките за погребване с опаковки с РАО, те са 
покрити с готови бетонни панели, така наречени покриващи панели, за да се намали 
количеството дъждовна вода, проникваща вътре в клетките. Водите, събрани в 
дренажите на дънната плоча на клетките за погребване, са от чисти дъждовни води, 
които не са имали контакт с радиоактивни отпадъци.  

Дренажите на клетките преди въвеждането им в експлоатация са свързани към 
тръбопровода за събиране на дъждовни води, трасиран успоредно на тръбите на 
мрежата за контрол на инфилтрираните води. Това е временно свързване. Преди всяка 
от клетките за погребване да бъде въведена в експлоатация, нейният дренаж се 
прехвърля от временната тръба за дъждовна вода към тръбата на системата за контрол 
на инфилтрираните води.  

Тръбопроводът за събиране на дъждовни води отвежда водите в басейна за събиране 
на дъждовни води.  

 Клетка в процес на запълване с опаковки с РАО  

Дренажът на клетката ще е свързан към тръбите на мрежата за контрол на 
инфилтрираните води.  
Клетката ще е защитена от дъждовни води с подвижния покрив и следователно не се 
очаква да попадне вода в нея, която да се събира от мрежата за контрол на 
инфилтрирани води. 

 Клетка в процес на затваряне  

Подвижният покрив се измества на позиция над следващата клетка за погребване, 
когато клетката е запълнена с опаковки, горната стоманобетонна плоча е изградена и е 
покрита с хидроизолационно покритие. 
Възможни източници на водата събирана от мрежата за контрол на инфилтрирани 
води: 

 Вода от капилярни ефекти и в следствие от процеси на кондензация и изпарение 
във вътрешността на клетката по бетонните й повърхности и опаковките с РАО. 
Тези ефекти се получават в резултат на температурните разлики между стените на 
клетките и стените на опаковките с отпадъци. Като видим резултат, в клетките 
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може да се появява вода, която ще бъде събрана от системата за контрол на 
инфилтрирана вода;  

 Малки количества (ако има такива) инфилтрирана вода, която може да се появи в 
резултат от валежи. Върху временното хидроизолационно покритие ще се 
извършва инспектиране. То ще бъде лесно достъпно, и ще може да бъде 
ремонтирано по време на фазата на експлоатация на съоръжението. Голяма част 
от дъждовната вода, която пада над клетката, ще се отвежда по повърхността на 
покритието на клетката, за да бъде отведена накрая в системата за събиране на 
дъждовни води.  

 Открит басейн за дъждовни води 

Съгласно ИП открития басейн за дъждовни води ще е съоръжение, което е предвидено и 
при двата типа хранилище. В него ще се събира дъждовното водно количество попаднало 
в продължение на 24 часа върху платформи 1, 2, и 3 включително от покривите на 
покритите клетки, подвижните покриви, непокритите и празни клетки и от вътрешните 
пътища и обиколния път, както и водните количества от мрежата за контрол на инфилтрата 
и мрежата на дълбокия дренаж за улавяне на филтрирани повърхностни води при 
траншейния тип хранилище и от дъждовната канализация събираща валежни води от 
покривите на обслужващите сгради и съоръжения, от резервоара за чисти дренажни води и 
от площадковите пътища при хранилище тунелен тип.  

Басейнът за събиране на дъждовна вода ще бъде открит басейн, в който постъпващата от 
различните източници вода,ще се събира и проверява, преди да се изпусне за заустване.  

Басейнът за събиране на дъждовната вода ще представлява стоманобетонова конструкция 
с формата на пресечена пирамида и ще се намира вътре на площадката. Съгласно ИП 
басейнът за събиране на дъждовната вода ще има дълбочина от 3.33m, а стените му ще 
имат наклон от 1:3 или 33,0%. Размерите на дъното са 30х50 m, а на горната повърхност 
размерите са 50х70m. Максималната дълбочина на водата е 2.50m. Максималният обем на 
събраната дъждовна вода ще бъде = 5 530 m 3. 
Басейнът за събиране на дъждовната вода ще има един преливник на 2.50 m над дъното. 
Освен това е предвиден и един дънен изпускател, с монтиран спирателен кран от 
неръждаема стомана, разположен в стоманобетонова шахта., както е показано на 
следващата Фигура 4.2-9. Когато кранът е отворен събраната в басейна вода се насочва 
към главната дъждовна канализация 

Изпразващата тръба е с Ø400mm, наклон I = 1.0% и максимално протичащо водно 
количество Q = 260.0 l/s, при което средно необходимото време за източване на басейна е 
равно на 6.0 h. 
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ФИГУРА 4.2-9 БАСЕЙНЪТ ЗА СЪБИРАНЕ НА ДЪЖДОВНАТА ВОДА 

 

4.2.1.1.2.5 Заключение за очаквано въздействие по време на експлоатацията в 
нерадиоактивен аспект 

Въздействие върху екологичното състояние на повърхностните води по време на нормална 
експлоатация, както на траншеен, така и на тунелен тип хранилище е идентично. 
Отпадъчните битово-фекални води от жизнената дейност на работниците и служителите 
са пренебрежимо малки отнесени към приемника-смесената канализационна система на 
АЕЦ“Козлодуй“ и при двата типа хранилище. 

За дъждовните води е предвидена дъждовна канализационна система, която е съобразена с 
типа хранилище. Предвидена е и дренажна система за инфилтрирани повърхностни води , 
както и система за контрол на инфилтрата. Системата за контрол на инфилтрата при 
хранилището траншеен тип осигурява по-добра възможност за контрол на състоянието на 
водите в условията на експлоатация и етапно изграждане на обекта, което е съществено 
предимство. 

Водите ще преминават през задържателен резервоар-басейн за дъждовни води, който е 
осигурен при максимален дъжд да поеме дъждовна вода, след което след контрол ще се 
изпуска дозирано към приемника. Мястото на заустване ще бъде прецизирано в 
следващата фаза на проектиране съгласно нормативната уредба. В този басейн ще се 
извършва контрол на качеството на дъждовната вода преди изпускане. 
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От направения анализ от дейността на хранилището върху очакваните въздействия по 
време на неговата експлоатация, въздействието върху повърхностните води може да се 
очаква: 
Обхват на въздействието – локален. 

Вид на въздействието - пряко, отрицателно, с много ниска степен на въздействие, 
ограничено при спазване на нормативните изисквания и предвидените мерки. 

Характеристика на въздействието – постоянно, дългосрочно, без кумулативен ефект, с 
регионална чувствителност, необратимо, но пренебрежимо малко. 

Не се очаква трансгранично въздействие върху повърхностните води в 
нерадиационен аспект.  

4.2.1.1.3 ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ 

Аварийни ситуации могат да възникнат вследствие на възникнали на площадката събития, 
събития предизвикани от човека извън границите на площадката, природни явления и/или 
процеси. 
На територията на площадката няма естествени водни обекти. Различни и възможни в 
обхвата на инвестиционното предложение аварийни ситуации имащи отношение към 
изградената ВиК система, които могат да се очакват са например: 

- Пропадане/ слягане на земната основа и компрометиране на битово-фекалната 
канализация и/или дъждовната канализация. Това въздействие ще бъде 
отрицателно, пряко, с ниска степен на въздействие в обхвата на площадката, 
обратимо; 

- инфилтрация на относително малки обеми битово-фекални води и на дъждовни 
води, съдържащи неразтворени вещества при некачествено изпълнение. 
Отрицателно, непряко, вторично, с много ниска степен в рамките на площадката;  

- Външно наводнение.  

Не се очаква въздействие вследствие на: 
- Компрометиране на битово фекалната и/или дъждовна канализация, защото ще се 

изпълняват дейности по заздравяване на земната основа и използване на тръби 
подходящи за такава среда, както и поставяне на тръбите в бетонов кожух 
съобразно строителните изисквания; 

- Инфилтрация на битово фекални и дъждовни води, защото предвидената 
строителна технология изисква начинът на изпълнение на тези комуникации да не 
допуска такова въздействие;  

- Не е възможно, защото през площадката не преминават водни обекти. Площадката 
е разположена на втората незаливна тераса на р.Дунав, на значително по-висока 
кота от тази на реката дори при максималните водни стоежи на реката при 
разрушаване на хидровъзел „Железни врата“. 

4.2.1.1.4 ПРИ ЗАТВАРЯНЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛЕН КОНТРОЛ 

В съответствие с изискването на ядреното законодателство12,13 затваряне на хранилище за 
погребване на радиоактивни отпадъци ще се извършва в съответствие с технически проект 
                                                   
12 Наредба за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, ДВ бр. 76 от 30 август 2013г. 
13 Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, обн. 

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



ДОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ХРАНИЛИЩЕ ЗА ПОГРЕБВАНЕ 
НА НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ – НХРАО“ 

 

 ЧАСТ IV,  СТР. 40  
 

за затваряне, план за затваряне, оценка за безопасността, които ще се одобряват от 
Агенцията за ядрено регулиране и след извършването на отделна оценка на безопасността 
при затваряне, както и разработване на програми за следексплоатационен мониторинг - 
Фигура 4.2-10. Съгласно Инвестиционното предложение, дейностите по затваряне ще се 
извършват в рамките на 15 години. След това следват 300 години период на 
институционален контрол. 

 

 
ФИГУРА 4.2-10 ХРАНИЛИЩЕ ТРАНШЕЕН ТИП СЛЕД ПЕРИОДА НА ЗАТВАРЯНЕ 

 

Процесът на затваряне на НХРАО и изискванията към него са описани подробно в глава 1 
на ДОВОС. В настоящата част са дадени специфичните характеристики на затварянето на 
двата типа хранилище.  
Съгласно ИП затварянето на хранилището тунелен тип ще се извършва поетапно, чрез 
последователно запълване със запълващ материал и запечатване на входовете на 
запълнените тунелни изработки още на етап експлоатация, като ще се демонтират 
дренажните тръби в тунелните изработки. Тунелите ще се запълват със запълващ 
материал, като след това ще се демонтират съоръженията във вентилационната и 
транспортната щолня. Щолните ще се запълват с инертен материал. На входа на всяка 
щолня ще се изграждат глинести тапи, чиято последна стоманобетонна преграда ще е на 
входа на щолнята. 
Запълването на свободното пространство между стените на модула и радиоактивните 
отпадъци ще бъде най-важно за компонент води. То трябва да бъде изпълнено по начин, 
който гарантира отсъствието на свободно пространство, което с течение на времето би се 
запълнило с просмукващата се през стените вода.  
Запълването ще се извършва на два етапа. Първоначално ще се запълва цялото 
пространство с основният запълващ материал. Ще се изчаква определен период от време, 
за да се развиват процесите на самоуплътняване и слягане и след това ще се дозапълва 
останалото празно пространство с глинест материал.  
Водите, евентуално попаднали в хранилището или генерирани в резултат на 
обезводняването на запълващия материал и опаковките ще се отвеждат в забоя на 
вентилационната галерия, където е оборудван бетонов резервоар с достатъчен капацитет, 
запълнен със сорбиращ материал. 
Съгласно ИП, технологията на запълване е изпитана за стандартни минни изработки, но 
не е прилагана за тунели с голяма дължина, в които са разположени радиоактивни 
отпадъци. В следваща фаза на проектиране ще бъде изяснен въпросът за дозапълването с 
глинест материал на свободното пространство, което остава след самоуплътняването и 
слягането на основния запълващ материал и ще се предложат технически средства за това. 



ДОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ХРАНИЛИЩЕ ЗА ПОГРЕБВАНЕ 
НА НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ – НХРАО“ 

 

 ЧАСТ IV,  СТР. 41  
 

Предвид спецификата на съоръжението, контролът върху дренираните повърхностни 
дъждовни води, преминаващи през тунелите с радиоактивни отпадъци ще е невъзможен, 
което означава, че няма да има възможност да се правят преки заключения за състоянието 
на подземните изработки.  

 Предложеното технологично решение представлява нова технология, която до 
настоящият момент не е била прилагана за погребване на радиоактивни отпадъци . Всички 
хранилища тунелен тип изграждани по света са в твърди скали, на значително по-голяма 
дълбочина и с различен тип конструкция. 
Съгласно ИП, затварянето на клетките на хранилището траншеен тип ще се състои в 
запълване на минималното останалото свободно пространство след подреждане на СтБК с 
чакъл, полагане на покривни панели, изграждане на покривна плоча и хидроизолирането 
й. След като клетката се напълни с опаковки РАО, тя ще се запълва с чакъл, върху горната 
част на стените на клетката ще се поставят предварително изготвените бетонни панели и 
ще се затваря/запечатва с хидроизолирана покриваща плоча. Работата ще се извършва под 
подвижния покрив, който осигурява защита на поставените опаковки и работите по 
затварянето от дъжд. 
След края на експлоатационния период на хранилището от 60 години ще се пристъпва към 
окончателното му затваряне. Окончателното затваряне на хранилище траншеен тип ще се 
основава на изграждането на защитно многобариерно покритие, което ще осигури ниски 
стойности на коефициента на филтрация и на коефициента на инфилтрация – значително 
по-ниски от тези на естествената среда, минимизирайки по този начин достъпа на влага до 
хранилището. На Фигура 4.2-11 е показана схема на защитното многобариерно покритие, 
съгласно ИП. 

Освен защитна многобариерна покривка при затваряне на хранилището ще се изгражда 
дренажна система в близост до основата на южния склон на терена, която ще дренира 
водите от склона и не ще позволява те да достигнат до водоупора от водонепроницаема 
глина. Системата представлява дренажен канал, който ще е запълнен с чист чакъл и с 
покритие от подходящи материали за запазване на неговата цялост.  
Защитното многобариерно покритие ще се състои от следните пластове показани на 
фигурата: 

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

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

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

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

(5) Геотекстил с дебелина 1 cm и хидравлична проводимост 10-4÷10-3 m/s, чиято 
функция ще бъде да раздели физически двата пласта – горния и долния дренажни 
пластове; 

Основен дренажен пласт, който ще дренира достигналата до него влага и ще я 
отвежда в дренажната система. Ще се състои се от следните три пласта, всеки от които 
е с дебелина 10 cm:  
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(6) Слой пясък с хидравлична проводимост 10-3 m/s; 
(7) Слой едър пясък или дребен чакъл с хидравлична проводимост 10-2m/s;  

 
ФИГУРА 4.2-11 ЗАЩИТНО МНОГОБАРИЕРНО ПОКРИТИЕ ЗА ХРАНИЛИЩЕ ТРАНШЕЕН ТИП 

 

(8) Слой дребен чакъл с хидравлична проводимост 10-1 m/s 

(9) Водонепропусклив слой от листове високоплътен полиетилен или бентонитов 
геокомпозит с дебелина 0.2 cm и хидравлична проводимост 10-11 m/s, който ще 
разделя горния първичен дренажен филтърен пласт от долния уплътнен пласт от 
глина;  

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

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

(12) Бетонова клетка с хидравлична проводимост 10-8 m/s. 
Гореописаните дренажни пластове ще отвеждат инфилтрираните води в дренажни 
канавки, които ще са разположени по северната граница на площадката, и които ще 
подлежат на мониторинг и контрол. 

Така проектирана, защитната многобариерна покривка ще осигурява много нисък 
коефициент на филтрация – не по-висок от 10-9 m/s и много нисък коефициент на 
инфилтрация – по-малък от 1.5 L/m2 за година. 
Едновременно с извършването дейностите по изграждане на многобариерна защитна 
покривка и обратна засипка ще се извършва ревизия на системата за контрол на 
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инфилтрата, включително и на галериите, която е проектирана за време на експлоатация - 
375 години.  

По този начин, в периода след затваряне на хранилището траншеен тип, ще се осигурява 
безопасното изолиране на радиоактивните отпадъци от човека и околната среда. 
Дъждовните води ще се отвеждат от защитната многобариерна покривка. Много малка 
част от тях могат да инфилтрират през защитното покритие. Осигурен е пълен контрол 
върху хранилището. Дори и да проникне някакво минимално количество влага до 
хранилището, тя ще бъде уловена от системата за контрол на инфилтрата.  
В периода на институционален контрол ще се изпълнява програма за радиационен 
мониторинг и програма за мониторинг на околната среда. Наблюдаваните параметри ще 
се избират внимателно, така че да се осигури ефективен мониторинг без да се натоварват 
бъдещите поколения.  
Целите на мониторинга ще са да осигури ранно откриване на отказ на системите, което 
може да доведе до неприемливи въздействия върху хората и околната среда. Освен това 
той може да служи за потвърждение на предсказаното поведение на системата за 
погребване.  
ИП предвижда пълен контрол върху състоянието на погребаните радиоактивни отпадъци 
и състоянието на конструкцията на хранилището чрез гореописаната система за контрол 
на инфилтрацията, която ще бъде проектирана за експлоатация в продължение на 375 
години. При траншейния тип хранилище не се предвиждат ремонтни дейности на 
галериите от системата за контрол на инфилтрацията освен елементарна поддръжка на 
хидроизолиращото покритие. Системата от тръбопроводи за отвеждане на евентуално 
проникналите води, която е описана по-горе, ще е изградена от стандартни елементи, 
позволяваща лесна поддръжка и подмяна в случай на необходимост.  
Състоянието на защитната многобариерна покривка ще бъде контролирано, освен 
визуално, и с методите на геодезичен контрол и контрол на дренажите, които ще са част 
от нея.  

Технологията за погребване на радиоактивни отпадъци в хранилища траншеен тип 
представлява съвременна технология, добре позната и използвана в практиката. 
Съвременни хранилища траншеен тип са реализирани в редица развити страни с развита 
ядрена енергетика.  

Нерадиационният мониторинг на съоръжението свързан с повърхностните води ще 
включва състоянието на многобариерната защитна покривка, дренажната система, 
качеството на водата в нея и периодична инспекция на галериите на мрежата за контрол 
на инфилтрата, метеорологичните условия, хидрология и хидрогеология и др. Ще има 
възможност програмата за мониторинг да бъде модифицирана при необходимост, при 
неочаквани наблюдения или изменения в нормативните изисквания. Окончателната 
програма за мониторинг ще бъде изработена на етапа на затваряне на съоръжението и 
окончателния отчет за анализ на безопасността му. 

 Количества използвана вода в периода на затваряне на НХРАО. 

Брой на работниците и служители в процес на затваряне - Персоналът, необходим при 
затварянето на НХРАО се очаква да бъде около 40 души.  
Вода ще се използва за питейно битовите нужди на работниците и обслужващия 
персонал в периода на затваряне на НХРАО: 

 Вода за питейно битови нужди общо за 40 души (при 250 работни дни) - Q = 40x 
110 l/d/ 1000 = 4.4 m3/d; Q= 1100 m3/y; 
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 Вода за технологични нужди: 

  Вода за външно миене на СТС( специални транспортни средства ). Ще се 
прецизира възможността за оборотно използване на водите след локално 
пречистване в каломаслоуловител и филтър). Q = 1500 m3/y; 

 Вода за противопожарни нужди 8 l/s. 

 Количества, използвана вода в периода на институционален контрол след 
затваряне на НХРАО 

Вода ще се използва за питейно битовите нужди на работниците и обслужващия 
персонал в този период за 15 души (при 250 работни дни) - Q = 15 x 110 l/d/ 1000 = 1.65 
m3/d Q= 420 m3/y 

 Вода за технологични нужди максимум Q = 5 m3/y 

 Вода за противопожарни нужди 6 l/s. 

4.2.1.1.5 НЕРАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 

4.2.1.1.5.1 В периода на затваряне на НХРАО 

При затваряне на НХРАО ще се генерират битови отпадъчни води от 40 души работници 
със следния замърсителен товар.  
Замърсителният товар в периода на затваряне ще се формира от 40 души (14 еквивалентни 
жители) ; 

Qср.ден  4.0 m3/d; 

БПК5/BOD5 0.8 kg/d  
ХПК/COD 1.6 kg/d; 

Неразтворени вещества /SS 1.0 kg/d; 
Общ азот/Nt  0.15 kg/d; 

Общ фосфор/Pt 0.03 kg/d. 
Дъждовните повърхностни води от площадката ще бъдат отвеждани съгласно 
нормативните изисквания. 

4.2.1.1.5.2 В период на институционален контрол 

Ще се генерират битови отпадъчни води от 15 души работници. 

Замърсителният товар в периода на експлоатация се формира от 15 души (5 еквивалентни 
жители) ; 

Qср.ден  1.5 m3/d; 
БПК5/BOD5 0.3 kg/d 

ХПК/COD 0.6 kg/d; 
Неразтворени вещества /SS 0.4 kg/d; 

Общ азот/Nt  0.06 kg/d; 
Общ фосфор/Pt– 0.04kg/d 0.014 kg/d. 
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Може да се прогнозира, че замърсяването на битово-фекалните отпадъчните води 
значително ще намалее в сравнение с експлоатационния период. Дъждовните води ще се 
оттичат свободно по повърхността. 
Обхват на въздействието – локален. 

Вид на въздействието – пряко, отрицателно, с ниска степен на въздействие. 
Характеристика на въздействието – постоянно, дългосрочно, обратимо след затваряне. 

4.2.1.1.5.3 При аварийни ситуации в нерадиационен аспект 

Очаква се : 
- инфилтрация на относително малки обеми битово-фекални води и на дъждовни 

води, съдържащи неразтворени вещества; 

- Външно наводнение.  

Не се очаква въздействие от: 
- Пропадане на земната основа; 

- Не е възможно, защото през площадката не преминават водни обекти. Площадката 
е разположена на втората незаливна тераса на р.Дунав, като е на значително по-
висока кота от нея.  

Предвидени са необходимите мерки при проектиране и строителство на В и К 
инфраструктурата и отделните съоръжения и комуникации. При строг контрол и 
ефективно управление на водите в отделните периоди на реализация на НХРАО 
(проектиране, строителство, добра поддръжка на съоръженията при експлоатация и 
закриване), респективно недопускане замърсяването им над допустимите изисквания на 
действащото законодателство се гарантира добро опазването на водната екосистема и 
предотвратяване на здравен риск за работещите на обекта и населението в района 

4.2.1.2 ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ В РАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ 

4.2.1.2.1 ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

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

4.2.1.2.2 ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

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

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

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

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

От изложеното произтича, че по време на експлоатацията на НХРАО, както при траншеен, 
така и при тунелен тип хранилище, не се очаква изменение на радиационните показатели 
на повърхностните води, извън типичните фонови нива за региона. 
В момента се провежда изпълнението на Програма за предексплоатационен радиологичен 
мониторинг на предвидените зони и пунктове на повърхностнотечащите води около 
площадка „Радиана“ (№ ТК.Д-142-D3/2012, НХ-ПЕМ-ПМ-001/01) с цел анализ на 
радиоекологичния статус на площадката и околната среда и установяване на съответствие 
с нормативната база в областта, която след ревизиране ще продължи и в периода на 
експлоатация. 

4.2.1.2.3 ПРИ ЗАТВАРЯНЕ 

Не се очаква изменение на радиационните показатели на повърхностните води извън 
типичните фонови нива за региона, тъй като загубата на функционалност и износване за 
опаковките с РАО, за инженерните бариери и бетонните конструкции, изключва изтичане и 
миграция на радионуклиди в геосферата, респективно и в подземните води и от там във 
водоприемника р.Дунав, при нормален еволюционен сценарий на развитие по време на 
затварянето на НХРАО. 
 
Да продължи изпълнението на Програма 
за пред-експлоатационен радиологичен 
мониторинг на предвидените зони 
пунктове на повърхностно течащите 
води около площадка „Радиана“ (№ 
ТК.Д-142-D3/2012, НХ-ПЕМ-ПМ-001/01). 

С Анализ на радиоекологичния статус 
на повърхностните води и 
установяване на съответствие с 
нормативната база в областта. 

Да се разработи и изпълнява Програма 
за експлоатационен радиологичен 
мониторинг на повърхностните води от 
НХРАО.  

Е и З Контрол на радиоекологичния 
статус на дъждовни и отпадъчни 
води на площадката зауствани към 
отводнителния колектор и р.Дунав и 
установяване на съответствие с 
нормативната база в областта. 

 
Програмата за експлоатационен радиационен мониторинг на НХРАО, след затваряне на 
НХРАО, да се ревизира и актуализира, като продължи да се изпълнява за определен 
период, за да се докаже липса на влияние при прилагане на необходимите мерки за 
предотвратяване на замърсяването и безопасността на населението в района. 

4.2.1.2.4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

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

4.2.2 ПОДЗЕМНИ ВОДИ 

От анализа на геолого-литоложкия строеж и хидрогеоложките условия произтича, че 
рецептор на въздействие от реализацията на инвестиционното предложение е 
водонаситената зона в геоложкия разрез на площадка „Радиана“ и около нея, която 
представлява общ подземен филтрационен поток, формиран от хидравлически свързаните 
части  от подземни водни тела „Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия“ с 
код BG1G00000N2034, „Порови води в Кватернера – между реките Лом и Искър” с код 
BG1G0000Qрl023 и „Порови води в Кватернера-Козлодуйска низина“ с код 
BG1G0000Qal005. Подземният поток е насочен от юг-югозапад на север-североизток към 
незаливната и заливната тераса на р. Дунав, т. е. от подземни водни тела BG1G0000Qрl023 
и BG1G00000N2034 към ПВТ BG1G0000Qal005. Подхранването му е южно от площадката 
и отгоре (чрез инфилтрация на атмосферни валежи през неводонаситената зона от еолични 
образувания в нейните граници). Дренирането се осъществява североизточно от 
площадката чрез изградените водовземни съоръжения (шахтови и тръбни кладенци) и в 
главния отводнителен канал, чрез който всички води, постъпващи от юг в Козлодуйската 
низина, т.е. в ниската заливна тераса на Дунав, се отвеждат (с припомпване) в р. Дунав.  
Потенциалните въздействия през различните етапи от реализацията на инвестиционното 
предложение могат да бъдат генерирани само от дейности, пряко или непряко свързани с 
рецептора.  

4.2.2.1 ХИДРОГЕОЛОЖKИ МОДЕЛ 

Моделът представлява симулация на структурата на рецептора на въздействие - 
подземният поток в района на обекта, при която са отчетени конкретната хидрогеоложка 
обстановка и всички външни въздействия, включително и хидравличните условия за 
проникване на замърсителите под дъното на НХРАО.  

 

 
ФИГУРА 4.2-12 КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ НА ХИДРОГЕОЛОЖКИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЛОЩАДКА 

„РАДИАНА” ПО ISAR REV.2, СЪСТАВЕН ПО ГЕОЛОЖКИ ПРОФИЛ I - I (МВЕР 1: 1000 / МХОР 1:10 000) 

 
Конструиран е чрез двумерен модел с програмен код FEFLOW 6.0. В него се разграничават 
осем хидрогеоложки единици, илюстрирани на Фигура 4.2-12: льосов комплекс, глинест 
льос и песъчлива глина от алувиалните тераси, чакъл с песъчливо-глинест запълнител от 
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алувиалната тераса Т6, чакъл с пясъчен запълнител от алувиалната тераса Т1, чакъл от 
заливната тераса Т0, пясък от Брусарска свита, глина от Брусарска свита и пясък от 
Арчарска свита. 
Входните параметри за коефициента на филтрация и порестостта са посочени в Таблица 
4.2-1.  
 

 
 

ТАБЛИЦА 4.2-1 ПРОВОДИМОСТ И ПОРЕСТОСТ НА ХИДРОГЕОЛОЖКИТЕ ЕДИНИЦИ 

Хидрогеоложки единици 
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Коеф. на филтрация, m/d 0.24 0.025 7.6 20 20 1.0 0.002 0.15 
Порестост 0.49 0.41 0.32 0.30 0.30 0.36 0.38 0.37 
 
Прогнозата е осъществена при предпоставката, че подземният поток се формира южно 
площадката, от р. Дунав при изходните условия, установени от съставения филтрационен  
модел на водния баланс на площадка „Радина” в Междинен отчет за анализ на 
безопасността (МОАБ)14, както следва: латерално подхранване на подземния поток от юг, 
вертикално подхранване от инфилтрация на дъждовни води и дрениране на подземния 
поток на север от площадката в тераса Т1, което е оценено на 15.5 l/s. 

Структурата на подземния поток е моделирана при две гранични условия: разтоварване в 
дренажен канал в основата на тераса Т1 и разтоварване без дренажен канал (в р. Дунав). 
Инфилтрационното подхранване е прието 1.7631х10-10 m/s, което съответства на около 10 
% от средногодишната стойността на валежите. 

Граничните условия на модела с дренажен канал са илюстрирани на Фигура 4.2-13. 

 
ФИГУРА 4.2-13 ГРАНИЧНИ УСЛОВИЯ НА МОДЕЛА С ДРЕНАЖЕН КАНАЛ (ЕСТЕСТВЕНИ УСЛОВИЯ) 

 
Посоката на потока и разпределението на скоростите на филтрация при разтоварване в 
дренажния канал е илюстрирана на Фигура 4.2-14. 

                                                   
14 Междинен отчет за анализ на безопасността (МОАБ), R5-NDF-ISA_Rev1, Консорциум Westinghouse – 

DBE Technology – ENRESA. March 11, 2013г. 
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ФИГУРА 4.2-14 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СКОРОСТИТЕ И ПОСОКАТА НА ПОТОКА В МОДЕЛА С 

ДРЕНАЖЕН КАНАЛ 

Резултатът от моделирането е балансът на постъпващите и дренираните се водни 
количества, отразен в Таблица 4.2-2. 
 

ТАБЛИЦА 4.2-2 ПРИТОК И ОТТОК ПРИ ГРАНИЧНО УСЛОВИЕ С ДРЕНАЖЕН КАНАЛ 

Граница Приток m3/d Отток m3/d 
Площна инфилтрация 0.735 - 
Южната граница 0.480 0.002 
Руслото на р. Дунав - 0.089 
Дренажен канал - 1.124 
Всичко 1.215 1.215 

 
Граничните условия на модела без дренажен канал са илюстрирани на Фигура 4.2-15. 

 

 
ФИГУРА 4.2-15 ГРАНИЧНИ УСЛОВИЯ НА МОДЕЛА БЕЗ ДРЕНАЖЕН КАНАЛ (ПОТЕНЦИАЛНА 

БЪДЕЩА СИТУАЦИЯ) 

 
Посоката на потока и разпределението на скоростите на филтрация при разтоварване в 
р. Дунав е илюстрирана на Фигура 4.2-16. 
 

 
ФИГУРА 4.2-16 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СКОРОСТИТЕ И ПОСОКАТА НА ПОТОКА В МОДЕЛА БЕЗ 

ДРЕНАЖЕН КАНАЛ 
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Резултатът от моделирането е балансът на постъпващите и дренираните се водни 
количества, отразен в Таблица 4.2-3. 

 
ТАБЛИЦА 4.2-3 ПРИТОК И ОТТОК ПРИ ГРАНИЧНО УСЛОВИЕ БЕЗ ДРЕНАЖЕН КАНАЛ 

Граница Приток m3/d Отток m3/d 
Площна инфилтрация 0.402 - 
Южната граница 0.489 0.0004 
Руслото на р. Дунав - 0.324 
Заблатяване в Т0  0.176 0.742 
Всичко 1.067  1.0664  

 

В заключение следва да се отбележи, че резултатите от модела с дренажен канал, 
имитиращ естествените условия без антропогенно въздействие, показват добро 
съответствие с измерените водни нива. 
Потенциалните въздействия през различните етапи от реализацията на инвестиционното 
предложение могат да бъдат генерирани само от дейности, пряко или непряко свързани с 
рецептора на въздействие (подземния поток), структурата на който е симулирана чрез 
описания хидрогеоложки модел.  

4.2.2.1.1 ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО 

За траншеен тип хранилище 
За изграждането на НХРАО е приет подход за поетапно строителство, състоящ се от три 
фази. Първо ще бъдат построени спомагателните съоръжения и първия набор от 22 клетки 
за погребване на опаковките в северозападната част на площадката, като по този начин ще 
се създаде напълно годно съоръжение за погребване, отговарящо на всички изисквания и 
проектни критерии, но без пълния брой клетки. През втората и третата фаза съоръжението 
ще се разшири в централната и югоизточната част до достигане на пълния му капацитет. 
При това строителството за фази 2 и 3 ще се осъществява към края на запълването на 
хранилището съответно на  фаза 1 и фаза 2.  

Строителните дейности през фаза 1 ще включват15: 

 подготовка на строителната площадка: почистване от съществуваща растителност и 
корени, изместване на комуникации, ограждане на строителната площадка, 
изграждане на временни пътища, отводнителни канавки, отнемане и депониране на 
хумусния слой и др.); 

 изкопни работи на площадката за платформа на контейнерите с РАО от фаза 1, 
събирателен басейн за дъждовни води, за льос-циментова възглавница и др.; 

 депониране на изкопните земни маси в границите на площадката и извън нея; 

 изграждане на льос-циментова възглавница  с дебелина 5 m; 

 изкопни и бетонови работи за изграждане на сграда за приемане и временно 
съхраняване на контейнерите с РАО, на спомагателни сгради, на платформата на 

                                                   
15  Westinghouse, DBEtec, Enresa, ИКюИ България АД, 2013. Технически проект. Част: Организация и 

изпълнение на строителството 
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клетките за фаза 1, на мрежа от галерии за контрол на инфилтрацията, на система 
за дълбок дренаж (шахти, тръбопроводи, резервоар), на противопожарна система, 
на временни строителни зони за офиси, временно съхраняване на материали и 
строителна механизация, за полагане на електрически и телекомуникационни 
кабели и пр. 

Строителството през фази 2 и 3 ще бъде аналогично на това през фаза 1 без изградените 
общи за целия период на експлоатация на хранилището спомагателни сгради и 
съоръжения.   
Въздействие върху количественото и химичното състояние на подземните води от 
описаната строителната дейност принципно би могло да произтича от: 

4.2.2.1.1.1 В нерадиационен аспект: 

Върху количественото състояние на подземните води: промяна в хидродинамичния им 
режим вследствие на: 

 Отводняване на строителни изкопи и/или промяна на посоката на потока: всички 
изкопи, в това число и най-големият от тях, за платформата на контейнерите с 
РАО, ще се изпълняват над водното ниво на рецептора - водонаситената зона под 
хранилищните модули.  

Следователно в изкопите не се очаква постъпване на подземни води, не се налага 
отводняване и се изключва промяна на посоката на потока, т. е. не се очаква 
въздействие върху количественото състояние на подземните води; 

 Водовземане за питейни, строителни и други нужди: Необходимото водно 
количество за НХРАО на площадка „Радиана“ ще се осигурява: 

 за питейно-битовото водоснабдяване: чрез връзка от питейния водопровод за 
АЕЦ „Козлодуй“ в рамките на разрешеното водовземане от водовземна 
система „Козлодуй“ (включваща три шахтови кладенеца с хоризонтални лъчи 
тип „Раней“), съгласно издадено от БДУВДР Разрешително за водовземане № 
11510229/05.01.2009 г с титуляр „Водоснабдяване и канализация“ ООД - 
Враца; 

 за строителни и други цели (вода за приготвяне на бетона, за обезпрашаване 
на изкопните и насипните дейности чрез оросяване и навлажняване, измиване 
на транспортна и строителна механизация, на временни строителни площадки 
и пр.): чрез доставка с автоцистерни. 

От тези дейности не се очаква въздействие върху количественото състояние на 
подземните води, тъй като водовземането за питейно-битови цели е регламентирано в 
съответствие с изискванията в Закона за водите и Наредба №1/2007 г16  и не води до 
промяна на хидродинамичния режим на подземните води. Освен това за строителни и 
други цели не се предвижда ползване на подземни води. 
Върху химичното състояние на подземните води: инфилтрация на относително малки 
обеми битово-фекални води, на дъждовни води, съдържащи неразтворени вещества и 
петролни продукти (от случайно изпускане на масла, гориво и други замърсители), на 
отпадъчни води от почистване на строителната площадка, транспортните средства, 
строителните машини и съоръжения и др. Такова евентуално замърсяване, ако се допуска, 
през строителния период, най-вероятно ще се ограничи до частично проникване в 
                                                   
16 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) 
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неводонаситената зона под хранилището, изградена от практически водоупорни глинести 
седименти, без да достига до нивото на подземните води. 

Няма хидродинамични предпоставки за въздействие върху химичното състояние на 
питейните води, тъй като: 

 филтрационният поток на подземните води при и около площадка „Радиана“, както 
се вижда от хидродинамична карта в района на площадка „Радиана“ 17 - Фигура 
3.2-13 в част III на ДОВОС, е насочен от югозапад на североизток; 

 строителната дейност не се отразява върху естествения хидродинамичен режим на 
подземните води, т. е. не се променя посоката на филтрационния поток; 

 най-близко намиращите се до площадка „Радиана“ водовземни съоръжения за 
питейно-битово водоснабдяване се намират на големи разстояния от нея и са далече 
извън посоката на движение на подземните води (водовземна система „Козлодуй“ 
на около 10 km северозападно, водовземни съоръжения при селата Хърлец, 
Гложене, Бутан, Крива бара и др. на 2÷13 km югоизточно и южно). 

От изложените съображения, както и вследствие на предвижданите проектни мерки и 
съоръжения за организирано събиране и отвеждане на атмосферните валежи и 
пречистване на замърсените води (диги и/или отводнителни канавки по откоса за улавяне 
и отклоняване на дъждовната вода извън изкоп за модулите, дренажна система в основата 
на изкопания склон, басейн за дъждовни води, дъждовна дренажна система на 
платформата за контейнерите с РАО с маслоуловители за събиране и филтриране на 
замърсена с петролни продукти вода, рекултивация и озеленяване на откосите и пр.) 
произтича, че не се очаква въздействие върху химичното състояние на подземните води, в 
това число и на питейните води. 

4.2.2.1.1.2 В радиационен аспект 

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

За тунелен тип хранилище 
Според предварителните проучвания на „Минпроект“18  хранилището ще включва осем 
надлъжни тунела, прокарани от напречни на склона сервизни оконтуряващи минни 
изработки (разкриващи щолни), които имат пряк излаз на повърхността. Разгледани са три 
възможности за разполагане на минните изработки във вертикален разрез, съответно на 
коти около 40, 50 и 62 m. Дълбочината от повърхността при складиране на контейнерите 
на кота около 40 m се получава от 32 m до около 50 m в масив от глините (пласт 5) и 
водоносни пясъчни лещи и прослойки (пласт 6) лещи на Брусарската свита, над които 
следват кватернерните алувиални образувания  на тераса Т6 (пластове 3 и 4) и льосовия 
комплекс (пластове 1 и 2). дебелината на масива при складиране на контейнерите на коти 
около 50  и 62 е от порядъка на  25÷35 m и ще включва  предимно еолични образувания 
(пластове 1 и 2), отчасти  пластове 3, 4 и 5).  

Строителните дейности ще се изразят в: 

 подготовка на строителната площадка за спомагателните сгради и съоръжения, за 
вентилационната уредба и др.  при и покрай устието на разкриващите щолни: 
почистване от съществуваща растителност и корени, изместване на комуникации, 

                                                   
17 Гергинов, П., 2014. Хидродинамична карта в района на площадка „Радиана“. 
18 „Минпроект“ ЕАД, 2009. Предпроектно (прединвестиционно) проучване за изгражадне на Национално 

хранилище за ниско и средно радиоактивни отпадъци. Строителна и минно-технологична част. 



ДОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ХРАНИЛИЩЕ ЗА ПОГРЕБВАНЕ 
НА НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ – НХРАО“ 

 

 ЧАСТ IV,  СТР. 53  
 

ограждане на строителната площадка, изграждане на временни пътища, 
отводнителни канавки, отнемане и депониране на хумусния слой и др.); 

 прокарване, закрепване, хидроизолация и заздравяване първоначално на 
разкриващите щолни, впоследствие и на  8 надлъжни тунела за складиране на 
контейнерите с РАО; 

 изпълнение на изпреварващ тампонаж при очаквано пресичане на водоносни зони; 

 депониране на изкопната минна маса в границите на площадката и извън нея при 
необходимост; 

 изкопни и бетонови работи за изграждане на вентилационна уредба, сграда за 
приемане и временно съхраняване на опаковки от РАО, на спомагателни сгради, на 
противопожарна система, на временни строителни зони за офиси, временно 
съхраняване на материали и строителна механизация, за полагане на електрически 
и телекомуникационни кабели и пр. 

 Въздействие върху количественото и химичното състояние на подземните води от 
описаната строителната дейност принципно може да произтича от следното: 

4.2.2.1.1.3 В нерадиационен аспект: 

Върху количественото състояние на подземните води: промяна в хидродинамичния им 
режим вследствие на  

 Водоприток в  минните изработки: по вариант с разполагането на тунелите на 
кота около 40 m част от минните изработки, особено надлъжните тунели, може да 
се окажат във водоносни пясъчни прослойки и лещи всред глините на Брусарската 
свита. При пресичането им  е възможен водоприток, евентуално съпътстван от 
пропадане на скална маса и повреди  в крепежа и, в резултат, компрометиране на 
тунела, при некачествено изпълнение на предвижданото изпреварващо 
тампониране. Поради това реализирането на тази възможност за изграждане на 
тунелен тип хранилище е нецелесъобразно.  

Нивото на водата на площадка „Радиана“ е под кота 50, поради което не се очаква 
водоприток от подземни води в тунелите при разполагането им на коти 50÷62 m, т. е. не се 
очаква въздействие върху количественото състояние на подземните води; 

 Водовземане за питейни, строителни и други нужди: то ще бъде идентично с 
описаното по-горе за траншейния тип хранилище. С оглед на това не се очаква 
въздействие върху количественото състояние на подземните води, тъй като 
водовземането за питейно-битови цели е регламентирано в съответствие с 
изискванията в Закона за водите и Наредба №1/2007 г и не води до промяна на 
хидродинамичния режим на подземните води. Освен това за строителни и други 
цели не се предвижда ползване на подземни води. 

Върху химичното състояние на подземните води: инфилтрация на относително малки 
обеми битово-фекални води, на дъждовни води, съдържащи неразтворени вещества и 
петролни продукти (от случайно изпускане на масла, гориво, и други замърсители), на 
отпадъчни води от почистване на строителната площадка, транспортните средства, мнно-
проходческите и строителните машини и съоръжения и др. Такова евентуално 
замърсяване, ако се допуска, при предпочитания вариант за изграждане на минните 
изработки над кота 50 m, най-вероятно ще се ограничи до частично проникване в 
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неводонаситената зона под хранилището, изградена от практически водоупорни глинести 
седименти, без да достига до нивото на подземните води. 

Няма хидродинамични предпоставки за въздействие върху химичното състояние на 
питейните води, поради съображенията, изложени по-горе за траншейния тип хранилище. 

От изложените съображения, както и вследствие на предвижданите проектни мерки и 
съоръжения за организирано събиране и  отвеждане на атмосферните валежи и 
пречистване на замърсените води (отводнителни канавки по склона за улавяне и 
отклоняване на дъждовната вода извън устията на разкриващите щолни и площадките на 
вентилационната уредба, спомагателните сгради и съоръженията, дренажните каналите в 
тунелите под контейнерите  с РАО за отвеждане на незамърсени и евентуално замърсени 
води и пр.) произтича, че не се очаква въздействие върху химичното състояние на 
подземните води, в това число и на питейните води. 

4.2.2.1.1.4 В радиационен аспект 

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

4.2.2.1.2 ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ 

4.2.2.1.2.1 При нормална експлоатация 

 В нерадиационен аспект: 

Въздействие върху количественото и химичното състояние на подземните води по време 
на нормална експлоатация, както на траншеен, така и на тунелен тип хранилище е 
принципно идентично и може да произтича от следното: 

 Върху количественото състояние на подземните води: промяна в 
хидродинамичния им режим вследствие на водовземане за питейни и други цели. 

Водоснабдяването на НХРАО на площадка „Радиана“ се предвижда чрез връзка от 
питейния водопровод за АЕЦ „Козлодуй“ в рамките на разрешеното водовземане 
от водовземна система „Козлодуй“ (включваща три шахтови кладенеца с 
хоризонтални лъчи тип „Раней“), съгласно издадено от БДУВДР Разрешително за 
водовземане № 11510229/05.01.2009 г с титуляр „Водоснабдяване и канализация“ 
ООД - Враца. Регламентираното водовземане от съществуващите водоизточници, 
както и отсъствието на собствено водовземно съоръжение, не пораждат промяна 
на хидродинамичния режим на подземните води, поради което не се очаква 
въздействие върху количественото състояние на подземните води, в това число и 
на питейните води. 

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

Няма хидродинамични предпоставки за въздействие върху химичното състояние 
на питейните води, тъй като: 
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 филтрационния поток на подземните води при и около площадка „Радиана“, 
както се вижда хидродинамична карта в района на площадка „Радиана“ 19 - 
Фигура 3.2-13 в част III на ДОВОС, е насочен от югозапад на североизток; 

 реализацията на инвестиционното предложение, както по време на 
строителството, така и пред периода на нормалната експлоатацията на 
хранилището не се отразява върху естествения хидродинамичен режим на 
подземните води, т. е. не се променя посоката на филтрационния поток; 

 най-близките до площадка „Радиана“ водовземни съоръжения за питейно-
битово водоснабдяване се намират на големи разстояния от нея и са далече 
извън посоката на движение на подземните води (водовземна система 
„Козлодуй“ на около 10 km северозападно, водовземни съоръжения при селата 
Хърлец, Гложене, Бутан, Крива бара и др. на 2÷13 km югоизточно и южно). 

С оглед на изложените съображения, както и на осъществените мерки и съоръжения за 
организирано събиране и отвеждане на атмосферните валежи и пречистване на 
замърсените води не се очертава въздействие върху подземните води, в това число и 
върху питейните води. 

4.2.2.1.2.2 В радиационен аспект 

През периода от около 60 години на експлоатацията на НХРАО неразпространение на 
радиоактивни вещества и опазване на околната среда, в това число и на подземните води, 
проектно се гарантира от: 

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

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

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

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

4.2.2.1.2.3 При аварийни ситуации 

По принцип аварийните ситуации могат да възникнат вследствие на: 

 природни процеси и явления;  

 външни събития, предизвикани от човек извън границите на хранилището; 

 -вътрешни събития, възникващи на площадката на хранилището. 
                                                   
19 Гергинов, П., 2014. Хидродинамична карта в района на площадка „Радиана“. 
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Диференциация на принципно възможните в обхвата на инвестиционното предложение 
аварийни ситуации и оценка на потенциалното въздействие на тези от тях, които могат да 
имат отношение към подземните води, е дадена в Таблица 4.2-4. 
 

ТАБЛИЦА 4.2-4 ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ 

Аварийни събития Тип на 
хранилището 

Оценка на потенциалното въздействие 
върху подземните води 

В нерадиационен 
аспект 

В радиационен 
аспект 

Природни процеси и явления 
Неотектонски  процеси и 
явления: не са доказани активни 
разломи и не се очакват 
ендогенни промени в земните, 
респективно и в състоянието на 
подземните води 

траншеен Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

тунелен Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

Земетресение: прогнозираното 
максималното очаквано 
земетресение за района Mmax = 5,0 
не е в състояние да генерира 
промени в естествения режим на 
подземните води 

траншеен Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

тунелен Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

Повърхностна ерозия: би могла да 
се изрази във формирането на 
плитки бразди и ровини по 
повърхността. Не засяга 
подземните води  

траншеен Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

тунелен Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

Външно наводнение: не е 
възможно, тъй като площадката е 
разположена на повече от 15÷20 m 
над прогнозираните максимални 
водни стоежи в р. Дунав, 
генерирани при разрушаване на 
хидровъзел „Железни врата“ и 
продължителни проливни 
дъждове. Нивото на подземните 
води при такива условия 
практически се анулира при 
тераса Т6 

траншеен Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

тунелен Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

Външни събития предизвикани от човешка дейност 
Експлозия на цистерна, външен 
пожар, вибрации на земната 
повърхност, прекъсване на 
външно водоснабдяване и др. - не 
се отразяват върху състоянието 
на подземните води 

траншеен Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

тунелен Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

Вътрешни събития 
Инцидент при транспортиране на 
контейнери с РАО: слаби 
радиоактивни последствия без 
отражение върху подземните води 

траншеен Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

тунелен Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

Изтичания от тръби или 
резервоари - замърсяване на  
земните едра и подземните води е 

траншеен Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие тунелен 
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проектно изключено 
Повреда на водоснабдяването: не 
се отразява върху състоянието на 
подземните води 

траншеен Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

тунелен Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

Вътрешен пожар: бързо ще бъде 
открит и загасен 

траншеен Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

тунелен Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

Падане на тежки предмети: 
потенциално увреждане на 
контейнери с РАО-минимално 
радиоактивно замърсяване, което 
не достига до подземните води 

траншеен Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

тунелен Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

Човешка грешка (падане на 
контейнери при транспортни 
произшествия, преместване и 
други действия): минимално 
радиоактивно замърсяване, което 
не достига до подземните води 

траншеен Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

тунелен Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

 

4.2.2.1.3 ПРИ ЗАТВАРЯНЕ 

Целта на затварянето е да изолира безопасно радиоактивните отпадъци от околната среда и 
хората чрез запълване на празното пространство между опаковките с РАО и поставяне на 
защитни екрани срещу потока на водите. Това трябва да бъде придружено от оценка на 
безопасността на Хранилището по време на периода на институционален контрол и 
изпълнението на след-експлоатационния мониторинг. 

Жизненият цикъл на фазата на затваряне на НХРАО се оценява на около 15 години, след 
което следва институционален контрол продължаващ 300 години. 

Във фазата на затваряне ще бъдат изпълнени демонтаж на сгради и съоръжения, които 
не са необходими за следващия институционален контрол, и изграждане на система за 
затваряне на хранилището. 
При траншеен тип хранилище системата за затваряне ще включва  обратна засипка на 
пространството между клетките и около тях, изграждане на многопластова инженерна 
бариера, дренажа система за атмосферни валежи, система за мониторинг и повторна 
рекултивация и озеленяване. 
При тунелен тип хранилище системата за затваряне ще включва запълване на 
пространството около контейнерите с льос-циментова хидросмес или с гранулиран 
насипен материал веднага след складирането на контейнерите във всяка галерия или в 
няколко галерии. След окончателно запълване на подземните изработки устията на 
разкриващите щолни с излаз на повърхността се запечатват. 

Тези дейности са аналогични, но в по-малка степен, на описаните дейности по време на 
строителството и експлоатацията, от което следва аналогично отсъствие на негативно 
въздействие върху количественото и химичното състояние на подземните води в това 
число и върху питейните води. Следователно: 

4.2.2.1.3.1 В нерадиационен аспект: 

Не се очаква въздействие върху количественото и химичното състояние на подземните 
води и водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване, тъй като: 
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 няма и не се предвижда изграждане на собствено водовземно съоръжение и 
водоснабдяването се осъществява от съществуваща водопроводна мрежа на ВиК 
Враца ООД, от която се водоснабдява и гр. Козлодуй и АЕЦ Козлодуй; 

 при траншеен тип хранилище твърде незначителна инфилтрация на евентуално 
замърсени дъждовни води ще се ограничи до частично проникване през земното 
покритие и бетонните плочи над клетките, а на битово-фекални води (при 
неочаквана повреда в канализационната система) - до частично проникване в 
ненаситената зона, без да достига до нивото на подземните води; 

 при тунелен тип хранилище авторите на концептуалния проект посочват, че 
практически се изключва инфилтрация в запълнените минни изработки поради 
изградената около водонепроницаемия крепеж заздравена зона чрез циментация 
или силикатизация. Световният опит обаче показва, че при тунелни съоръжения 
инжектиране на циментов разтвор може да се приложи при коефициент на 
филтрация на почвените разновидности > 1.10-2 m/s. В случая льосът е с 
коефициент на филтрация 1.10-510-6 m/s и при тези условия може да се приложи 
само силикатизация. В льос този метод е прилаган само от повърхността на 
съоръжения с малка площ като ефектът се изразява в премахване на пропадането и 
частично намаляване на водопроницаемостта. Няма строителен опит за изпълнение 
на силикатизация в льос при тунелни съоръжения. Трябва да се има предвид, че 
нагнетяването на силикатен разтвор може да доведе до увеличаване на 
бактериалната микрофлора в земната среда (вкл. в подземните води), каквито 
случаи са наблюдавани при строителството на метрото в Милано. 

4.2.2.1.3.2 В радиационен аспект:  

Не се очаква изменение на радиационните показатели на подземните води извън 
типичните фонови нива за региона, поради предвидената многобариерна система. Това се 
потвърждава от  консервативните научни оценки, които изключва изтичане и миграция на 
радионуклиди в геосферата, респективно и в подземните води, при нормален еволюционен 
сценарий на развитие по време на затварянето на НХРАО. 
В радиационен аспект има разлика между двата типа технология за погребване (тунелен и 
траншеен) в периода след затваряне на хранилището в дългосрочен план. Тя се обуславя от 
обстоятелството, че изкуственото защитно многобариерно покритие се характеризира с 
много ниски стойности на коефициента на филтрация 10-9 m/s и изключително ниски 
стойности на коефициента на инфилтрация – под 1,5 L/m2 за година. Това важи както за 
разглежданото ИП за НХРАО „Радиана“, но и такива са проектните характеристики на 
защитните покрития на други съвременни хранилище, които в момента са в експлоатация, 
като и такива са реалните характеристики на вече затворени хранилища. Тези 
характеристики също така подлежат на мониторинг в периода на институционален 
контрол.  Докато при хранилище тунелен тип тези стойности са много по-високи - 
естествената бариера се характеризира с  коефициент на филтрация 5.8х10-6 m/s и 
коефициент на инфилтрация 60-120  L/m2 за година. 
 

Да продължи изпълнението 
на Програма за пред-
експлоатационен 
радиологичен мониторинг 
на площадка „Радиана“  в 
частта й по мониоринг на 
подемните и питейните води 

С  Анализ на радиоекологичния 
статус на площадката и околната 
среда и установяване на 
съответствие с нормативната база 
в областта. 
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(№ ТК.Д-142-D3/2012, НХ-
ПЕМ-ПМ-001/01). 
Да се разработи и 
изпълнява Програма за 
експлоатационен 
радиологичен мониторинг 
на подземните и питейните 
води в обхвата на НХРАО.  

Е и З  Мониторинг на радиоекологичния 
статус подземните води на 
площадката и НЗ на НХРАО, в 
съответствие с изискванията на 
нормативната база в областта. 

 

4.2.2.1.3.3 Заключение: 

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

4.3 ЗЕМИ И ПОЧВИ 

4.3.1 ВЪЗДЕЙСТВИЕ В НЕРАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ  

4.3.1.1 ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

Данните показват, че земите и почвите, които ще бъдат евентуално засегнати от 
осъществяване на инвестиционното предложение са главно тези с най-широко 
разпространение в района на площадка „Радиана” и в 30 km зона около АЕЦ „Козлодуй” – 
антропогенни и черноземите (карбонатни, типични и излужени), както и алувиално-
ливадни и ливадно-заблатени почви в по-малък размер. Част от тях са ерозирани в 
различна степен.  
По отношение на устойчивостта им към замърсяване (обръщаме внимание на 
черноземите) - те попадат във първи и втори клас, поради високото количество на 
карбонати и сравнително високата им запасеност с хумус. Активната почвена киселинност 
варира в слабо алкалния спектър 7.4–8.4. Буферната способност на почвите е висока, което 
успешно тушира въздействие като замърсяването с аерозолно пренесени химични 
вещества, тежки метали и др. Районът се характеризира с много силно проявление на 
ветрова ерозия в географската област Златията. Антропогенните почви произхождат от 
същите почвени типове, които се намират около АЕЦ „Козлодуй”, чиято антропогенизация 
се дължи на механични и технически въздействия и по-малко – на химически 
замърсявания. Въздействията върху почвите от нерадиационни източници през различните 
фази от строителството и експлоатацията на НХРАО могат да се характеризират по 
следния начин: 

 По време на строителните работи върху земите, почвите се нарушават изцяло, по 
целия  почвен профил, тъй като най-напред се изземва хумусният им пласт, който 
основно носи почвеното плодородие. Изземват се и по-долните хоризонти от 
почвите и се складират на депа за бъдеща рекултивация или за запълнения и 
подравняване на релефа на самата площадка. По тази причина за естествени почви 
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с характерните им почвени хоризонти след строителни дейности не може да се 
говори.  

 Въздействие върху почвите от строителство в големи размери се очаква единствено 
върху самата строителна площадка. По-голямата част от почвите ще бъде 
унищожена, голяма част – изнесена и складирана на хумусно депо, тъй като ще се 
изгради НХРАО и обслужващите го пътища. След завършването на строителните 
дейности и покриването на хранилището със земни маси, се възстановяват 
антропогенни почви с хумусен пласт с дебелина не по-малка от 0.30 m от 
съхранените на депо почви. 

 Независимо от различията във вариантите на  изграждането на НХРАО -  по 
траншеен или тунелен тип, въздействие върху почвите от строителство в големи 
размери се очаква единствено върху самата строителна площадка. По-голямата част 
от почвите ще бъде унищожена, голяма част – изнесена и складирана на хумусно 
депо, тъй като ще се изгради НХРАО и обслужващите го пътища. След 
завършването на строителните дейности и покриването на хранилището със земни 
маси, се възстановяват антропогенни почви с хумусен пласт с дебелина не по-малка 
от 0.30 m от съхранените на депо почви. 

4.3.1.1.1 ПЛОЩИ И БАЛАНС НА ЗЕМНИТЕ МАСИ НА ТРАНШЕЕН ТИП ХРАНИЛИЩЕ 

Според авторите на проекта общата площ, която трябва да бъде заградена за нуждите на 
хранилище траншеен тип възлиза на 46.4 ha, но в процеса на строителството на 
хранилището – траншеен тип, ще бъде необходима  допълнителна площ в размер на 0.40 
ha, която ще се използва за временно съхраняване на 68 000 m3 на хумус, който след 
изграждането на първия етап от хранилището ще бъде оползотворен на площадка 
„Радиана”. 90 000 m3 земни маси ще се използват за направа на льосоциментната 
възглавница.  

Според авторите на проекта при изграждането на първият етап на хранилище траншеен 
тип заедно със съпътстващите съоръжения и инфраструктура на площадката се получават 
около 68 000 m3 хумус, който подлежи на повторно използване при благоустройството на 
площадката след приключване на строителството. По време на строителството този хумус 
ще бъде съхраняван на временна площадка, разположена на разстояние около 1 km от 
площадка „Радиана” (ДВ бр.89 от 22 октомври 1996г., изм. ДВ бр.30 от 22 март 2002г.) в 
съответствие с изискванията на Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, 
подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт. 
Хумусът, който се отстранява при строителството на фаза 2 и 3 на хранилището в размер 
на 19 000 m3 и 24 000 m3 съответно, ще бъде използван повторно за облагородяване на 
средата и за подобряване на слабопродуктивни земи, каквото е желанието на населението в 
околността.  

Проектантите предвиждат значителна част от изкопаната земна маса при изграждане на 
първия етап на хранилището (Фаза 1) да бъде съхранена на депо, разположено на 
площадка „Радиана”, тъй като ще се използва за обратна засипка и изграждане на 
защитната многобариерна покривка при затваряне на хранилището. За разполагане на 
излишните земни маси, които не са подходящи за целите на затварянето на хранилището в 
размер около 265 000 m3 е идентифицирана допълнителна площадка на разстояние 1 km, за 
която текат преговори със собственика20.  
 

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

и льос, 2014г. 
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ФИГУРА 4.3-1 РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ДЕПО ЗА ЗЕМНИ МАСИ  

 
Излишните земни маси, които се получават при изграждането на фаза 2 и 3 на 
хранилището в дългосрочен аспект ще бъдат използвани за рекултивация на нарушени 
терени в района по изготвена в съответните периоди програма.  

На площадката ще бъде изградено депо за земни маси в размер на около 623 000 m3. 
Разположението на депото е показано на Фигура 4.3-1, а напречния разрез – на Фигура 
4.3-2. 

 

 
ФИГУРА 4.3-2 ПРОЕКТ НА ДЕПОТО ЗА ЗЕМНИ МАСИ -  НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ 

 
Депото се разполага на площ от 70 000 m², максималната кота е +60 m.. Земната маса се 
уплътнява със стандартни способи (булдозер). Върху депото се разстила хумус, върху 
който се засажда трева, която се наторява и полива.  

Строителната дейност по изграждането на траншеен тип НХРАО се извършва етапно. 
Видът и обемът на земните работи са посочени в Таблица 4.3-1 21. 

 
ТАБЛИЦА 4.3-1 ЗЕМНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НХРАО НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“ 

№ Земни работи Мярка Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3 Общо 

                                                   
21  Westinghouse, DBEtec, Enresa, ИКюИ България АД, 2013. Технически проект. Част: Геодезия. 

Количествена сметка 

Уплътнена почва 
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1 Разчистване на терена и изсичане на 
дървета и храсти m2 343 300 52 425 70 400 466 125 

2 Изкопаване и депониране на почвен 
слой  с дебелина 0.30 m m3 67 824 19 451 24 108 111 383 

3 Общ изкоп за платформа на клетките 
и депониране m3 977 965 772 927 953 668 2 704 560 

4 Направа на насипи m3 54 019 6 115 - 60 134 
5 Льос-циментова възглавница m3 89 739 71 155 72 874 233 768 
6 Насипи от трошен камък m3    15 108 

 

ТАБЛИЦА 4.3-2 БАЛАНС НА ЗЕМНИТЕ МАСИ ЗА ТРАНШЕЕН ТИП ХРАНИЛИЩЕ 

№ Земни работи Мярка Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3 Общо 
1 Изкоп  

1.1 Зона на платформата и на откоса m3 847  911 703 214 810 560 2 361 685 

1.2 
Допълнителен изкоп за льос-
циментова възглавница от кота 
+54.30 m до кота +50.00 m 

m3 77 802 66  016 66 645 210 463 

1.3 Главен път m3 348 0 0 348 
1.4 Охранителен път m3 40 135 --- 75 255 115 390 
1.5 Авариен път m3 4 589 --- --- 4 589 
1.6 Второстепенен път m3 2 470 2 777 1 208 6 455 
1.7 Басейн за дъждовни води m3 1 809 --- --- 1 809 

1.8 Фаза 1- Площадка за Резервоар за 
контрол на инфилтрацията m3 2 899 --- --- 2 899  

1.9 Фази 2/3 - Площадка за Резервоар за 
контрол на инфилтрацията m3 0 920 --- 920 

Общ изкоп  m3 977 965 772 927 953 668 2 704 560 
2 Общо депониране на площадката/използване 

2.1 
Депониране на 
площадката/използване 5% 
намаляване на обема = 591,697m³ 

 622 839 (*) (*) (*) 

2.2 Обратен насип от льос-цимент от 
кота +50.00 до кота +55.30  89 739 71 155 72 874 233 768 

Общо  712 578 (*) (*) (*) 

3 Над капацитета 

3.1 Обем за транспортиране извън 
площадката m3 265 385 701 772(*) 880 794(*) (*) 

(*) Балансът на излишните земни маси от етап II и III етап ще се прецизира в следващи фази на проектиране. 
Ще се изготвя и за всеки етап актуализирана програма за управление и използване на изкопните земни 
маси, както и организиране на депо в определена близост до обекта като се има предвид дългосрочния 
аспект на извършване на дейностите по отделните фази.  

 
Съгласно получените за анализ и оценка проектни разработки и данни от Възложителя на 
настоящия етап могат да се направят следните оценки за фаза 1 за изграждане на 
траншеен тип хранилище: 

 От изкопа на платформата и клетките се получават 977 965 m3 земни маси. 
Включени са в баланса на земните маси и изкопните маси от аварийния път, 
второкласен път, изкопи от сгради, инфраструктура и др. за направа на насипи и 
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льос-циментова възглавница се използват 89 739 m3 земни маси остават 834 207 m3 
земни маси.  

 622 839 m3 земни маси се предлага да се депонират в депото на площадката за да се 
използват за запълване със земни маси повърхностите над определените за 
затваряне и подготвени за тази цел модули на фаза 1.  

 Предвидено е на депо на 1 кm извън площадката да се транспортират 265 385m3 за 
максимум 300 дни. В момента НХРАО е в процедура за уреждане на такова депо. 

 Транспортираните на депо земни маси могат да се използват за запълване на 
нарушени терени и др. в района, пътища и др.  

 Възложителят предлага да се направи програма за транспортирането на излишните 
земни маси за фаза 1 като се очаква да се извърши за около 300 дни. 

 След завършване запълването и на модулните траншеи при експлоатацията на 
НХРАО и използването на земни маси за фаза 1 се очаква депото да има 
възможност да поеме допълнително генерирани земни маси от фаза 2 на 
изграждане на НХРАО. 

 Балансът на излишните земни маси от фаза 2 и 3 ще се прецизира в следващи етапи 
на проектиране, като за всеки етап ще се изготвя програма за управление и 
използване на изкопните земни маси, както и организиране на депо в определена 
близост до обекта.  

4.3.1.1.2 ПЛОЩИ И БАЛАНС НА ЗЕМНИТЕ МАСИ НА ТУНЕЛЕН ТИП ХРАНИЛИЩЕ 

Тунелният тип представлява подземни успоредни тунелни изработки (галерии) – 8 броя, с 
голямо сечение (6.5 m) и голяма дължина от 1 130 m, достъпът до които се извършва през 
хоризонтални разкриващи щолни с малък диаметър (3.7 m). Разстоянието между две 
галерии за разполагане на радиоактивни отпадъци (ос до ос) е 20 m, а размерите на целика 
са 12.6 m. Достъпът до галериите за погребване се извършва през хоризонтална 
транспортна щолня, започваща от кота 59. Схемата на хранилището тунелен тип е описана 
в Глава 2. 
Хранилището тунелен тип се разполага върху площта на площадка „Радиана” отредена за 
строителство на НХРАО, съгласно ПУП-ПРЗ (План за регулация и застрояване). 
Отчитайки възприетият подход, че пътищата, по които се извършва транспортът на 
радиоактивни отпадъци от пътя, контролиран от АЕЦ „Козлодуй” до съоръженията за 
погребване трябва да бъде в рамките на площадката на НХРАО, необходимата площ 
възлиза на 47.5 ha.  
Според авторите на проекта при изграждането на хранилище тунелен тип заедно със 
съпътстващите съоръжения и инфраструктура на площадката се получават около 70 200 m3 
хумус, от които около 43 860 m3 подлежат на повторно използване при рекултивация на 
площадката при затваряне на хранилището. Авторите на разработката предлагат на 
площадката да бъде изградено депо за хумусна почва, която да се използва за рекултивация 
при затварянето на хранилището след 60-годишния период на експлоатацията му. Не е 
целесъобразно съхраняването на хумусните материали не само във връзка с Наредба 
№ 26/1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни 
земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт22, според която хумусен пласт се 
съхранява на депо за период не по-голям от 15 години, но и поради това, че в настоящия 

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

оползотворяване на хумусния пласт, ДВ бр.89 от 22 октомври 1996г., изм. ДВ бр.30 от 22 март 2002г 
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момент той може да се използва за рекултивационни цели на други места. По същия начин 
може да се използва останалата хумусна почва в размер на 26 340 m3. 

Строителната дейност по изграждането на тунелен тип НХРАО е предложено да се 
извършва етапно. Видът и обемът на земните работи, пряко свързани със земните недра, 
са посочени в Таблица 4.3-3.  
 

ТАБЛИЦА 4.3-3 БАЛАНС НА ЗЕМНИТЕ МАСИ ЗА ТУНЕЛЕН ТИП ХРАНИЛИЩЕ 

Етапи Изработки 
Дължина 

(L) 
Диаметър 

(D) 
Радиус 

(R) 
Сечение 

(S) Брой 
Обем 

(V) 
m m m m2 m3 

I, II и III Модулни галерии 1130 7.5 3.75 44.2 8 399 375 
I  Модулни галерии 1130 7.5 3.75 44.2 3 149 766 

Транспортна 
вентилационна 
обслужваща 
и експериментална 
щолни  

730 4.5 2.25 15.9 1 11 610 

Общо за Етап I 161 376 
ОБЩО  410 985 

I етап – Обемът на генерираните изкопни земни маси се получава при изкопаване на: 

 3 галерия за погребване на РАО, като всяка една от тях е с дължина 1130m и 
диаметър на тунела (като се взема предвид дебелината на крепежа от 0.45 m) е 
7.5m; 

 и 4 щолни с обща дължина 730m и диаметър 4.5m. 
Общият обем на земните маси при изграждане на галериите и щолните на етап I се 
приема около 161 хил. m3. 

Допълнително земни маси (около 90 хил. m3) се очаква да се генерират при 
реализация на инфраструктурата: авариен път, второстепенен път, ВиК 
инфраструктура, басейн за дъждовни води площадка за резервоар за контрол на 
инфилтрацията, сгради и др., които се изграждат още на етап I. 

Следователно, изкопана земна маса от галерията и площадката в първоначалните изходни 
данни е приета в проекта 650 000 m3 разбухнала земна маса (коефициент на разбухване 
1.3). Този обем е двойно по-голям от наличните възможности за осигуряване на места за 
разполагане на земни маси, идентифицирани в проведените проучвания23. Излишни земни 
маси за първия етап за тунелен тип хранилище са около 250 хил. m3, които да се изпращат 
извън границите на площадката на НХРАО до депото за земни маси за максимум 300 дни 

4.3.1.1.3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данните за почвите в района – главно излужени черноземи и алувиални почви, показват, че 
те са почви с високо бонитетно число и дълбок почвен профил, който варира между 0.40 и 
0.90 m, което позволява да се събере много повече хумус, който да се оползотвори като 
почвено покритие при рекултивацията на терена след приключване на строителството или 
на други нарушени терени в района. Хумусът събран само от 0.40 m е много повече от 
предвиденото количество в проектите за тунелен и траншеен тип, което дава възможност 
                                                   
23 Геоконсулт ООД, Проучване на местоположение на депо за излишни земни маси и временни депа за 

хумус и льос, 2014г. 
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за почвено покритие при рекултивацията не по-малко от 0.30 m (а не 0.10 m, което не е 
достатъчно за кореновата система на никакво тревно покритие – виж разреза) 

Очаква се по време на строителството на определени места да се натрупат различни 
видове отпадъци – битовите отпадъци, които могат да се образуват ще следва да се 
депонират на регионалното депо за битови отпадъци – гр. Оряхово. Строителните 
отпадъци се предлага първоначално да се депонират на РДНО Оряхово, а в бъдеще да се 
потърси възможност за  депониране на определено от община Козлодуй място за 
строителни отпадъци и за последваща преработка. Въздействието на фактора отпадъци 
при екологосъобразното им управление върху компонентите на околната среда и 
конкретно върху почвите, при наличието на добра организация и контрол, ще бъде 
незначително. 

Излишни земни маси за първия етап, които ще се изпращат на депо извън границите на 
площадката на НХРАО за 2-та технологични варианта са около 250 хил m3 за тунелен тип 
хранилище и около 265 хил. m3 за траншеен тип хранилище и ще се транспортират до 
депото за земни маси за максимум 300 дни. 

По време на строителството въздействията върху почвите и за двата технологични 
варианта на хранилище са, преки, отрицателни дълготрайни и необратими.  

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

По време на експлоатацията отрицателните въздействия върху земите и почвите са 
значително по-малко в сравнение с тези в етап на строителство. От естествените почви са 
останали значително по-малки площи – озеленени пространства и охранителни зони. 
Въздействията са временни – при отъпкване от вътрешния транспорт, разливи на 
течности, отпадъци и др. с ниска степен на въздействие. 
Още преди началото на експлоатацията на хранилището и след това следва площта над  и 
около него да се  озелени след изготвен ландшафтно устройствен проект в съответствие с 
ПУП-а на терена. 

4.3.1.3 ПРИ ЗАТВАРЯНЕ 

По време на затварянето на НХРАО и рекултивацията на терените ще има почти същите 
въздействия върху околната среда, както и по време на строителството. За разлика от други 
промишлени обекти, хранилището остава на място и трябва да се следи за неговото 
безопасно съществуване – период на институционален контрол. При затварянето се 
демонтират всички спомагателни съоръжения, разрушават се обслужващи сгради, извозват 
се неопасните нерадиоактивни отпадъци. След тази дейност се изграждат зелени площи по 
предварително разработен и одобрен ПУП и ландшафтно-устройствен проект. Въпреки 
това този район остава необитаем от човека и домашните животни в продължение на 
периода на институционален контрол. Териториалният обхват на въздействието ще бъде 
ограничен – в границите на НХРАО, с ниска степен на въздействие: и продължителност на 
въздействието - дълги години след затварянето му. 
Препоръчва се дебелината на горния хумусен слой върху който ще се е засява тревна 
растителност да е с дебелина не по-малка от 0.30 m, понеже няма трева с коренова система 
до 0.10m. В противен случай по-агресивните треви пробиват изолациите под този слой, а 
останалите изсъхват. 

4.3.1.4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реализацията на инвестиционното предложение води до въздействия върху 
земеползването. Въздействието се отнася само за площадката, засяга имоти, които са 
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главно държавна и в много по-малка площ общинска собственост (по картата на 
възстановената собственост на землище с. Хърлец). Въздействието е трайно, тъй като 
НХРАО се настанява трайно върху площадката. Дори и след затварянето на НХРАО 
(рекултивация) земеползването на площадката ще бъде ограничено през целия период на 
институционален контрол (300 години).  
Не се очаква въздействие върху земеделски земи на територията на площадката поради 
практическото отсъствието на такива.  
Териториалният обхват на въздействието: ще бъде ограничен – в зоната на въздействие на 
НХРАО. 

Степен на въздействие: ниска; 
Продължителност на въздействието: дълготрайно - дълги години след извеждането от 
експлоатацията на НХРАО. 
Честота на въздействието: постоянно. 

Кумулативно въздействие – не се очаква. 
Обратимост на въздействието: В известна степен обратимо след провеждане на техническа 
и биологична рекултивация. Има възможност за изграждане на растителен пояс и 
ландшафтно оформяне с растителност. Налага се промяна на предназначението на статута 
на земята на площадката. За изграждане на нова инфраструктура ще се нарушават земи и 
почви от поземления фонд. 

4.3.2 ВЪЗДЕЙСТВИЕ В РАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ  

4.3.2.1 ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

Не се очаква въздействие  

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

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

4.3.2.3 ПРИ ЗАТВАРЯНЕ 

Не се очаква въздействие 

4.3.2.4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Не се очакват значими негативни въздействия на инвестиционното предложение в 
нерадиационен и радиационен аспект, предвид предвидените инженерни бариери, 
препятстващи преносът на радионуклиди в околната среда. 

4.4 ЗЕМНИ НЕДРА И ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА 

4.4.1 ЗЕМНИ НЕДРА 

Оценката на потенциалното въздействие върху земните недра се базира основно на 
информацията за геоложкия строеж и посочени в раздел 4.2.2 източници, теренен оглед на 
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площадката и професионална преценка и опит, както и на стандартите, нормите и 
изискванията в законовите и нормативните документи, приложими към инвестиционното 
предложение. 
От анализа на геолого-литоложкия строеж в раздел 3.3 и хидрогеоложките условия 
произтича, че рецептори на въздействие от реализацията на инвестиционното 
предложение са кватернерните образувания и неогенските седименти. Потенциалните 
въздействия през различните етапи от реализацията на инвестиционното предложение 
могат да бъдат генерирани само от дейности, пряко или непряко свързани с рецепторите.  

4.4.1.1 ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО 

4.4.1.1.1 В НЕРАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ 

За траншеен тип хранилище 
Подходът и етапността и строителната дейност по изграждането на траншеен тип НХРАО 
са описани по.горе в раздел 4.2.2.1. Видът и обемът на земните работи, пряко свързани със 
земните недра, са посочени в Таблица 4.4-124. 

 
ТАБЛИЦА 4.4-1 ЗЕМНИ РАБОТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НХРАО НА ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“ 

№ Земни работи Мярка Фаза 1 Фаза 2 Фаза 3 Общо 

1 Разчистване на терена и изсичане на 
дървета и храсти m2 343 300 52 425 70 400 466 125 

2 Изкопаване и депониране на почвен 
слой  с дебелина 0.30 m m3 67 824 19 451 24 108 111 383 

3 Общ изкоп за платформа на клетките 
и депониране m3 977 965 772 927 953 668 2 704 560 

4 Направа на насипи m3 54 019 6 115 0 60 134 
5 Льос-циментова възглавница m3 89 739 71 155 72 874 233 768 
6 Насипи от трошен камък m3    15 108 

 

Негативно въздействие върху земните недра от описаната строителната дейност и физико-
геоложките процеси принципно може да се изрази в: 

 Механично нарушаване на геоложката среда на значителна дълбочина до около 38 
m под терена и депониране на част от изкопаните земни маси на терени, извън 
площадката.Това въздействие се оценява като: отрицателно, но неизбежно, пряко, 
първично, постоянно, дълготрайно, необратимо, със средна степен и териториален 
обхват на площадката на инвестиционното предложение, отчасти и извън нея (за 
депо за земни маси, временен път до него и пр.); 

 Развитие на повърхностна ерозия. Предпоставка за проявата й са временните 
повърхностни потоци с твърде променлив режим, създавани предимно по време на 
интензивни валежи и предвижданите откоси на траншеята за погребване  на РАО с 
наклон около 200, изградени основно от прахов макропорест льос с крехка 
структура и прослойки от льосовидни глини. Евентуалното въздействие най-
вероятно ще включва образуване на плитки бразди и ровини по повърхността на 
откосите. Това въздействие се очертава като отрицателно, пряко, първично, 
временно, краткотрайно, обратимо, с много ниска степен и териториален обхват на 

                                                   
24  Westinghouse, DBEtec, Enresa, ИКюИ България АД, 2013. Технически проект. Част: Геодезия. 

Количествена сметка 
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площадката на инвестиционното предложени. Прерастване на браздите и ровините 
в дълбоки образи се изключва поради предвиждането организирано отвеждане на 
повърхностните потоци чрез проектираната дъждовна дренажна система и защита 
на повърхността на откосите с почвено покритие и озеленяване.  

 Пропадане на земната основа. 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-голяма от 5 cm. Деформации от пропадане не се 
отчитат когато обемът на макропорите е по-малък от 1 %.  

Според нормативните документи е недопустимо изграждане на ядрени съоръжения върху 
пропадъчни почви, без да е отстранена пропадъчността. 

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 дебелина от 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, с дебелина до 32 m. 
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 НХРАО: 

 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. 

За фундиране на клетките се предвижда пълно отстраняване на пропадъчните и на всички 
слаби и деформируеми кватернерни образувания, както и изграждане на льос-циментова 
възглавница. По отношение на фундаментите на спомагателните сгради подобряване на 
условията за фундирането им се предвижда чрез тежко уплътняване и полагане на 
уплътнен слой чакъл с дебелина 1,30 m. С оглед на тези проектни мерки не се очаква 
въздействие вследствие на пропадъчност на льосовите образувания. 

 Слягане и повдигане на земната основа. Слягането се дължи се на уплътняване на 
почвите от външно натоварване без съществено изменение на тяхната структура, а 
повдигането (подуването) е процес, протичащ обикновено в петата на дълбоки 
изкопи вследствие на протичащи в откоса деформационни процеси. По-горе, в 
раздел 3.3.6, са изложени резултати от извършения деформационен анализ за седем 
етапа на реализацията на хранилището. От тях три етапа се осъществяват по време 
на строителството: изкопаване на склона (Етап 1), полагане на льос-циментовата 
възглавница (Етап 2) и изграждане на съоръжението (Етап 3). 

Резултатите от направените изчисленият показват, че се реализират максимални 
деформации: 

 през етап 1 - повдигане до 82 mm пред петата на откоса на траншейния изкоп за 
погребване на РАО; 

 през етап 2 - повдигане до 67 mm след полагане на льос-циментовата възглавница;  

 през етап 3 - слягане в диапазона 1÷3 mm. 
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Посочените стойности на слягане и повдигане са проектно допустими. Те очертават 
отрицателно, но неизбежно, пряко, вторично, постоянно, дълготрайно и необратимо 
въздействие върху земните недра, с много ниска степен и териториален обхват на 
площадката на инвестиционното предложение. То не води до съществено изменение на 
структура на геоложката среда. 

 Евентуално развитие на гравитационни процеси и, като резултат, проява на 
свлачищни явления, по откосите на траншеята за погребване на РАО. Проектните 
им параметри са обосновани чрез съответни стабилитетни прогнози, резултатите от 
които (изчислителни схеми и получени коефициенти за сигурност) са отразени по-
горе в раздел 3.3.6. Устойчивост на откосите.  Те показват, че изчислените 
коефициенти на сигурност са по-високи от изискваните в нормативните документи 
както за основно съчетание на натоварванията (FSsta ≥1,50), така и за  особено 
съчетание на натоварванията с проектното сеизмично въздействия (FSdyn ≥ 1,10). 
Следователно евентуални свлачищни явления би  могло да се провокират само при 
нарушаване на проектните параметри на откосите и технологията на изкопните 
работи. Те биха довели до отрицателно, непряко, вторично, временно, 
краткотрайно, обратимо въздействие, със средна степен върху земните недра, но със 
значими поражения върху изградените сгради и съоръжения и териториален обхват 
на площадката на инвестиционното предложение. Проявата на свлачищни явления е 
недопустима. Поради това, изкопните и насипните дейности, освен проектната им 
осигуреност, следва да се осъществяват при стриктен строителен надзор върху 
технологията на изпълнението им и провеждане на геодезичен мониторинг за 
наблюдение и контрол на евентуални деформационни процеси по терена.  

 Инфилтрация на относително малки обеми битово-фекални води, на дъждовни 
води, съдържащи неразтворени вещества и петролни продукти (от случайно 
изпускане на масла, гориво и други замърсители от строителната и транспортната 
механизация), на отпадъчни води от почистване на строителната площадка, 
транспортните и строителните машини и съоръжения и др. Такова евентуално 
замърсяване, ако се допуска през строителния период, най-вероятно ще се ограничи 
до проникването му в приповърхностната зона на кватернерните льосови и 
алувиални образувания по откосите на изкопа за платформата на контейнерите с 
РАО и в неогенските глини на Брусарската свита. Това въздействие се оценява като: 
отрицателно, непряко, вторично, временно, краткотрайно, необратимо, с много 
ниска степен и териториален обхват на площадката на инвестиционното 
предложение. 

 Заблатяване. Склоновият характер на площадка „Радиана“ изключва заблатяване на 
терена, каквото се наблюдава североизточно от нея само в обсега на терасата Т0,  

 Втечняване на пясъци. На площадка „Радиана“ отсъства опасност от втечняване на 
пясъци. От изследвания във връзка с експлоатационната сигурност на АЕЦ е 
доказано, че след Вранчанското земетресение от 1977 г. по незаливната тераса, 
респективно и на по- високите тераси на р. Дунав, никъде не са наблюдавани следи 
от такова явление. 

За тунелен тип хранилище 
Подходът и етапността и строителната дейност по изграждането на тунелен тип НХРАО са 
описани по-горе в подточка 4.3.1.1.2. Обемът на земните работи, пряко свързани със 
земните недра, приблизително се оценяват на 650 000 m3 и е около два пъти по-малък от 
този за траншейния тип хранилище. 
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Негативно въздействие върху земните недра от описаната строителната дейност и физико-
геоложките процеси принципно може да се изрази в: 

 Механично нарушаване на геоложката среда и депониране на изкопаната минна 
маса. Това въздействие се оценява като: отрицателно, но неизбежно, пряко, 
първично, постоянно, дълготрайно, необратимо, със ниска степен и териториален 
обхват на площадката на инвестиционното предложение; 

 Пропадане на земната основа - не се очаква. Проектно е недопустимо. Отстранява 
се чрез заздравяване на масива около минните изработки посредством циментация 
или силикатизация; 

 Слягане на земната основа - очаква се в рамките на допустими за мините изработки 
деформации. Това въздействие ще бъде отрицателно, но неизбежно, пряко, 
първично, постоянно, дълготрайно, необратимо, с много ниска степен и 
териториален обхват на площадката на инвестиционното предложение; 

 Инфилтрация на относително малки обеми битово-фекални води, на дъждовни 
води, съдържащи неразтворени вещества и петролни продукти (от случайно 
изпускане на масла, гориво, и други замърсители от строителната и транспортната 
механизация), на отпадъчни води от почистване на строителната площадка, 
транспортните и строителните машини и съоръжения и др. Такова евентуално 
замърсяване, ако се допуска през строителния период, най-вероятно ще се ограничи 
до проникването му в приповърхностната зона на кватернерните льосови и 
алувиални образувания на площадката на спомагателните сгради и съоръжения. 
Това въздействие се оценява като: отрицателно, непряко, вторично, временно, 
краткотрайно, необратимо, с много ниска степен и териториален обхват на 
площадката на инвестиционното предложение. 

4.4.1.1.2 В РАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ: 

Не се очаква въздействие върху земните недра поради отсъствие на площадката на 
инвестиционното предложение на радиоактивни източници.  

4.4.1.2 ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ 

4.4.1.2.1 ПРИ НОРМАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

Въздействие върху земните недра по време на нормална експлоатация, както на траншеен, 
така и на тунелен тип хранилище е принципно идентично и може да произтича от 
следното: 

4.4.1.2.1.1 В нерадиационен аспект: 

Очаква се: 

 слягане на земната основа, вследствие на натоварване от контейнерите с РАО в 
клетките и в минните изработки. Това въздействие ще бъде отрицателно, но 
неизбежно, пряко, вторично, постоянно, дълготрайно, необратимо, с много ниска 
степен на площадката на инвестиционното предложение. То не води до съществено 
изменение на структура на геоложката среда. 

 отрицателно, непряко, вторично, постоянно дълготрайно, необратимо въздействие, 
с много ниска степен и териториален обхват на площадката на инвестиционното 
предложение, дължащо се на инфилтрация на относително малки обеми битово-
фекални води и на дъждовни води, съдържащи неразтворени вещества. 
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Не се очаква въздействие, вследствие на: 

 механично нарушаване на земните недра, тъй като не се изпълняват изкопни и 
насипни дейности; 

 пропадане на земната основа, поради отстраняването на пропадъчите свойства на 
льосовите почви по време на строителството; 

 проява на гравитационни процеси и явления при траншеен тип хранилище, тъй като 
устойчивостта на откосите, освен от реализираните им с достатъчна сигурност 
проектни параметри, допълнително се потвърждава от резултатите на провеждания 
геодезичен мониторинг през строителния период; 

 Повърхностна ерозия, която би могла да се изрази във формирането на плитки 
бразди и ровини по повърхността на откосите при траншеен тип хранилище, 
поради осъщественото залесяване на откоса и изграждане на системата за 
организирано събиране и отвеждане на повърхностния отток.  

4.4.1.2.1.2 В радиационен аспект 

През периода на експлоатацията на НХРАО неразпространение на радиоактивни вещества 
и опазване на околната среда, в това число и на земните недра, проектно се гарантира от 
изградените инженерни бариери. Поради това при нормална експлоатация, както при 
траншеен, така и при тунелен тип хранилище, не се очаква радиационно въздействие върху 
земните недра. 

4.4.1.2.2 ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ 

По принцип аварийните ситуации могат да възникнат вследствие на: 

 природни процеси и явления;  

 външни събития, предизвикани от човек извън границите на хранилището; 

 вътрешни събития, възникващи на площадката на хранилището. 

Диференциация на принципно възможните в обхвата на инвестиционното предложение 
аварийни ситуации и оценка на потенциалното въздействие на тези от тях, които могат да 
имат отношение към земните недра, е дадена в Таблица 4.4-2. 
 

ТАБЛИЦА 4.4-2 ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ 

Аварийни събития Тип на 
хранилището 

Оценка на потенциалното 
въздействие върху земните недра 

В нерадиационен 
аспект 

В радиационен 
аспект 

Природни процеси и явления 
Неотектонски  процеси и явления: 
не са доказани активни разломи и 
не се очакват ендогенни промени в 
земните недра около площадка 
„Радиана“  

траншеен Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

тунелен Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

Земетресение: всички конструкции - 
откоси, тунели и такива, от които 
има потенциален риск за 
радиоактивно замърсяване се 

траншеен Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

тунелен Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 
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Аварийни събития Тип на 
хранилището 

Оценка на потенциалното 
въздействие върху земните недра 

В нерадиационен 
аспект 

В радиационен 
аспект 

проектират като сеизмоустойчиви 
за нива на сеизмично въздействие 
SL1 или SL2, дефинирани за 
площадката на АЕЦ „Козлодуй“ 
Повърхностна ерозия: би могла да 
се изрази във формирането на 
плитки бразди и ровини по 
повърхността на откосите при 
траншеен тип хранилище  при 
некачествено  изпълнение на 
предвижданото залесяване на 
откоса и повреди в системата за 
организирано събиране и отвеждане 
на повърхностния отток   

траншеен Очаква се 
отрицателно, 

пряко, временно, 
краткотрайно и 

обратимо 
въздействие с 
много ниска 

степен 

Не се очаква 
въздействие 

тунелен Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

Екстремни ветрове и смерчове: 
проектите за съоръженията и 
конструкциите отчитат 
прогнозирана вероятност за 
екстремни ветрове и смерчове 

траншеен Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

тунелен Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

Външно наводнение: не е възможно, 
тъй като площадката е разположена 
на повече от 15÷20 m над 
прогнозираните максимални водни 
стоежи в р. Дунав, генерирани при 
разрушаване на хидровъзел 
„Железни врата“ и продължителни 
проливни дъждове.  

траншеен Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

тунелен Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

Естествени гравитационни процеси 
(свлачища, срутища): няма 
проявени. Естественият склон има 
достатъчна сигурност както за 
основно, така и за особено 
съчетание на натоварванията с 
отчитане на земетръсни сили 

траншеен Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

тунелен Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

Външни събития предизвикани от човешка дейност 
Пропадане на земната повърхност: 
при евентуално некачествено 
закрепване на минните изработки и 
заздравяване на масива около тях   

траншеен Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

Тунелен Очаква се 
отрицателно, 

пряко, временно, 
краткотрайно и 

обратимо 
въздействие със 
средна степен 

Не се очаква 
въздействие 

Експлозия на цистерна, външен 
пожар: увреждане на земната 
повърхност извън площадката на 
НХРАО 

траншеен Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

тунелен Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

Вибрации на земната повърхност: 
не се отразяват върху стабилитета 
на откосите и тунелите, които са 
проектно осигурени за сеизмични 

траншеен Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

тунелен Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 
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Аварийни събития Тип на 
хранилището 

Оценка на потенциалното 
въздействие върху земните недра 

В нерадиационен 
аспект 

В радиационен 
аспект 

въздействия, съпоставими и  
по-големи от вибрационните 

Вътрешни събития 
Инцидент при транспортиране на 
контейнери с РАО: слаби 
радиоактивни последствия 

траншеен Не се очаква 
въздействие 

Очаква се 
отрицателно, 

пряко, временно, 
краткотрайно, 

обратимо 
въздействие с 
много ниска 

степен 

тунелен Не се очаква 

Изтичания от тръби или резервоари 
- замърсяване на  земните едра и 
подземните води е проектно 
изключено 

траншеен Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие тунелен 

Повреда на водоснабдяването: не се 
отразява върху земните недра 

траншеен Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

тунелен Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

Вътрешен пожар: бързо ще бъде 
открит и загасен 

траншеен Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

тунелен Не се очаква 
въздействие 

Не се очаква 
въздействие 

Падане на тежки предмети: 
потенциално увреждане на 
контейнери с РАО 

траншеен Не се очаква 
въздействие 

Очаква се 
отрицателно, 

пряко, временно, 
краткотрайно, 

обратимо 
въздействие с 
много ниска 

степен 

тунелен Не се очаква 
въздействие 

Човешка грешка (падане на 
контейнери при транспортни 
произшествия, преместване и други 
действия) 

траншеен Не се очаква 
въздействие 

Очаква се 
отрицателно, 

пряко, временно, 
краткотрайно, 

обратимо 
въздействие с 
много ниска 

степен 

тунелен Не се очаква 
въздействие 

 

4.4.1.3 ПРИ ЗАТВАРЯНЕ 

Целта на затварянето е да изолира безопасно радиоактивните отпадъци от околната среда и 
хората чрез запълване на празното пространство между опаковките с РАО и поставяне на 
защитни екрани срещу потока на водите. Това трябва да бъде придружено от оценка на 
безопасността на Хранилището по време на периода на институционален контрол и 
изпълнението на след-експлоатационния мониторинг. 

Жизненият цикъл на фазата на затваряне на НХРАО се оценява на около 15 години, след 
което следва институционален контрол с продължителност 300 години. 
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Във фазата на затваряне ще бъдат изпълнени демонтаж на сгради и съоръжения, които 
не са необходими за следващия институционален контрол, и изграждане на система за 
затваряне на хранилището. 
При траншеен тип хранилище системата за затваряне ще включва  обратна засипка на 
пространството между клетките и около тях, изграждане на многопластова инженерна 
бариера, дренажа система за атмосферни валежи, система за мониторинг и повторна 
рекултивация и озеленяване. 
При тунелен тип хранилище системата за затваряне ще включва запълване на 
пространството около контейнерите с льос-циментова хидросмес или с гранулиран 
насипен материал веднага след складирането на контейнерите във всяка галерия или в 
няколко галерии. След окончателно запълване на подземните изработки устията на 
разкриващите щолни с излаз на повърхността се запечатват. 
Тези дейности са аналогични, но в по-малка степен, на описаните дейности по време на 
строителството и експлоатацията, от което следва аналогично въздействие върху земните 
недра. 

4.4.1.3.1 В НЕРАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ: 

Очаква се: 

 отрицателно, непряко, вторично, постоянно дълготрайно, необратимо въздействие, 
с много ниска степен и териториален обхват на площадката на инвестиционното 
предложение, дължащо се на инфилтрация на относително малки обеми битово-
фекални води и на дъждовни води, съдържащи неразтворени вещества. 

Не се очаква въздействие от: 

 механично нарушаване на земните недра, тъй като не се изпълняват изкопни  
дейности; 

 пропадане на земната основа, поради отстраняването на пропадъчите свойства на 
льосовите почви по време на строителството; 

 проява на гравитационни процеси и явления при траншеен тип хранилище, тъй като 
устойчивостта на откосите, освен от реализираните им с достатъчна сигурност 
проектни параметри, допълнително е потвърдена от резултатите на провеждания 
геодезичен мониторинг през строителния и експлоатационния период; 

 повърхностна ерозия, която би могла да се изрази във формирането на плитки 
бразди и ровини по повърхността на откосите при траншеен тип хранилище, 
поради осъщественото залесяване на откоса и изграждане на системата за 
организирано събиране и отвеждане на повърхностния отток.  

4.4.1.3.2 В РАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ: 

Не се очаква изменение на радиационните показатели на земните недра извън типичните 
фонови нива за региона, поради неразпространение на радиоактивни вещества и опазване 
на околната среда, в това число и на земните недра, от радиоактивно замърсяване, 
гарантирано от: 

 опаковката на кондиционираните РАО и останалите инженерни бариери, които 
запазват своята цялост и проектни характеристики; 
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 конструкцията на клетките за РАО при тунелен тип хранилище и на крепежите на 
минните изработки при тунелен тип хранилище, които са осигурени срещу 
водонепропускливост и радиационно изтичане;  

 изградените дренажни и канализационни системи.  
В дългосрочен план, през периода след затваряне на хранилището: 

 многослойното бариерно покрития при траншеен тип хранилище практически 
възпрепятства инфилтрацията на дъждовни води поради много ниските му 
стойности за коефициента на филтрация (около 10-9 m/s) и на коефициента на 
инфилтрация (около 1.5 l/m2). Това обстоятелство до голяма степен забавя загубата 
на функционалност на контейнерите с РАО и изтичането на радионуклиди към 
геоложката среда под хранилището; 

 високите стойности на коефициента на филтрация (5.8х10-6 m/s) и на коефициента 
на инфилтрация (60÷120 l/m2) на естествената бариера от еолични льосови 
образувания при тунелен тип хранилище са негативна предпоставка за проникване 
на дъждовни води в минните изработки, респективно на ускоряване на процеса на 
загуба на функционалност на контейнерите с РАО с последващо изтичане на 
радионуклиди към геоложката среда под хранилището. 

4.4.2 ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА 

По-горе в раздел 3.3.4 е посочено, че: 

 според информация в писмо № 92-00-79/1505-2014 г на министерството на 
икономиката и енергетиката на територията на площадка „Радиана“ 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. Овен това: 

 по данни от общинска дългосрочна програма 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) около 10 находищата на подземни богатства: за 
нефт, газ и кондензат“ (при Бутан, Оряхово, Селановци, Кнежа), на глини за тухли 
при Търнава, на варовици в община Хайредин и Ломския въглищен басейн 
(експлоатация на басейна в обозримо бъдеще не се очертава). 

 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 
km693 до km689 - гр. Козлодуй, km770÷km759 - с. Арчар, km676.6÷km675.4 - с. Лесковец, 
km662,5÷km660 - 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. 

С оглед на тази информация за подземните богатства: 
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● Находищата на нефт и газ, въглища, глини и варовици не присъстват в земните недра 
на площадка „Радиана“, поради което не се очаква въздействие през всички периоди на 
реализацията на инвестиционното предложение (строителство, експлоатация и затваряне) 
както в нерадиационен, така и в радиационен аспект. 

● Строителните инертни материали (баластра, пясък и др.) ще са едни от 
строителните материали, които ще се ползват в основните етапи от реализацията 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.  

4.4.2.1 ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО 

Снабдяването на НХРАО с необходимите количества речна баластра и пясък ще се 
извършва от посочените в Глава 3, раздел 3.3.4 регламентирани съгласно ЗВ баластриери 
(от ИАППД, гр. Русе за наносни отложения от р. Дунав, от МОСВ от язовири по 
Приложение № 1 на ЗВ и от БДУВДР за баластриери по вътрешните реки) в или извън 
района на инвестиционното предложение. 

4.4.2.1.1 В НЕРАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ: 

Очаква се въздействие върху запасите на баластриерите, които ще се определят в 
конкретните проекти, свързани със строителството на хранилището. Въздействието ще 
бъде отрицателно, но неизбежно, пряко, първично, временно, краткотрайно, обратимо, с 
териториален обхват в границите на съответната баластриера. То се очертава с много 
ниска степен, тъй като добивът ще бъде само от възобновяемите запаси на инертните 
материали при строго регламентиран разрешителен режим за дейността и осъществяван 
контрол от компетентните органи. 

4.4.2.1.2 В РАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ: 

Не се очаква въздействие върху баластриерите, защото е недопустимо ползване на 
радиоактивно замърсени инертни материали. 

4.4.2.2 ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ 

4.4.2.2.1 ПРИ НОРМАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

По време на нормална експлоатация ползване на инертни материали не се предвижда. 
Поради това, както и поради отсъствие на подземни богатства в земните недра на 
площадката за НХРАО, не се очаква въздействие върху находища на подемни богатства в 
нерадиационен и радиационен аспект. 

4.4.2.2.2 ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ 

Не се очаква въздействие върху находища на подземните богатства при аварийни ситуации 
в нерадиационен и радиационен аспект, тъй като не се предвижда ползване на инертни 
материали и в земните недра на площадката за НХРАО отсъстват подземни природни 
богатства. 

4.4.2.3 ПРИ ЗАТВАРЯНЕ. 

По време на затварянето на НХРАО ще се ползват строителни инертни материали за 
изграждане на многопластовата инженерна бариера за траншеен тип хранилище и за 
запълване на минните изработки при тунелен тип хранилище. С оглед на това: 
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4.4.2.3.1 В НЕРАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ: 

Не се очаква въздействие върху подземни богатства, поради отсъствие на техни запаси в 
земните недра на площадката за НХРАО. 

Очаква се въздействие върху запасите на баластриерите, които ще се определят в 
конкретните проекти, свързани със затварянето на хранилището. Въздействието ще бъде 
отрицателно, но неизбежно, пряко, първично, временно, краткотрайно, обратимо, с 
териториален обхват в границите на съответната баластриера. То се очертава с много 
ниска степен, тъй като добивът ще бъде само от възобновяемите запаси на инертните 
материали при строго регламентиран разрешителен режим за дейността и осъществяван 
контрол от компетентните органи. 

4.4.2.3.2 В РАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ: 

Не се очаква въздействие върху баластриерите, защото е недопустимо ползване на 
радиоактивно замърсени инертни материали. 

4.5 ЛАНДШАФТ 

За опазването на ландшафта България освен българското законодателство играе роля и 
Европейска конвенция за ландшафта („Ратифицирана на 13.10.2004 г. /ДВ бр. 
94/22.10.2004 г./, в сила за Р България от 01.03. 2005 г.). 
Конвенцията се основава на идеята, че съществува един единен ландшафт, всеки от 
компонентите на който е важен за някого и че както културните, така и природните му 
аспекти имат значение за характера му и обясняват настоящето му състояние. Главната 
цел на конвенцията за ландшафта е да съхрани европейското културно и природно 
наследство, които определят облика на общоевропейския ландшафт. За постигане на тази 
цел, конвенцията обединява усилията на договарящите се страни и организира ефективно 
сътрудничество за изпълнението им на европейско ниво, като същевременно ги подпомага 
да разработят политика за опазване, управление и планиране на европейския ландшафт на 
национално и местно ниво. Друга цел на конвенцията е да демонстрира, че природните и 
културните компоненти на ландшафта могат да бъдат опазвани и укрепвани и без 
обявяването им за паметници. 

Двата основни аспекта на конвенцията са: 

 признаването на ценността на всички компоненти на ландшафта и значението 
им за осигуряване на качеството на живот на хората и тяхната самобитност; 

 активната роля на обществото при възприемането и оценката на ландшафта. 

 АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА МИГРАЦИЯТА НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ В ЛАНДШАФТИТЕ 

При строителството практически необратимо е механичното нарушаване на геоложката 
основа. Механичното нарушаване на биокосния субстрат засяга главно външната 
структура на ландшафтите и в частност релефът (елемент на външната структура). 

Неблагоприятно въздействие ще има и върху растителното покритие, част от което ще 
бъде засегнато или унищожено, но подлежащо на частично изкуствено възстановяване 
(рекултивация).  
Предложените площадки попадат в райони заети със селскостопански площи, в близост до 
населени места, както и производствени зони, характерни със своите замърсители в 
природната среда. 
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Разпространението на замърсителите - на въздушните мигранти зависи пряко от 
конкретните климатични условия. Основен източник на замърсяване ще бъде от 
транспортния поток и строителната техника, който може да се разглежда като източник 
емитиращ: 

 непрекъснато, но с колебаеща се интензивност COx, NOx, SO2 и други газове и 
аерозоли, съдържащи Pb, Cd, димни частици от двигателите на преминаващите 
МПС и от износване на техните гуми и на пътната настилка; 

 епизодично, аварийно залпово замърсяване в отделни локални участъци при много 
малка вероятност за възникване, като последица от авария с неизправна техника. 

Интензивността зависи от множество фактори, които са извън обсега на инженерното 
решение на НХРАО. Към тях се отнасят: техническо състояние на МПС; вид на 
използваните горива; култура на използването и движението на техниката и др. 

Емитираните нелетливите аерозоли се разстилат върху земната повърхност и 
предизвикват акумулиращо се локално замърсяване на почвите и растителността.  

В повърхностната и подземна вода, миграцията на замърсителите зависи пряко от 
специфичната хидрометеорологична обстановка, която се обуславя от климатичните 
условия.  
При тези условия е невъзможно възникването на повишени концентрации в 
повърхностната вода и почви от този тип замърсители. 
Радиоактивността на почвите в района на АЕЦ “Козлодуй”, е обект на подробни и 
систематични изследвания от пуска на централата през 1974 г. до момента.  
Съгласно т.3.4 Земи и почви - Съществуващо положение...- .”Съдържанието на 
естествените радионуклиди 238U, 226Ra, 232Th е в границите на естественото за почвите в 
района, а съдържанието на техногенните 90Sr и 137Cs 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. 

Резултатите от пред-експлоатационния мониторинг на почви от площадка „Радиана“ са с 
типични за района нива. Анализирани са първоначално 8 броя контролни проби (нулеви 
замери) и след това регулярно почви от два контролни поста на площадката. Резултатите 
са: 54Mn: <0.22÷<0.40 Bq/kg, 60Co: <0.40÷<0.70 Bq/kg, 134Cs: <0.45÷<1.09 Bq/kg, 137Cs: 2.98÷ 
43.82 Bq/kg, 90Sr: 0.95÷1.55 Bq/kg, 238Pu: < 0.0079÷0.013 Bq/kg, 239+240Pu: 0.056÷0.17 
Bq/kg,241Am:  0.033÷0.083 Bq/kg, 242Cm: < 0.006÷< 0.0071 Bq/kg и 243+244Cm: < 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. 
При реализацията на инвестиционното предложение, не се очаква радиационно 
замърсяване на почвите, което да превишава МДК, поради това че експлоатацията на 
НХРАО, ще е в съответствие с установените принципи и правила за безопасно управление 
на съоръженията за радиоактивни отпадъци и с изискванията на ядреното законодателство 
и препоръките на Международна агенция за атомна енергия. 

 ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА САМООЧИСТВАНЕ И САМОВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 
ЛАНДШАФТИТЕ 

Всеки ландшафт има свой естетически капацитет, обусловен от неговата външна 
структура и екологичен капацитет, обусловен от вътрешния му строеж. Естетическия 
капацитет се определя от границата при която се запазва визуалното единство и 
естетическата хармония в ландшафта. Екологичният капацитет се обуславя от съхраняване 
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механизмите на саморегулиране на ландшафта, обезпечаващо запазването на 
съществуващото екологично равновесие. 

Потенциал за самовъзстановяване на ландшафтите по отношение на механичното 
нарушаване на геоложката основа (биокосния субстрат) практически не съществува. 
Механичното нарушаване на биокосния субстрат засяга главно външната структура на 
ландшафтите и в частност релефа.  

Потенциал за самоочистване по отношение на емитираните от пътя замърсители (без 
нефтопродукти) е достатъчно голям, за да не се допусне по широкото им разпространение 
в литосферата. 

 ПРОГНОЗА И ОЦЕНКА ЗА ОЧАКВАНИТЕ НАРУШЕНИЯ НА ЛАНДШАФТИТЕ ПРИ ОТЧИТАНЕ 
НА УСТОЙЧИВОСТТА ИМ СПРЯМО КОНКРЕТНИЯ ТИП ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Промените в пространствената и функционална структура на крайградските зони, 
характерни с индустриален и транспортно-комуникационен тип ландшафт; са последица 
от развитието на градовете, новите устройствени изисквания на територията, поземлената 
реформа, смяна на икономическата реформа. Устройството на ландшафта, след прогнозата 
и оценката за очакваните нарушения, трябва да бъдат подчинени на някои основни групи 
критерии: 

Екологичните критерии са свързани с възстановяването на нарушеното екологично 
единство на средата в крайградските зони с високо техногенно натоварване и транспортни 
функции и служат за определяне на параметрите на отделните ландшафтни компоненти. 
Икономическите са свързани с участието на различни стойности в окончателния баланс за 
проведените мероприятия по възстановяване на нарушенията в ландшафта. 
Естетическите се отнасят до мероприятия свързани с подобряване облика на зоната и 
хармоничната връзка със околния ландшафт. Визуалното въздействие от промяната на 
вида на ландшафта може да бъде смекчено от изборът на съвременен инженерно – 
архитектурен вид на обекта, и реализирането на подходящо озеленяване на технологично 
свободната територия, в рамките на отредения терен. 

Социални - свързани са с гарантиране здравето на хората – работещи на площадката и 
живеещи в съседните територии в зоната на въздействие, запазване условията на живот; 
съхраняване на старите традиции за ползване на територията и опазване на локалния 
ландшафт - неговата естетическа, екологична и емоционална стойност. 

Основната цел на реализация на ИП изграждане на НХРАО е да бъде осигурена 
безопасност и ефективна защита на експлоатационния персонал, населението и околната 
среда от потенциалното въздействие на погребаните отпадъци по време на 
експлоатационния и след експлоатационния период. Мерките за осигуряване на 
безопасността се предприемат през целия жизнен цикъл на НХРАО - на етапите избор на 
площадка, проектиране, изграждане, експлоатация, затваряне и периода на институционен 
контрол.). 
При осъществяването на предвиденото инвестиционно намерение, ландшафтът ще бъде 
променен, но няма да се промени основния тип на съществуващия ландшафт. 

Условно предполагаемото въздействието на замърсителите върху ландшафта може 
да се раздели на три фази: 

4.5.1 ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО 

Ще бъдат засегнати ландшафтните компоненти: геоложка основа, почви и растителност. 
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В резултат от изкопните работи при строителството ще се засегне пряко компонента 
геоложка основа. Въздействието се оценява като пряко, отрицателно, първично, 
необратимо, със ниска до средна степен на значимост, малко по обхват в границите на 
строителната площадка на ИП.  

В резултат от изкопно-насипни работи почвите подлежат на механично въздействие. 
Хумусният слой ще бъде съхранен на временно депо в рамките на избраната площадка.  

Промените на замърсяване на почвите ще се изразят в следното: макар и локално ще има 
промяна на протичащите в почвения субстрат физикохимични, воднофизични и 
биологични процеси; частично влошаване на почвената структура; застрашеност от ерозия 
и не на последно място естетически изменения. 
Растителността ще бъде унищожена на участъците, засегнати непосредствено от 
строителните дейности на площадката. Въздействието върху ландшафтните компоненти 
почви и растителност се оценява като пряко, първично, отрицателно, обратимо, с ниска 
степен на значимост и малко по обхват, в границите на строителната площадка. 
По време на строителството ще се промени визуалното възприемане на ландшафта – 
естетическо и обемно-пространствено. Предвидено е да се извършат определени видове 
работа - изкопи и насипи, свързани с депа за земни маси и депо за отделения хумус, 
машинен парк-строителна техника, фургони за работниците и др. Визуалната обвързаност 
на територията се характеризира със спецификата на локалния ландшафт (антропогенен–
индустриален тип ландшафт) - неговата изявеност с доминант комините и сградите на 
АЕЦ „Козлодуй”. Визуалните рамки на бъдещото НХРАО ще се дефинират основно от 
пътните комуникационни връзки и различните изгледни посоки от съседните терени. 
Елементите, които влияят на естетичността и визията са свързани със строителния процес, 
впоследствие с изградения обект. Проблемът се отнася до специфична 
психофизиологична оценка на обекта, които от своя страна има особена динамика, 
зависеща от ландшафтното оформяне в района на терена. Визуалното въздействие може 
да предизвика и негативно усещане за прекалено силна човешка намеса в района. 

От използването на тежки машини и съоръжения за извършване на строителните дейности 
ще бъдат завишени нивата на шум, вредни емисии. Източник на замърсяване и евентуално 
въздействие могат да бъдат само отработените газове на двигателите с вътрешно горене 
на строителните машини – СО, NОX, СН4, SO2, в рамките на работното време 
въглеводороди. Емисиите ще бъдат ограничени по обем, в рамките на работния ден. 
Времето, през което ще има въздействие е кратко, ограничено – докато трае 
строителството, и в зависимост от конкретните климатични условия. Не са необходими 
облекчителни мерки. 

Не се очаква негативно въздействие и замърсяване на подпочвените води в района. 
Възможно е евентуално инфилтриране в приповърхностния слой на земните недра на 
малки количества замърсени води, генерирани в процеса на строителната дейност 
Не се очакват радиационни въздействия върху компонентите на ландшафта в етапа на 
строителството.  
Не се очакват нарушения в структура и функционирането на ландшафтите. Промяна ще 
има но само в локалната структура, без въздействие върху основния тип ландшафт. 
В етапа на строителството на инвестиционното предложение социално-икономическите 
функции на ландшафта няма да се променят. 
Етапът на строителството не е свързан с въздействие върху ландшафти от съседни 
румънски територии.  
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4.5.2 ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ  

Периода на експлоатацията на инвестиционното предложение и въздействието му върху 
ландшафта са оценени като идентични за 4-те предложени площадки:  

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

Не се очаква замърсяване на ландшафтните компоненти с емисии на замърсители.  
При експлоатация на НХРАО и след неговото затваряне не се очакват значими 
въздействия върху геоложката среда изразяващи се в замърсяване с радионуклиди поради 
предвидените инженерни бариери, препятстващи преносът на радионуклиди в околната 
среда. 
Предвидено е да се извършва контрол на радиационните характеристики. 
Нерадиоактивните емисии ще се контролират от Система за непрекъснато наблюдение на 
емисиите. 

При възникване на непредвидени аварии са възможни локални замърсявания на всички 
компонентите на ландшафта. Отстраняването на авариите и възстановяване на нарушения 
ландшафт ще става по предварително изготвен Авариен план. 

При спазване на изискванията в проекта не се очаква замърсяване с течни РАО, тъй като 
емисиите ще отговарят на нормативните изисквания. При опасност от възникване на 
аварии ще се прилага Програмата за радиационна защита. 
Необходимо е спазване на съответните законови изисквания.  

Периодът на въздействие е ограничен (докато продължава експлоатацията на НХРАО). 
Не се очакват въздействия върху природо-териториалните комплекси. Не се очаква 
трансгранично въздействие. 
Не се очакват нарушения в структурата и функционирането на ландшафтите. 

4.5.3 ПРИ ЗАТВАРЯНЕ  

Въздействието върху ландшафта ще бъде подобно както по време на строителството. 
По време на извеждане от експлоатация не се очакват отрицателни въздействия върху 
хоризонталната и вертикална ландшафтна структура. Дейностите по затваряне ще се 
извършат в съответствие с предварително изготвен План за затваряне на НХРАО. 

Не се очакват радиационни въздействия върху компонентите на ландшафта в етапа на 
затваряне. Не се очакват радиационни въздействия върху природно-териториалните 
комплекси от съседни румънски територии.  
Земята, върху която ще бъде изградено НХРАО ще бъде трайно заета от него, тъй като 
след затварянето му ще бъде установен период на институционален контрол, по време на 
който достъпът до площадката е ограничен. След изтичане на 300 годишния период на 
институционален контрол се възстановява земеползването на площадката. 
Действията по извършване на рекултивация на терена ще окажат положително 
въздействие върху ландшафта. Ще допринесат за приобщаване на новата структурна 
единица към съществуващият локален ландшафт. 

Рекултивацията на нарушените терени се осъществява посредством комплекс от 
мероприятия, осигуряващи най-пълно и ефективно възстановяване на природния 
потенциал на ландшафта. С рекултивацията ще се запази естетическия стандарт в 
окръжаващият ландшафт. 
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Рекултивацията най-често се провежда на два етапа – техническа и биологична. 
Биологичната рекултивация ще бъде съобразена с основаната функция при бъдещо 
използване на територията. В зависимост от планираното ползване на територията на 
съответната площадка е възможно на мястото на ландшафт антропогенен да се появи нов 
ландшафт. 
Локалният ландшафт ще бъде променен, но няма да се промени основният тип ландшафт. 

4.6 БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 

4.6.1 РАСТИТЕЛЕН СВЯТ 

4.6.1.1 ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

4.6.1.1.1 В НЕРАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ 

Строителството на НХРАО е свързано с осъществяване на строително-монтажни дейности 
на повърхността на площадка „Радиана”, която към момента е почти изцяло заета с горска 
акациева култура. Предвид това, върху строителните площадки, по разработен план - 
график за работа, растителността поетапно ще бъде напълно ликвидирана, което е 
свързано и с промяната на облика на терена. Площите, в които ще бъде отстранена 
растителната покривка възлизат общо на 331.5 dka, които включват площадките за 
изграждане на платформите на хранилището, зоната предназначена за обслужващите 
сгради, площите предвидени за озеленяване, както и прилежащата инфраструктура – 
пътища, паркинги, отводнителни канавки и др. Общата площ на площадка „Радиана” 
възлиза на 464 dka, като то тях ще останат ненарушени 132.5 dka, т.е. в тях растителната 
покривка ще запази във времето сегашния си облик. В същото време площите предвидени 
за озеленяване възлизат на 244,5 dka, като в тях растителната покривка ще бъде подменена 
основно с видове, които не се срещат в момента върху тях  – вероятно ще бъдат оформени 
предимно тревни зони от райграс и цветни лехи с различни цветни декоративни видове, 
ще бъдат засадени и единични или групи от естествени и декоративни дървета и храсти. 
При направените на място теренни обходи и проучвания беше установено, че всички 
растителни видове, които се срещат върху полигоните от площадка „Радиана” подлежащи 
на усвояване чрез застрояване и озеленяване, както и в съседство с тях, и които ще бъдат 
ликвидирани при строителството, са широко разпространени и добре представени в цялата 
страна и нямат консервационно значение – не фигурират в Приложение № 2 и 3 на ЗБР, в 
Приложение I на Бернската конвенция, в червения списък на българските висши растения 
(Petrova & Vladimirov,  2009), в Приложение II и IV на Директива 92/43/ЕИО, както и в 
Червената книга на Република България, Том I – Растения и гъби (издание на БАН и 
МОСВ, 2011). Практически реализацията на ИП  не е свързано със загуба на ценни и 
редки растителни видове и с увреждане на характерни и ценни растителни местообитания 
за страната, тъй като се засяга горско насаждение с изкуствен произход, в което основния 
доминантен вид е акацията, който е интрудуциран в нашата страна вид. Не се очаква да 
настъпи и значителна загуба на биоразнообразие и биомаса по отношение на флората във 
флористичния район (Златийски), предвид че според картата на растителността на 
България в М 1:600000 (по Бондев, И., 1991) в него още на редица места съществува 
картируемата единица „Изкуствени насаждения от салкъм (Robinia pseudoacacia)”.   

4.6.1.1.2 В РАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ  

По време на строителството на първата платформа на хранилището и обслужващия 
сграден фонд, в радиационен аспект не се очакват каквито и да било въздействия върху 
флората в района, тъй като съоръжението все още няма да се експлоатира по 
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предназначение, т.е. в него няма да се погребват опаковки с  ниско- и средноактивни РАО. 
По време на строителството на втората платформа на хранилището, първата ще е вече 
изградена и експлоатирана, а по време на строителството на третата платформа, втората 
ще е вече била изградена и експлоатирана. При това в радиационен аспект също не се 
очакват въздействия върху флората в района, тъй като радиационно замърсяване не се 
очаква да има поради редица предвидени екраниращи бариери на платформите с 
погребаните РАО, които бариери ще възпрепятстват проникването на радиоактивни 
изотопи и техни лъчения в околната среда. Подобни въздействия ще се ограничат 
единствено около стойностите характерни за естествения радиоактивен фон в района, т.е в 
нормални граници. Бариерите са подробно описани и анализирани в точката в ДОВОС, 
съдържаща характеристиката на ИП. Съществено е да се отбележи, че рискът за 
радиационно замърсяване на района е сведен до минимум още на етапа  на „запечатване” 
на ниско- и средноактивните радиоактивни отпадъци в стоманобетоновите контейнери, 
които ще се явяват закрити източници само на гама йонизиращо лъчение, тъй като 
опаковката ще елиминира разпространението на алфа и бета частици извън нея, като 
контейнерите ще бъдат конструирани така, че мощността на еквивалентната доза на гама 
лъчение от една опаковка с РАО да е ограничена до 2 mSv/h на повърхността и максимум 
0.1 mSv/h на разстояние 1 m от повърхността. Отделно бариерите на хранилището ще 
екранират изцяло разпространението на слабото гама йонизиращо лъчение изпускано от 
контейнерите.  

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

4.6.1.2.1 В НЕРАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ 

По време на експлоатацията съществени отрицателни преки, вторични и косвени 
негативни въздействия върху флората в района не могат да се очакват, тъй като основните 
влияния ще се проявят през периода на строителство. В случая, в началото на етапа на 
експлоатация и при положение, че се спазят мерките заложни в ДОВОС по отношение на 
биологичното разнообразие, могат да се очакват по-скоро положителни въздействия, които 
са свързани със създаване на растителна покривка в площите предвидени за озеленяване 
възлизащи на 244,5 dka. За целта, при затревяването и залесяването не трябва да се 
използват агресивни и инвазивни растителни тревни и дървесни видове, които имат риск 
постепенно да изместят растителната покривка от прилежащите незасегнати от 
усвояването на терена площи.  

4.6.1.2.2 В РАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ И ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ 

По време на експлоатацията на НХРАО, свързана с погребване и съхраняване на ниско и 
средноактивни РАО в клетките на неговите платформи не съществува сериозен риск от 
наднормено радиационно замърсяване на района на площадката, както и сериозен риск за 
допълнителни радиационни въздействия върху разпространената растителност в района 
извън съществуващите въздействия предизвиквани от постоянния естествения 
радиоактивен фон характерен за тази част на страната. Този риск е сведен до минимум 
още на етапа на „запечатване” на ниско и средноактивните радиоактивни отпадъци 
в стоманобетоновите контейнери (СтБК). Те се явяват закрити източници само на гама 
йонизиращо лъчение, тъй като опаковката ще елиминира разпространението на алфа и 
бета частици извън нея. Контейнерите се залага да бъдат конструирани така, че мощността 
на еквивалентната доза на гама лъчение от една опаковка с РАО да е ограничена до 2 
mSv/h на повърхността и максимум 0.1 mSv/h на разстояние 1 m от повърхността. 
Съгласно закона отслабване на мощността на еквивалентната гама доза с квадрата от 
разстоянието, изчислената еквивалентна доза след още дузина метра ще е практически 
равна на нула, т.е в случая няма каквато и да било вероятност най-близките до площадка 
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„Радиана” защитени зони по натура 2000 и природните местообитания и местообитанията 
на видовете в тях да бъдат радиационно облъчени от СтБК по време на транспортирането 
им до НХРАО. 
Последващото погребване на опаковките в клетките на съоръжението чрез затварянето и 
покриването им с многослойна инженерна бариера (в т.ч. обособената преди това льосо-
циментовата възглавница под тях) напълно ще неутрализира възможността за радиационно 
замърсяване на водите, почвите, въздуха, геоложката среда и елементите на биологичното 
разнообразие в района в резултат на проникване на гама лъчение в тях, от което следва, че 
не може да има и влошаване на качеството на местообитанията на фауната в района в 
резултат на вторични/непреки въздействия от радиационно естество. За това ще спомогнат 
и обслужващите хранилището системи – най-вече мрежата за контрол и отвеждане на 
инфилтрираните води и мрежата за дълбоки дренажи, които са описани в анотацията.   
Необходимо е да се има предвид и, че като технология, процесът на съхраняване на РАО в 
НХРАО не е свързан с вероятност от изпускане на газови емисии в атмосферния въздух.  
По отношение сеизмичността, 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 е 
Mmax= 5.0.  
Главните източници на сеизмична опасност са земетръсни зони извън района на площта. 
Най-важната от тях е Вранчанската зона в съседна Румъния, която е генерирала събития с 
магнитуд М>7. Местните огнища са с документирани земетресения с М<4 и попадат в 
категорията на фоновата сеизмичност.  
В тази връзка хранилището, обслужващите го инсталации (системата за инфилтрирани 
води, системата за дълбоки дренажи, обслужващите ги резервоари и други) и 
спомагателния сграден фонд, съоръженията и инсталациите в него ще бъдат проектирани, 
конструирани, оразмерени и подсигурени в съответствие със сеизмично райониране на 
Република България, съобразено с изискванията на Еврокод 8 25  и стандартите за 
проектиране и изпълнение на строежите, които са задължителни за проектиране от м. 
януари 2014 г. - определени съгласно чл. 152 на Наредба № РД-02-20-2/2012 г. за 
проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (ДВ, бр. 13/2012 г.).  

4.6.1.3 ПРИ ЗАТВАРЯНЕ 

4.6.1.3.1 В НЕРАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ 

След окончателното затваряне на НХРАО, когато вече многослойното покритие е 
поставено върху клетките за погребване, хранилището ще бъде подложено на техническа и 
биологична рекултивация, в резултат на която ще бъде напълно покрито с почва и 
растителност, като при техническата рекултивация почвата,  която е била изкопана от 
мястото на платформите и складирана на площадка „Радиана” ще бъде положена по такъв 
начин, че склона да възвърне приблизително първоначалното си състояние. Това, при 
положение, че се спазят мерките заложни в ДОВОС по отношение на биологичното 
разнообразие, ще се отрази положително върху облика на растителността на района, като 
една част от видовете, които са били отстранени при строителството на хранилището, 
предимно тревни, ще се настанят на усвоения при застрояването терен отново. За да бъдат 
избегнати потенциални негативни въздействия върху съществуващата растителната 
покривка в района, при затревяването и залесяването не трябва да се използват агресивни 
и инвазивни растителни тревни и дървесни видове, които имат риск постепенно да 
                                                   
25 Проект на Националните приложения към Европейските стандарти за проектиране и изпълнение на 

строежите (Еврокодове) - http://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=492 
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изместят наличните видове от прилежащите незасегнати от застрояването на терена 
площи. 

4.6.1.3.2 В РАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ И ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ: 

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

4.6.2 ЖИВОТИНСКИ СВЯТ 

4.6.2.1 ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

4.6.2.1.1 В НЕРАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ 

Като цяло по време на строителството на НХРАО, обслужващия го сграден фонд и 
инфраструктура не могат да се очакват значителни негативни въздействия върху 
различните групи на фауната представени в тази част на Дунавската равнина – 
безгръбначни, риби, земноводни и влечуги, бозайници и птици. Предвид характера на ИП, 
неговия мащаб, местоположение и предвижданата етапност в строителството  на самото 
хранилище през интервали от около 20 години, не съществуват обстоятелства 
предполагащи настъпване на значими и необратими промени в структурата на числените 
комплекси на видовете разпространени в района, вкл. в резултат на кумулативни 
въздействия. На предвидената цялостна площадка (464 dka), както и в близост до нея няма 
групови находища на редки и застрашени животински видове от дивата фауна – такива не 
са регистрирани нито при направените огледи, нито по литературни данни. Самата 
територия е разположена в един до известна степен запазен, но от друга страна 
фрагментиран участък, който е заобиколен от значително антропогенно повлияни терени  
– на юг от второкласното шосе с. Хърлец – гр. Козлодуй и отвъд него обработваеми 
земеделски земи, на север път за достъп до АЕЦ „Козлодуй” и площадката на самата АЕЦ, 
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на запад и изток обработваеми земеделски земи. Всичко това до голяма степен  
възпрепятства свободния и необезпокояван достъп до този участък на някои наземно 
придвижващи се видове, особено при такива, за които е характерен по – висок праг на 
фактора безпокойство. От съществено значение е също, че съгласно баланса на 
застрояване на площадката кръгло около 377 dka (около 80 % от терена) остават 
свободни под формата на озеленени площи и ненарушени зони и само 87 dka (около 20 
%) подлежат на застрояване чрез изграждане на съоръжения, сгради и елементи на 
инфраструктурата. Това е предпоставка в ненарушените зони и прилежащите терени на 
площадката до голяма степен да се запазят съществуващите функции на местообитанията 
в района, като изкуствено озеленените площи също са в състояние да продължат да 
предоставят хранителна база за животинските видове разпространени в тази част на 
страната. 
По време на строителството  на елементите влизащи в състава на НХРАО се очаква 
предимно отрицателно въздействие върху безгръбначната фауна (Invertebrates), която се 
среща в площите подлежащи на застрояване и благоустрояване – ще бъде предимно 
отстранена с почвата, там където я има, или прогонена голяма част от почвената 
безгръбначна фауна (геобионти, геофили и геоксени), като червеи, многоножки и др., също 
и част от наличната наземна такава  –  предимно някои видове мравки, паяци, 
полутвърдокрили и други. Тук трябва да се има предвид, че това въздействие така или 
иначе неминуемо съпътства всички видове строителство и други дейности (особено 
селскостопански) в извънселищните територии. Освен това в случая, от направената 
характеристика в описателната част се вижда, че ИП е достатъчно и значително 
отдалечено от всички райони със силно изразено разпространение и голямо разнообразие 
на редки, ендемични и реликтни безгръбначни видове в България, а за тази част на 
Дунавската равнина са установени незначителен и един от  най – малките за цялата страна 
брой ендемични и редки видове, докато реликти не са регистрирани.  Изброените и 
описани пет целеви консервационно значими безгръбначни вида, които са предмет на 
защита по приложенията на Дир. 92/43 ЕИО и ЗБР, са разпространени или във водни 
екосистеми или предимно в букови и стари дъбови гори, каквито в района на ИП 
отсъстват. При това положение, при строителството на ИП ще бъдат засегнати предимно 
широко разпространени видове с многочислени популации, поради което не могат да се 
очакват съществени и забележими изменения в количествените им параметри в тази част 
на страната и още по-малко в цялата страна, като при това положение смъртността на 
безгръбначната фауна трябва да се разглежда по-скоро в аспекта на загуба на хранителна 
база за други гръбначни таксони, но това ще е незабележимо, пренебрежимо малко за 
района и донякъде обратимо.  
По отношение на гръбначната фауна (Vertebrates), по време на строителството на НХРАО 
няма да възникнат каквито и да било въздействия върху представители на ихтиофауната 
характерна за тази част на страната, тъй като в района на площадка „Радиана” липсват 
каквито и да било местообитания на риби – най- близките водни обекти са отдалечени на 
около 4 км (р. Дунав) и на малко повече от 1 км (обслужващите канали на АЕЦ 
“Козлодуй”).  
При земноводните и влечугите се очаква да бъдат засегнати частично, но в слаба и 
допустима степен единствено числените комплекси в тази част на страната на някои 
представители като зелената крастава жаба (Bufo viridis), слепока (Anguis fragilis), смока 
мишкар (Elaphe longissima) и някои гущери, за които площадката до определени граници 
предоставя благоприятни условия за обитаване и укритие. При наличие в района, по време 
на строителните дейности съществува известен риск от смъртност на единични индивиди 
(вкл. тяхно потомство) в резултат на сгазване при работата на строителната техника по 
разчистване и обработване на подлежащите на застрояване и благоустрояване площи от 
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предвидената площадка, както и при маневрирането на тежкотоварните МПС при 
транспортните дейности.  Във всички случаи, това като цяло няма да се отрази значимо на 
плътността на числените комплекси в тази част на страната на споменатите видове, тъй 
като последните, въпреки че фигурират в Приложение № 3 на ЗБР, така или иначе са често 
срещани в подобни и други местообитания в цялата страна и са в достатъчна наличност, 
която да поддържа популационните им структури и функции. Това се потвърждава и от 
факта, че първите два вида не са застрашени в национален и световен мащаб, не попадат в 
категория редки, а в Червения списък на застрашените видове на IUCN първия фигурира 
като „слабо засегнат” (в т.ч и смока мишкар), а слепока изобщо не е включен. Видовете не 
фигурират и в новата ЧК на Р.  България, том 2 - животни (издание на БАН и МОСВ, 2011).  
Както беше споменато и в аналитичната част, зелената крастава жаба у нас се среща 
повсеместно от морското равнище до около 1200 м н.в., предимно в открити затревени 
пространства, като в някои случаи може да е дори  по-многобройна в селските дворове, 
отколкото извън населените места, среща се и в големи градове, в т.ч. междублокови 
пространства (гр. София, гр. Пловдив и др. по лични наблюдения), т.е характеризира се с 
добре изразена синантропна адаптивност. В района на ИП съществуват още редица 
подобни на засяганата територии, които са подходящи местообитания за вида. Предвид 
това, във всички случаи рискът от смъртност няма да се отрази чувствително на 
плътността на локалната популация на зелената крастава жаба, тъй като този вид се среща 
в цялата страна в съответния му биотоп, като индивидите са в достатъчна наличност, която 
да поддържа популационната му структура и функции. Слепокът също е повсеместно 
разпространен в цялата страна в разнообразни терени - предимно в нексерофитни горски 
масиви и открити терени сред тях. Смокът мишкар, освен предимно във влажни 
широколистни и смесени гори и в близост до тях, не избягва и селищата,  като навлиза и 
често може да се срещне в лозя, овощни и зеленчукови градини, както и в дворовете на 
къщите, където често става жертва на стопаните. Именно с това се свързва и една от най-
големите заплахи за този вид.  Като цяло рискът от смъртност на индивиди слепок (Anguis 
fragilis) и смок мишкар (Elaphe longissima) при строителството на НХРАО е нисък и 
особено, ако се предприемат някои предохранителни мерки ще се сведе до минимум и 
даже може да се неутрализира почти изцяло. Мерките трябва да са насочени към обход на 
терена преди започване на строителството от херпетолог, който да извърши спасителни 
дейности по отношение на наличните слабо подвижни индивиди, ако има такива, както и 
инструктаж на работния персонал при забелязване на земноводни и влечуги да 
преустановяват работа до изтеглянето на индивидите от района, или до провеждане на 
спасителни мероприятия от извикан на място специалист.  При останалите описани видове 
земноводни и влечуги в общата характеристика, по време на строителството, не се очакват 
съществени въздействия. Известни находища на целеви и значими таксони в близост до 
ИП няма.  
По отношение на бозайната фауна съществени преки негативни въздействия от 
строителните дейности, свързани със смъртност на индивиди и др. подобни не могат да се 
очакват. Основните въздействия ще са свързани най-вече с прогонването на наличните 
наземни бозайници от територията на повърхностните строителни площадки още при 
разчистването им от дървесната растителност при подготовката за строителство. При това, 
не се очаква да бъдат засегнати числените комплекси на описаните „целеви видове” 
характерни за района и предмет на опазване в най-близките защитени зони, респективно и 
техни находища. Територията не предлага подходящи условия и присъствие на такива 
видове не е регистрирано. Въпреки че не бяха наблюдавани, от описаните „значими 
видове” има слаба вероятност района на площадка „Радиана” да е местообитание 
единствено на невестулката (Mustela nivalis ) и белогръдия таралеж (Erinaceus concolor). 
Двата вида често се срещат в близост до населени места и въпреки  че са включени в 
Приложение № 3 на ЗБР не са застрашени в национален и световен мащаб, не попадат в 
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категория редки, а в Червения списък на застрашените видове на IUCN фигурират в 
категория „слабо засегнати”. Двата вида не фигурират в новата ЧК на Р.  България, том 2 - 
животни (издание на БАН и МОСВ, 2011). Даже и да бъдат прогонени от територията на 
ИП,  това няма да се отрази съществено върху структурата на популациите им, като 
недалече има достатъчно подходящи местообитания, където могат да се настанят. В 
случай на установяване на потомство на тези два вида на площадката, е необходимо 
строителството да започне едва или след отглеждането и израстването му в достатъчна 
степен, когато само започва да търси настаняване в други по-отдалечени територии, или 
след безопасното му преместване в подходящи такива. По отношение на прилепната 
фауна, както беше споменато и в описателната част,  на територията няма подходящи 
убежища за покой и размножаване на т.н видове „горски прилепи”. На практика 
площадката на ИП предоставя най-вече условия само за ловуване и хранене на някои от 
тях, включително и на някои „градски” видове, които има вероятност да използват за 
укрития и убежища някои части от сградите и халетата разположени на площадката на 
АЕЦ „Козлодуй”. В резултат от разчистването и работата на площадката има вероятност 
една част от индивидите на ловуващите „горски” видове в района да започнат да 
посещават временно други ловни територии, докато трае строителството, поради 
породеното безпокойство през този период, особено ако се строи денонощно. Подходящи 
територии има около обслужващите външни  канали на АЕЦ „Козлодуй”, при р. Дунав и 
редица други, така че числеността им в района в резултат на строителството на НХРАО не 
се очаква да претърпи промени. В същото време съществува вероятност да се наблюдава и 
обратния ефект – да бъдат привлечени индивиди ловуващи в съседни територии от т.н. 
„градски” видове, поради наличието на дежурно нощно осветление в района на 
площадката, което привлича различни насекоми служещи като хранителна база на 
прилепите.  От  видовете изброени „други бозайници” в описателната част, повечето са 
ловни видове, като всички са широко разпространени в цялата страна и някакви кой знае 
какви последствия върху тях от прогонването им не може да има.  

При птиците от видовете, включени в Приложение № 2 на ЗБР – Списък 2 в описателната 
част, както там е отбелязано, в района на залесената територия, сред която попада и тази 
на ИП, през гнездовия период е регистрирана само червеногърбата сврачка (само в 
близост и в периферията на площта, но не и във вътрешността й), като е вероятно и 
срещането на отделни индивиди и на сирийския пъстър кълвач – при търсене на храна, но 
основно през есенно-зимния период. Червеногърбата сврачка у нас е твърде многоброен 
вид, а освен това се среща от морското равнище до твърде големи надморски височини, 
поради което в страната, в т. ч. и в района на ИП,този вид е вън от каквато и да е 
застрашеност, нито попада в групата на редките за страната видове, именно поради което 
видът липсва(не е поставен от отговарящия за него специалист) в новата Червена книга 
на България. Предвид това 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 на ИП. 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 кацане 
при почивки и нощувания (и твърде вероятно са го и правили). 
Въздействията върху фауната, в резултат от изграждането на обекта на инвестиционното 
предложение, ще бъдат със следните параметри: 
Териториален обхват: на локално ниво, ограничено в обхвата на площадка “Радиана” – на 
площ в границите на платформите в контролираната зона, обслужващите сгради и 
съоръжения в охраняваната зона, също паркингите, вътрешноплощадови транспортни 
връзки, алеи за пешеходно движение и др. Цялата площадка е около 464 dka, от които само 
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20 % подлежат на плътно застрояване, като именно в тях ще са съсредоточени основните 
въздействия по време на строителството.  При етапното изграждане на платформите (на 
три етапа) значително ще се намалят негативните въздействия.   
Начин на въздействие – пряко най-вече по отношение на по-слабо подвижните 
безгръбначни в границите на строителните полигони и малък брой индивиди земноводни 
и влечуги от гръбначната фауна при наличие на такива, вторично при прогонване на 
бозайната фауна и птиците, както и косвено върху отделни индивиди от някои таксони 
разпространени в непосредствено прилежащите територии.  
Степен на въздействие: слабо, без  съществена промяна в числеността на фаунистичните 
комплекси в района и без съществена фрагментация на местообитания, тъй като такава 
съществува и в момента.  

Продължителност на въздействието: временно, среднотрайно до дълготрайно въздействие 
през периода на строителството; 

Честота на въздействието: периодично въздействие при строителството на самото 
хранилище,  през големи периоди от време, т.е. значително разсъсредоточено във времето, 
тъй като трите платформи на хранилището ще се изградят през интервали от около 20 
години, което ще допринесе от една страна за значително намаляване на  генерираните 
вредности в хода на строителството поради разделянето им на порции и тяхното 
асимилиране във времето преди генериране на следващата порция, а от друга за 
постепенната адаптация към обстановката на засегнатите видове. 
Кумулативни въздействия: не се очаква появата на съществени такива с други подобни 
инвестиционни намерение за строителство и дейности в района.  
Трансгранични въздействия: такива въздействия върху фауната не се очакват. 

Обратимост на въздействието: в съществена степен обратимо след осъществяване на 
озеленителните мероприятия в границите на площадката, както и на техническата и 
биологичната рекултивация след изчерпване капацитета за погребване на опаковки с  
ниско- и средноактивни РАО в хранилището и неговото затваряне. 

4.6.2.1.2 В РАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ 

По време на строителството на първата платформа на хранилището, в радиационен аспект 
не се очакват каквито и да било въздействия върху фауната в района, тъй като 
съоръжението все още няма да се експлоатира по предназначение, т.е. в него няма да се 
погребват опаковки с  ниско и средноактивни РАО. По време на строителството на втората 
платформа на хранилището, първата ще е вече изградена и експлоатирана, а по време на 
строителството на третата платформа, втората ще е вече била изградена и експлоатирана. 
При това в радиационен аспект също не се очакват въздействия върху фауната в района, 
тъй като радиационно замърсяване не се очаква да има поради редица предвидени 
екраниращи бариери на платформите с погребаните РАО, които бариери ще 
възпрепятстват проникването на радиоактивни изотопи и техни лъчения в околната среда. 
Подобни въздействия ще се ограничат единствено около стойностите характерни за 
естествения радиоактивен фон в района, т.е в нормални граници. Бариерите са подробно 
описани и анализирани в точката в ДОВОС, съдържаща характеристиката на ИП. 
Съществено е да се отбележи, че рискът за радиационно замърсяване на района е сведен 
до минимум още на етапа  на „запечатване” на ниско- и средноактивните радиоактивни 
отпадъци в стоманобетоновите контейнери, които ще се явяват закрити източници само на 
гама йонизиращо лъчение, тъй като опаковката ще елиминира разпространението на алфа 
и бета частици извън нея, като контейнерите ще бъдат конструирани така, че мощността на 
еквивалентната доза на гама лъчение от една опаковка с РАО да е ограничена до 2 mSv/h 
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на повърхността и максимум 0.1 mSv/h на разстояние 1 м от повърхността. Отделно 
бариерите на хранилището ще екранират изцяло разпространението на слабото гама 
йонизиращо лъчение изпускано от контейнерите.  

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

4.6.2.2.1 В НЕРАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ 

По време на експлоатацията съществени преки, вторични и косвени негативни 
въздействия върху фауната в района не могат да се очакват, тъй като основните влияния ще 
се проявят през периода на строителство. В случая даже има вероятност някои  
представителни на гръбначната фауна, които са били прогонени от съответната строителна 
площадка в резултат на строителните мероприятия да се върнат в близост до засегнатите 
територии и даже някои птици и прилепи да се настанят върху или в част от обслужващия 
сграден фонд и някои други строителни съоръжения.  Единствено съществува слаб риск от 
смъртност на някои дребни и по- слабо подвижни гръбначни (земноводни и влечуги) при 
транспорта на СТБ контейнерите с РАО от специализираните транспортни средства (СТС) 
по пътя от отправния пункт при АЕЦ  „Козлодуй”  до сградата за приемане и временно 
съхраняване на РАО и след това до съответната платформа на хранилището. На практика 
този риск е незначителен на фона на съществуващия от общия транспортен трафик в 
района на АЕЦ, също предвид късия маршрут (около 3 км) и, че СТС ще се движат с ниска 
скорост (от 10 до 20 км/ч). Усвояването на територията за изграждане на НХРАО, 
постоянното човешко присъствие при експлоатацията му, оградата около НХРАО ще 
изключат възможността за заселване на по едри наземни животински видове с изключение 
на някои дребни бозайници и влечуги. В нерадиационен аспект не могат да бъдат очаквани 
значими аварийни ситуации – могат да се очакват най-вече инцидентни свързани с разливи 
на ГСМ, които са бързо отстраними, като такива места се избягват от представителите на 
животинския свят.   

4.6.2.2.2 В РАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ 

По време на експлоатацията на НХРАО, свързана с погребване и съхраняване на ниско и 
средноактивни РАО в клетките на неговите платформи,  не съществува сериозен риск от 
наднормено радиационно замърсяване на района на площадката, както и сериозен риск за 
допълнителни радиационни въздействия върху разпространената фауна в района извън 
съществуващите въздействия предизвиквани от постоянния естествения радиоактивен фон 
характерен за тази част на страната. Този риск е сведен до минимум още на етапа на 
„запечатване” на ниско- и средноактивните радиоактивни отпадъци в 
стоманобетоновите контейнери. Вида на радиоактивните отпадъци, които подлежат 
на погребване е от категория 2а, съгласно Наредбата за безопасност при управление на 
радиоактивните отпадъци.  

Практически инвестиционното предложение не е свързано с третиране и погребване 
на отработено ядрено гориво от работата на реакторите в АЕЦ „Козлодуй” или други 
АЕЦ, както и на други РАО попадащи извън споменатата горе категория.  
В НХРАО ще се погребват преработените и кондиционирани отпадъци в защитни 
стоманобетонни контейнери (СтБК). Те ще се явяват закрити източници само на гама 
йонизиращо лъчение, тъй като опаковката ще елиминира разпространението на 
алфа и бета частици извън нея. Съгласно закона отслабване на мощността на 
еквивалентната гама доза с квадрата от разстоянието, изчислената еквивалентна 
доза след още дузина метра ще е практически равна на нула, т.е в случая няма 
каквато и да било вероятност най-близките до площадка „Радиана” защитени зони 
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по Натура 2000 и природните местообитания и местообитанията на видовете в тях да 
бъдат радиационно облъчени от СтБК по време на транспортирането им до НХРАО. 

Последващото погребване на опаковките в клетките на съоръжението чрез затварянето и 
покриването им с многослойна инженерна бариера (в т.ч. обособената преди това льосо-
циментовата възглавница под тях) напълно ще неутрализира възможността за радиационно 
замърсяване на водите, почвите, въздуха, геоложката среда и елементите на биологичното 
разнообразие в района в резултат на проникване на гама лъчение в тях, от което следва, че 
не може да има и влошаване на качеството на местообитанията на фауната в района в 
резултат на вторични/непреки въздействия от радиационно естество. За това ще спомогнат 
и обслужващите хранилището системи – най-вече мрежата за контрол и отвеждане на 
инфилтрираните води и мрежата за дълбоки дренажи, които са описани в анотацията.   
Необходимо е да се има предвид и, че като технология, процесът на съхраняване на РАО в 
НХРАО не е свързан с вероятност от изпускане на газови емисии в атмосферния въздух.  

4.6.2.3 ПРИ ЗАТВАРЯНЕ 

4.6.2.3.1 В НЕРАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ 

След окончателното затваряне на НХРАО, когато вече многослойното покритие е 
поставено върху клетките за погребване, хранилището ще бъде подложено на техническа и 
биологична рекултивация, в резултат на която ще бъде напълно покрито с почва и 
растителност, като при техническата рекултивация почвата,  която е била изкопана от 
мястото на платформите и складирана на площадка „Радиана” ще бъде положена по такъв 
начин, че склона да възвърне приблизително първоначалното си състояние. Това ще се 
отрази и положително върху фауната на района, тъй като една част от видовете, които са 
били прогонени по време на строителството и експлоатацията на хранилището ще 
започнат да обитават терена отново, като ще се освободят и пространства за навлизане и 
пребиваване и на някои нови видове – най-вече влечуги, дребни бозайници и птици.  

4.6.2.3.2 В РАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ 

При строителството на площадката на инвестиционното предложение не се очаква да 
бъдат нанесени значителни щети на фауната в този район на страната, тъй като от една 
страна териториалния обхват на НХРАО е с ограничена площ, а от друга не съществува 
сериозен и значим риск от унищожаване на редки и застрашени от изчезване животински 
видове, които са с ограничено разпространение на територията на страната и в Дунавския 
фаунистичен район. На практика числеността на фаунистичните комплекси в района 
между с. Хърлец и гр. Козлодуй ще остане или почти непроменена, или въобще няма да се 
промени.  

Въздействията върху разпространената фауна в този район в резултат от изграждането на 
инвестиционното предложение ще бъдат със силно ограничен локален характер по 
териториален обхват – в границите на площадката и в непосредствено съседство, преки 
по начин на въздействие, със слаба степен, временни и среднотрайни по 
продължителност, без кумулативен ефект поради липсата на ИП за други мащабни 
съоръжения в района.  
По време на експлоатацията на инвестиционното намерение и през 
следексплоатационния му период не се очакват съществени въздействия в радиационен 
аспект върху животинския свят, в т.ч. върху продукцията от домашните животни в района, 
тъй като НХРАО ще бъде проектирано и изградено в съответствие с изискванията за 
осигуряване на безопасността, заложени в нормативната база и препоръките на МААЕ, 
прилагане на принципа на защита в дълбочина и изграждане на НХРАО като 
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многобариерно инженерно съоръжение препятстващо разпространението на 
радионуклиди в околната среда, както и експлоатация на съоръжението в съответствие с 
принципите и правилата за безопасно управление на съоръжения за управление на 
радиоактивни отпадъци.  

Не се очакват значими негативни въздействия на инвестиционното предложение в 
нерадиационен и радиационен аспект, предвид предвидените инженерни бариери, 
препятстващи преносът на радионуклиди в околната среда. Очакваното радиационно 
въздействие върху фауната ще бъде незначително. 
 

4.6.3 ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ 

Предвид че площадката на НХРАО не попада в границите на защитените зони от 
Европейската екологична мрежа Натура 2000 и не граничи непосредствено с такива, 
реализацията на инвестиционното намерение не може да окаже въздействия върху най-
близките защитени зони, свързани с увреждане и фрагментация на териториите им и на 
площи от местообитания предмет на опазване в тях, както и значителни въздействия върху 
целевите видовете обитаващи териториите и местообитанията на тези зони. Върху тях не 
могат да се очакват и негативни косвени въздействия в радиационен аспект, тъй като 
НХРАО ще бъде проектирано и изградено в съответствие с изискванията за осигуряване на 
безопасността, заложени в нормативната база и препоръките на МААЕ, прилагане на 
принципа на защита в дълбочина и изграждане на НХРАО като многобариерно инженерно 
съоръжение препятстващо разпространението на радионуклиди в околната среда, както и 
експлоатация на съоръжението в съответствие с принципите и правилата за безопасно 
управление на съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци. Отсъствието на 
вероятност за значително отрицателно въздействие върху местообитанията и популациите 
на видовете предмет на опазване в най-близката защитена зона BG0002009 „Златията” е 
потвърдено и в писмо на МОСВ с Изх. № 26-00-1223/20.11.2009 г., в което компетентния 
орган е дал становище на основание чл. 39, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за 
извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета на целите на опазване на защитените зони. Въпреки това, поради 
обществената значимост на обекта, за по-пълна изчерпателност и яснота към ДОВОС е 
приложена самостоятелна оценка за степента на въздействие от реализацията на ИП върху 
най-близките защитени зони по Натура 2000, в която детайлно ще бъдат разгледани и 
оценени очакваните въздействия върху местообитанията и видовете предмет на опазване в 
тези зони.  

4.7 ОТПАДЪЦИ 

При реализация на инвестиционното предложение се очаква генериране на 
нерадиоактивни и радиоактивни отпадъци.  

4.7.1 НЕРАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ 

Нерадиоактивните отпадъци от НХРАО генерирани в различните периоди на реализация 
на ИП са класифицирани съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците от 
23.07.2014 г. обн.в ДВ бр.66 от 08.08.2014г, 
Дейностите и задълженията по управление на нерадиоактивните отпадъци са 
регламентирани в Закон за управление на отпадъците (ЗУО) (Обн. ДВ. бр. 53 от 
13.07.2012 2013г., в сила от 13.07.2012 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 
г.; изм. с Решение № 11 от 10.07.2014 г. на КС на РБ - бр. 61 от 25.07.2014.) и 
подзаконовата му база  
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И при двата типа хранилище - тунелен и траншеен се генерират нерадиоактивни 
отпадъци: битови отпадъци; строителни отпадъци; производствени неопасни и опасни 
отпадъци, които се очаква да са с аналогична количествена и качествена характеристика. 
Различията са в количествата на генерираните излишни земни маси в периода на 
изграждане на двата типа хранилища (тунелен или траншеен), вследствие на различните 
количества на изкопните земни маси, но при ефективното им управление не се очаква 
значително въздействие върху отделните компоненти на околната среда. 
Поради специфичния характер на инвестиционното предложение – строителство, 
експлоатация и затваряне на НХРАО, не е възможно да се определи предварително 
количеството на генерираните отпадъци, а на някои видове дори и с приближение.  

4.7.1.1 ГЕНЕРИРАНИ ОТПАДЪЦИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО 

Очаква се по време на строителството да се генерират нерадиоактивни отпадъци: битови, 
строителни, неопасни производствени отпадъци и опасни отпадъци. Количеството на 
отпадъците ще са сравнително по-големи в периода на строителство на ИП в различните 
етапи, но зависи от обема на строителните работи и вида на изгражданите съоръжения, 
количеството и вида на строителните материали, състоянието на строително-монтажната 
техника, както и от организацията на строителната дейност и квалификация на 
строителите. 

Предложени са две технологии за реализация на хранилището за погребване на ниско и 
средноактивни РАО категория 2а в повърхностно модулно инженерно хранилище: 
траншеен тип и тунелен тип. Двете алтернативи, свързани с избора на технология за 
реализация на НХРАО траншеен и тунелен тип е предвидено да се изграждат етапно.  

Изготвен е предварителен баланс на земните маси по етапи, подробно изложен в т.4.3 на 
настоящия раздел. Изкопаните земни маси в т.ч и излишните земни маси не се очаква да 
бъдат с наднормено замърсяване, поради мястото, където се генерират. Една част от 
земните маси ще се използват за вертикална планировка (покривни пластове на 
хранилището), за пътища, запълване на нарушени терени и др.  
ЗУО съгласно чл.2(2) т.4 не се прилага за незамърсена почва и други материали в 
естествено състояние, изкопани по време на строителни дейности, когато е сигурно, че 
материалът ще бъде използван за целите на строителството в естественото си състояние на 
площадката, от която е изкопан (в конкретния случай количествата на използваните на 
площадката хумус и др.земни маси могат само ориентировъчно да бъдат определени и 
респективно трудно могат коректно да се определят  излишни земни маси, които ще се 
генерират при двете технологии за реализация на хранилището за погребване на ниско и 
средноактивни РАО категория 2а в повърхностно модулно инженерно хранилище: 
траншеен тип и тунелен тип. 

Количествата на генерираните отпадъци се различават по предварителна оценка предимно 
по отношение на формираните количества излишни земни маси и отделеният хумус, но 
проектирането на тунелния тип е много на по-ранен етап и сравняването на отделните 
фази не е съвсем точно. 

Излишни земни маси за първия етап и при двата технологични варианта на погребване ще 
се изпращат на депо извън границите на площадката на НХРАО, като се приема, че те са 
около 250 хил. m3 за тунелен тип хранилище и около 265 хил. m3 за траншеен тип 
хранилище и ще се транспортират до депото за земни маси за максимум 300 дни. 

Балансът на излишните земни маси от втори и трети етап ще се прецизира в следващи 
фази на проектиране. За всеки етап ще се изготвя програма за управление и използване на 
изкопните земни маси, както и организиране на депо в определена близост до обекта. 
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Останалите генерирани отпадъци са идентични за двата типа хранилища. Всички 
генерирани отпадъци са определени и класифицирани съгласно Наредба № 2 за 
класификация на отпадъците от 23.07.2014 г. обн.в ДВ бр.66 от 08.08.2014г. 

4.7.1.1.1 СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ 

Отпадъците от строително-изкопните работи за строителство на сгради и съоръжения са 
от Група с код 17 05 Почва (включително изкопана почва от замърсени места, камъни и 
изкопани земни маси), с код 17 05 04 – почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 
03* (не съдържащи опасни вещества) – ще се генерират при изграждането на бетонова 
настилка, оформянето на фундаментите на производствено-административната сграда и 
подземните съоръжения на хранилището. При вертикалната планировка се предвижда да 
се използват част от  изкопните земни маси. При изкопните работи няма да се използват 
взривни работи.  
В периода на извършване на строителните работи ще се генерират и отпадъци от Група с 
код 17 01 и Група с код 17 03. 
 Група 17 01 - Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия, с 

кодове както следва: 

 код 17 01 01 - бетон с предполагаем обем от около 5 m3. 

 Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия с код 17 01 03 – Смесени 
строителни отпадъци около 2 m3; 

 Смеси от различни видове строителни отпадъци- смеси от бетон, тухли, керемиди, 
плочки, фаянсови и керамични изделия с код 17 01 07 – различни от 17 01 06* –  
около 200  m3за целия строителен период . 

 Група 17 03 - Асфалтови смеси, каменовъглен катран и съдържащи катран продукти: 

 Асфалтови смеси с код 17 03 02 съдържащи други вещества, различни от 
упоменатите в 17 03 01 * - при премахване на некачествена настилка. 

 Строителните отпадъци, които не се използват се предлага да се депонират на  
РДНО в Оряхово. Община Козлодуй в момента не разполага с депо за строителни 
отпадъци. Общината е показала готовност за предлагане на подходящ терен за изграждане 
на площадка за третиране и обезвреждане на строителните отпадъци.(писмо дадено в 
приложение ) 

4.7.1.1.2 НЕОПАСНИ (ПРОИЗВОДСТВЕНИ) ОТПАДЪЦИ 

 Група 17 04 - метали (вкл. техните сплави) с код 17 04 05 желязо и стомана около 0.5 
t/y за строителния период. 

 Група 12 01 - Отпадъци от  формоване, физична и механична повърхностна обработка 
на метали и пластмаси: 

 Стърготини, стружки и изрезки от черни метали - стоманени стружки 
генерирани при студена обработка на детайли,– до 0.05 t/y за строителния период - 
Код 12 01 01. 

 Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали. Ще се генерират при 
монтажни работи на съоръжения и комуникации - рязане на кабели и др. до 0.02 t/y 
- Код 12 01 03 за строителния период. 

 Група 15 01 - Опаковки (включително разделно събирани опаковки от бита) 
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 Хартиени и картонени опаковки. Ще се генерират от кутии и опаковки на 
строителни материали и оборудване. Код 15 01 01 - около 2 m3 за целия период на 
строителство, събират се временно на определено място на площадката в контейнер 
и се предават на лицензирана фирма за рециклиране след сключване на договор.  

 Пластмасови опаковки. Ще се генерират от кутии и опаковки на строителни 
материали. Код 15 01 02 - около 2m3 за целия период на строителство, събират се 
временно на определено място на площадката в контейнер и се предават на 
лицензирана фирма за рециклиране след сключване на договор.  

 Опаковки от дървесни материали. Ще се генерират от опаковъчна дървесина на 
оборудване и други.код 15 01 03 - около 3  m3 се предават на лицензирана фирма 
след сключване на договор. 

 Метални опаковки. Метални кутии от оборудване - 0.1 t Ще се предават въз 
основа на писмен договор на оторизирана по реда на ЗУО фирма за рециклиране 
код 15 01 04. 

 Смесени опаковки код 15 01 06  - от материали и оборудване в очаквано 
количество около 5.0 m3, се предават на лицензирана фирма след сключване на 
договор. 

 Група 16 01 - Стари автомобилни гуми – излезли от употреба гуми- износени 
автомобилни гуми, негодни за по-нататъшна употреба. Генерирани от транспортни и 
строителни машини около 50 бр. код 16 01 03 за строителния период. 

 Група 17 06 - Други изолационни материали - топлоизолационни материали, стъклена 
и минерална вата, несъдържащи азбест, генерирани през строителния период около 0.3 
t/y код 17 06 04 – изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 
03. 

 Група 08 01 - Отпадъци от производство, формулиране, доставяне, употреба и 
отстраняване на бои лакове с код 08 01 12 – отпадъчни бои и лакове, различни от 
упоменатите в 08  01 11.  

4.7.1.1.3 ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ  

 Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа (от хидравлични 
системи на техниката и др.) 13 01 10*. Ще се събират на мястото на образуване от 
обслужващите техниката сервизни фирми в собствени предназначени за целта 
съдове и ще се транспортират от тях и предават на лицензирана фирма за 
обезвреждане преминала през съответния разрешителен режим по ЗУО. - 0.05 t  

 Нехлорирани моторни смазочни масла и масла за зъбни предавки на 
минерална основа (от смазочни системи на технологичното оборудване).код 13 02 
05*- от машините на строителната механизация с очаквано количество до 100 l, 
които ще се предават на външни лицензирани фирми за обезвреждане 

 Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки - отработени машинни и 
смазочни масла от транспортна дейност – 13 02 08*. 

 Утайки от маслоуловителни шахти – код.13 05 03* - генерират се при 
пречистване на нефтосъдържащи отпадъчни води в КМУ (каломаслоуловители). 
При почистване на съоръженията, утайките се предават на външни лицензирани 
фирми за обезвреждане. 

 Oловни акумулаторни батерии- Произход на отпадъка - стари негодни 
акумулатори от подмяна в транспортни и строителни машини- около 0.05t за 
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строителния период - Код – 16 06 01* Ще се предават на оторизирана фирма за 
последващо третиране. 

- Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни 
вещества (метални опаковки и опаковки от полимери замърсени с бои, лакове, 
дезинфектанти, масла и др.). код 15 01 10* по около 0.05-0.1 m3 за всеки етап- общо 
до 0,2 m3 за целия период на строителство.  

 Асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран  код 17 03 01* -  Ще се 
предават въз основа на писмен договор на оторизирана фирма по реда на ЗУО за 
следващо третиране. 

4.7.1.1.4 БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗДЕЛНО СЪБИРАНИ ФРАКЦИИ 

Битови отпадъци (домакински отпадъци и сходни с тях отпадъци от търговски, 
промишлени и административни дейности), включително разделно събрани фракции – 
група 20. 
 Група 20 01 - Разделно събирани фракции (с изключение на 15 01) 

 Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак – Генерират се при 
подмяна при профилактика на негодни лампи до 10 бр./г.. Код – 20 01 21*  

 Група 20 03 - Смесени битови отпадъци - генерират се отпадъци от битовата дейност 
на персонала –  

 Битови отпадъци – код 20 03 01 (смесени битови отпадъци) за целия строителен 
период от работниците, заети в строителството около 37.5 m3./a . Ще се събират в 
контейнери временно на определени места на обекта. Ще бъдат депонирани на 
депо за неопасни битови и производствени отпадъци РДНО Оряхово.  

 Биоразградими отпадъци - 20 02 01- генерират се при почистване на терена за 
изграждане на модулите от растителни отпадъци, клони от дървета и т.н. 
Количествата и при двата варианта се очаква да са аналогични. 

 Почва и камъни - 20 02 02- генерират се при изкопните работи . 

Списък на очакваните отпадъци, които ще се генерират по време на строителството 
на НХРАО с код и наименование, съгласно Наредба № 2 за класификация на 
отпадъците от 23.07.2014 г. обн.в ДВ бр.66 от 08.08.2014г, е представен в Таблица 
4.7-1. 

ТАБЛИЦА 4.7-1 ГЕНЕРИРАНИ ОТПАДЪЦИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО  

№ Код на 
отпадъка 

Наименование на отпадъка 

Строителни отпадъци 
1 17 01 01 бетон 
2 17 01 03 Смесени строителни отпадъци – керемиди, плочки и керамични изделия 
3 17 01 07 Смеси от различни видове строителни отпадъци– различни от 17 01 06*. 
4 17 03 02 асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 

03 01 
5 17 04 05 желязо и стомана 
6 17 05 04 Почва и камъни, различни от упоменатите в т.17 05 03  
7 17 05 06 Изкопани земни маси различни от 17 01 05*. 
Опасни отпадъци 
8 13 01 10* Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа (от хидравлични 

системи на техниката и др.). 
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9 13.02.08*. Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки - отработени машинни и 
смазочни масла  

10 13 02 05* нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална 
основа 

11 13 05 03* Утайки от маслоуловителни шахти 
12 15 01 10* опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни 

вещества 
13 16 06 01* оловни акумулаторни батерии 
14 17 03 01* Асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран  
15 20 01 21* флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак 
Производствени отпадъци / неопасни  отпадъци/ 
16 08 01 12 отпадъчни бои и лакове, различни от упоменатите в 08 01 11 
17 12 01 01 Стърготини, стружки и изрезки от черни метали 
18 12 01 03 Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали 
19 15 01 01 Хартиени и картонени опаковки. 
20 15 01 02 Пластмасови  опаковки. 
21 15 01 03 Опаковки от дървесни материали 
22 15 01 04 Метални опаковки.  
23 15 01 06 Смесени опаковки 
24 16 01 03 излезли от употреба гуми 
Битови отпадъци 
25 20 03 01 смесени битови отпадъци 
26 20 02 01 Биоразградими отпадъци 

 

Съгласно Закона за управление отпадъци (ЗУО) преди започването на строителството на 
ИП, следва да се осигурят необходимите документи, свързани с дейностите по управление 
на отпадъците. 

4.7.1.2 ГЕНЕРИРАНИ ОТПАДЪЦИ ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ  

В периода на експлоатация ще се генерират различни видове отпадъци в зависимост от 
извършваните дейности при етапното изграждане на модулите на НХРАО експлоатацията 
и затварянето им: битови отпадъци, неопасни производствени отпадъци , опасни отпадъци 
и строителни отпадъци. 
Управлението на отпадъците ще се извършва при строг контрол и управление, за 
недопускане на негативно въздействие върху околната среда. 

4.7.1.2.1 БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗДЕЛНО СЪБИРАНИ ФРАКЦИИ  

Битови отпадъци (домакински отпадъци и сходни с тях отпадъци от търговски, 
промишлени и административни дейности), вкл.разделно събрани фракции – група 20. 

 Група 20 01 - Разделно събирани фракции( с изключение на 15 01) 

 Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак – Генерират се при 
подмяна при профилактика на негодни лампи до 20 бр./год. Код – 20 01 21*  

 Код 20 01 36 – излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, 
различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35  

 Код 20 01 01 - хартия и картон;  

 Код 20 01 02 стъкло 
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 Код 20 02 01- Биоразградими отпадъци, генерирани от почистване на зелени 
площи. 

 Код 20 02 02- Изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 – 17 05 06 
(почва и камъни генерирани при ремонт на пътни алеи, площадки и др.) 

 Група 20 03 - Смесени битови отпадъци - генерират се отпадъци от битовата дейност 
на персонала - до 4 t/y – код 20 03 01  

Прогнозираното количество на ТБО според броя на обслужващия персонал от 64 души е 
около 32 m3/y. Битовите отпадъци ще се събират в метални контейнери и ще се извозват с 
автотранспорт на съответната фирма за следващо третиране.(към момента депониране). 

4.7.1.2.2 СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ  

В процеса на експлоатация на изградените модули ще се генерират при извършване на 
ремонтни работи: 
 Група 17 01 - Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия, с 

кодове както следва: 

 Бетон - код 17 01 01 до 1.0 m3/y;  

 Смесени строителни отпадъци – керемиди, плочки и керамични изделия - код 17 
01 03 – до 0.1 m3. 

 Смеси от различни видове строителни отпадъци с код 17 01 07 – различни от 17 01 
06*.– до 0.1 m3 

 Група 17 03 - с код 17 03 02 - асфалтови смеси съдържащи др. вещества, различни от 
упоменатите в 17 03 01 * - (не съдържащи каменовъглен катран) при ремонт на 
асфалтова настилка макс. 0.1 m3/y;  

 Група 17 04 - метали (вкл. техните сплави) отпадъци с код 17 04 05 желязо и стомана. 
около 0,05 t/y.при извършване на ремонтни работи. 

 Група 12 01 – при извършване на ремонтни работи при профилактика на машини и 
съоръжения:  

 Стърготини, стружки и изрезки от черни метали - стоманени стружки 
генерирани при студена обработка на детайли с код 12 01 01 – ще се генерират при 
поддръжката на съоръжението, профилактика, ремонт (планов и авариен) до 0.01 
t/y - ,  

 Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали с код 12 01 03- ще се 
генерират при монтажни работи на съоръжения и комуникации - рязане на кабели и 
др. до 0.005 t/y. 

 Група 15 01 - Хартиени и картонени опаковки - ще се генерират от кутии и 
опаковки на строителни материали и оборудване при извършване на ремонтни работи: 

 Хартиени и картонени опаковки с код 15 01 01 - около 0.05 t/y Ще се предават на 
специализирана фирма за оползотворяване; 

 Пластмасови опаковки. Ще се генерират от кутии и опаковки на строителни 
материали. Код 15 01 02 - около 0.03 t/y  

 Опаковки от дървесни материали. Ще се генерират от опаковъчна дървесина на 
оборудване и други. Код 15 01 03 - около 0.1 t 
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 Метални опаковки код 15 01 04 от оборудване - 0.02 t. Ще се предават въз основа 
на писмен договор на оторизирана по реда на ЗУО фирма за рециклиране. 

 Смесени опаковки – код 15 01 06 -  

 Отпадък с код 15 02 03 абсорбенти, филтърни материали ,кърпи за изтриване и 
предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02. 

 Група 16 - отпадъци, неупоменати на друго място в списъка. 
Отпадащите от поддръжката на автотранспорта и строителната механизация при ремонт и 
профилактика негодни за използване автомобилни гуми са неопасен отпадък с код 16 01 
03 излезли от употреба гуми. При текущи или профилактични ремонти е възможно 
отстраняването на излязло от употреба оборудване с кодове от тази група с код 16 02 
отпадъци от електрическо и електронно оборудване с код - 16 02 14 – излязло от употреба 
оборудване, различно от упоменатото в кодове 16 02 09 и 16 02 13 и с код 16 02 16 – 
компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в 
код 16 02 15.  

4.7.1.2.3 ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 

 Група 13 - Отпадъци от масла и отпадъци от течни горива (с изключение на 
хранителни масла, годни за консумация и на тези от групи 05, 12, 19) 

 Група 13 01 - Отпадъчни хидравлични масла -код 13 01 10* нехлорирани хидравлични 
масла на минерална основа. (от хидравлични системи на техниката и др.) Ще се 
събират на мястото на образуване от обслужващите техниката сервизни фирми в 
собствени предназначени за целта съдове и ще се транспортират от тях и предават на 
лицензирана фирма за обезвреждане – около 0,05 t/y. 

 Група 13 02 - Отработени моторни, смазочни и масла за зъбни предавки  

 код 13 02 05* нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на 
минерална основа (от смазочни системи на технологичното оборудване). - 0,05t/y. 

 Група 13 03 - отработени изолационни и топлопредаващи масла код - 13 03 07* 
нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа около  0.05 
t/y 

Отработените машинни и смазочни масла, са свързани основно с поддръжката на помпи, 
компресори, автотранспорт и строителна механизация.  

 Група 15 - Отпадъци от опаковки; адсорбенти, кърпи за изтриване, филтърни 
материали и предпазни облекла, неупоменати другаде в списъка. 

 Група 15 01 Опаковки(включително разделно събрани отпадъчни опаковки от бита) 
код 15 01 10*, Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с 
опасни вещества (опаковки метални и от полимери замърсени с бои, лакове, 
дезинфектанти, масла и др.). Ще се предават въз основа на писмен договор на 
оторизирана фирма по реда на ЗУО за обезвреждане,  

 Група 15 02 - Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни 
облекла. Абсорбенти и филтърни материали (маслени филтри) ще отпадат от 
експлоатацията на вентилационните системи, строителната и монтажна техника като 
опасен отпадък с код 15 02 02* абсорбенти, филтърни материали (включително 
маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, 
замърсени с опасни вещества. 

 Група 16 - отпадъци, неупоменати на друго място в списъка. 
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 Група 16 06 - батерии и акумулатори При подмяната на части от оперативното и 
резервно захранване на съоръженията, аварийното осветление и от поддръжка на 
транспортната техника ще отпаднат от експлоатация негодни батерии и акумулатори, 
които обикновено са опасен отпадък с код 16 06 01* оловни акумулаторни батерии. 
Ще се предават въз основа на писмен договор на оторизирана фирма по реда на ЗУО за 
обезвреждане, като ще се търси такава необходимото разрешително по реда на 
споменатия закон, на която да се предават на мястото на тяхното образуване. 

4.7.1.3 ГЕНЕРИРАНИ ОТПАДЪЦИ ПО ВРЕМЕ НА ЗАТВАРЯНЕ НА НХРАО  

В периода на затваряне на НХРАО ще се генерират ограничени количества отпадъци: 
 битови отпадъци от работещите на обекта 40 души до 18 m3/y; 

 строителни отпадъци – част от сградите ще се използват след затварянето на 
НХРАО за нуждите на институционалния контрол. Известни количества 
строителни отпадъци ще възникнат при окончателното запечатване на модулите и 
привеждане на системите в състояние за институционален контрол, чието 
количество на този етап е оценено на около 150 mЗ.  

Количествата на отпадъците не могат да бъдат определени на този етап, а третирането им 
ще се извърши по определена Програма за строителните отпадъци – след проверка за 
радиоактивност и доказване, че не са замърсени - депониране на депото за 
нерадиоактивни битови и производствени отпадъци или площадка за строителни 
отпадъци. 

4.7.1.4 ГЕНЕРИРАНИ ОТПАДЪЦИ ПО ВРЕМЕ НА ИНСТИТУЦИОНЕН КОНТРОЛ СЛЕД  ЗАТВАРЯНЕ НА НХРАО 

В периода на институционен контрол след затваряне на НХРАО ще се генерират 
ограничени количества отпадъци: - битови отпадъци от работещите на обекта около 15 
души до 6 m3./y. 

4.7.1.5 СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ. ТРАНСПОРТНА СХЕМА ЗА 
ИЗВОЗВАНЕ НА ОПАСНИ И ИНЕРТНИ ОТПАДЪЦИ. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ. 

4.7.1.5.1 УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В СТРОИТЕЛНИЯ ПЕРИОД  

 Строителни отпадъци Отпадъци от бетон (17 01 01) и тухли (17 01 02) ще се 
генерират в резултат на извършване на строителни работи. на площадката 
предвидена за реализация на ИП. Ще се прецизира възможността за Възлагане от 
Възложителя управлението на всички отпадъци, генерирани от подготовката на 
площадката за строителство и целия строителен период да се извършва от 
строителната фирма. (практикува се масово при наличието на подобен род обекти), 
Строителните отпадъци ще се депонират на депото за строителни отпадъци в 
РДНО Оряхово. Всички излишни земни маси генерирани при изкопните работи 
след използването им на площадката на НХРАО могат да се използват на други 
места в района за запълване на нарушени терени, могат да се използват  като 
материал за насипи и др. или ще се извозват на депо. При извършване на изкопните 
работи няма да се използват взривни работи. 

 Всички видове метални отпадъци генерирани в резултат на строителството (17 04 
05, 12 01 01, 12 01 03, 15 01 04) ще се предадат за рециклиране на фирма, 
притежаваща разрешително по чл. 67 или комплексно разрешително по чл. 35, ал. 1 
на ЗУО и сключен писмен договор съгласно чл. 39, ал. 1 на същия закон. 
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 Отпадъците от опаковки (15 01 01, 15 01 02, 15 01 03) ще се отделят при 
монтажните дейности на съответните съоръжения и инсталации. На територията на 
всяка от площадките ще е необходимо да се предвиди място за съхранение на 
опаковките от доставката на оборудването и съоръженията. Следва да се 
организира тяхното сортиране по видове (дървени, пластмасови, метални, хартиени 
и картонени) и предаване за рециклиране на специализирани фирми.  

Очакваното количество на битовите отпадъци ще бъде съответно около 37.5 t/y - 
предвижда се да се събират в контейнери и да се извозват периодично на депото за 
битови отпадъци Депонирането на битовите отпадъци от НХРАО ще се извършва на 
РДНО Оряхово, стопанисвано от регионално сдружение за управление на 
отпадъците. Отпадъците ще се извозват периодично от обслужващата 
сметосъбирането и сметоизвозването фирма, като за целта ще се сключи и 
съответния договор между нея и подизпълнителя на строителните дейности. 

 Опасните отпадъци класифицирани в 13-та група има вероятност да се отделят при 
поддържането на строителната техника, ако скоро не е преминала регулярното 
техническо обслужване за определен пробег или брой работни часа. В такива 
случаи на повечето строителни обекти практиката е при смяна на масла те да се 
събират на мястото на образуване от обслужващите техниката сервизни фирми в 
собствени съдове, да се транспортират от самите тях и предават на оторизирана 
фирма за обезвреждане преминала през съответния разрешителен режим по ЗУО. 
За събиране на опасните отпадъци се обособяват и площадки, които отговарят на 
съответните противопожарни и нормативни изисквания.  

 По време на строителните работи има вероятност да излязат от употреба и 
изтощени акумулатори (16 06 01*) от ползваната автомеханизация. Предвижда се, 
старите акумулатори да се предоставят на лицата съгласно Наредба за батерии и 
акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори Приета с ПМС № 351 
от 27.12.2012 г., обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.2013 г., в сила от 8.01.2013 г., попр., бр. 6 от 
22.01.2013 г., изм. и доп., бр. 51 от 11.06.2013 г., в сила от 11.06.2013 г.  

 Опаковките от бои и лакове, съдържащи опасни вещества следва да се събират и 
временно съхраняват, съгласно нормативните изисквания в ББ куб или друг вид 
плътно и добре затварящо се съоръжение обозначено с ясни надписи за вида и 
опасността на отпадъка и да се предават в съответствие с договор на мястото на 
образуването им на фирма преминала съответния разрешителен режим по ЗУО за 
по-нататъшно процедиране. 

 Управлението на генерираните отпадъци по време на строителството ще се 
осъществява в съответствие с нормативните изисквания чрез определяне на 
конкретни места и обособяване на определени площи за манипулиране и временно 
съхранение на съответните видове отпадъци. Предназначените за крайно 
обезвреждане отпадъци ще се предават въз основа на договор на фирми, 
притежаващи разрешение по чл. 35, ал. 1, т.1 на ЗУО (Обн. ДВ. бр.53 от 13 Юли 
2012 г.) или комплексно разрешително издадено по реда на ЗООС.  

 Негодните Флуоресцентни тръби се предават на специализирана фирма за 
последващо третиране, съгласно нормативните изисквания.  

4.7.1.5.2 УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ПЕРИОД НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ  

Отпадъци, генерирани в периода на експлоатация се предвижда да бъдат временно 
съхранявани на площадката на инсталацията, съгласно изискванията на действащото 
законодателство за което ДП „РАО” има опит.  
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 Строителни отпадъци - при извършване на ремонтни дейности ще се депонират на 
депо за строителни отпадъци.  

 Всички видове метални отпадъци (17 04 05, 12 01 01, 12 01 03, 15 01 04) и скрап 
временно ще се съхраняват на площадката и ще се предават периодично за 
рециклиране на фирма, притежаваща разрешително по чл. 67 или комплексно 
разрешително по чл. 35, ал. 1 на ЗУО при наличие на сертификат за произход и 
сключен писмен договор съгласно чл. 39, ал. 1 на същия закон. 

 Отпадъците от опаковки (15 01 01, 15 01 02, 15 01 03) - На територията на 
площадката временно ще се съхраняват , като се организира тяхното сортиране по 
видове (дървени, пластмасови, метални, хартиени и картонени) и предаване на 
специализирани фирми за рециклиране.  

 Очакваното количество на битовите отпадъци ще бъде съответно около 32 t/y и се. 
предвижда да се събират в контейнери и да се извозват периодично до депа за битови 
отпадъци. Отпадъците ще се извозват периодично от обслужващата сметосъбирането и 
сметоизвозването фирма, като за целта ще се сключи и съответния договор . 

 Опасните отпадъци дадени за 13-та група има вероятност да се отделят при 
поддържането на транспортната техника временно ще се съхраняват на площадката на 
обекта, съгласно нормативните изисквания. Периодично ще се предават на 
оторизирана фирма за обезвреждане преминала през съответния разрешителен режим 
по ЗУО. Площадките за опасните отпадъци е необходимо да отговарят на съответните 
противопожарни и нормативни изисквания.  

 Оловни акумулаторни батерии (16 06 01*) от ползваната автомеханизация се 
предвижда да се предават на лицата съгласно Наредба за батерии и акумулатори и 
за негодни за употреба батерии и акумулатори Приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 
г., обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.2013 г., в сила от 8.01.2013 г., попр., бр. 6 от 22.01.2013 г., 
изм. и доп., бр. 51 от 11.06.2013 г., в сила от 11.06.2013 г.  

 Опаковките от бои и лакове и др., съдържащи опасни вещества следва да се 
събират и временно съхраняват, съгласно нормативните изисквания в ББ куб или 
друг вид плътно и добре затварящо се съоръжение обозначено с ясни надписи за 
вида и опасността на отпадъка и да се предават в съответствие с договор на мястото 
на образуването им на фирма преминала съответния разрешителен режим по ЗУО 
за по-нататъшно процедиране.  

 Негодните флуоресцентни тръби временно се съхраняват в помещение на 
територията на площадката на обекта в здрави, добре затворени кашони, 
Периодично се предават на специализирана фирма за последващо третиране. 

Транспортирането на отпадъците ще се извършва при спазване на нормативните 
изисквания за третиране и транспортиране на производствени и на опасните отпадъци. 

На площадката няма да се извършва оползотворяване, преработване и рециклиране на 
отпадъци и обезвреждане на отпадъците.  

Контрол и измерване - Количеството на образуваните отпадъци ще се контролира.  

Документи и докладване на дейностите по управление на отпадъците: Съгласно 
действащите нормативни изисквания за дейностите по управление на отпадъците: - 
отчетни книги за отпадъците; - годишни отчети, включващи; информационни карти за 
отпадъците по видове.  
Преди започване на строителството на обектите на ИП площадката ще се подготви за 
строителство и оборудване на модулите, включени за изграждане на I етап на НХРАО  
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В периода на експлоатация, ще се спазват всички условия , свързани с документацията и 
докладването на дейностите по управление на отпадъците.за което Възложителя има опит. 

При експлоатация и в дългосрочен аспект след затваряне генерираните отпадъци ще се 
управляват самостоятелно от управляващите НХРАО.  

При строг контрол и ефективно управление на отпадъците и стриктно спазване на 
предложените мерки не се очакват значими негативни въздействия върху околната среда, 
работещите на обектите, свързани с дейността на ИП и населението в района. 

4.7.1.6 ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

4.7.1.6.1 В ПЕРИОДА НА СТРОИТЕЛСТВО 

По време на строителството на обектите, свързани с реализацията на ИП се очакват 
временни въздействия върху околната среда, които да бъдат само в границите на 
площадката на инвестиционното предложение и само по време на строителството. 
Въздействието ще бъде отрицателно с ниска степен на въздействие, пряко върху 
площадката, тъй като отпадъците ще се генерират на мястото на строителните дейности.  

По честота се очаква въздействието да е временно (по време на изграждането  на обектите 
на ИП) и по обратимост – обратимо, защото генерираните отпадъци временно ще остават 
на площадката, и ще се извозват за последващо третиране. 

4.7.1.6.2 ПЕРИОД НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

Въздействието се оценява като пряко, първично, отрицателно с ниска степен на 
въздействие, обратимо, локално и сравнително малко по обхват, в границите на 
производствената площадка на инвестиционното предложение. 

4.7.1.6.3 ПЕРИОД НА ЗАТВАРЯНЕ 

По честота се очаква въздействието да е временно, отрицателно с ниска степен на 
въздействие, локално и краткотрайно само по време на затваряне на обектите на ИП, 
обратимо, защото генерираните отпадъци временно ще остават на площадката, и ще се 
извозват за последващо третиране. 

4.7.1.6.4 ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ 

Извънредни ситуации при строителството и експлоатацията на ИП могат да възникнат при 
евентуалните аварии - разливи, пожар, както и в резултат на природни бедствия (като: 
земетресения, наводнения) и други. По време на експлоатацията е възможно възникване 
на аварийни ситуации. В такива ситуации се очакват преки, временни и краткотрайни и 
обратими отрицателни с ниска степен на на значимост на въздействията. 

4.7.1.6.5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Необходимо е да се осигури строг контрол и ефективно управление на отпадъците през 
различните периоди от реализацията на НХРАО, за което ДПРАО има опит, свързано с: 

- временното съхранение на част от тях на определените места, отговарящи на 
всички нормативни изисквания  

- своевременното предаване на видове отпадъци  за които е необходимо последващо 
третиране на специализирани фирми  
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- Своевременно транспортиране на строителните и битови отпадъци до РДНО 
Оряхово  

- В бъдеще да се прецизира възможността за реализация на депо за строителни 
отпадъци на територията на Община Козлодуй. 

При строг контрол и ефективно управление на нерадиоактивните генерирани отпадъци 
при строителство, експлоатация (при нормална експлоатация и аварийни ситуации) и 
затваряне на НХРАО не се очакват значителни негативни въздействия върху околната 
среда. 
Не се очаква кумулативен ефект 

Не се очаква трансгранично въздействие. 

4.7.2 РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ 

4.7.2.1 ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

По време на строителството не се генерират радиоактивни отпадъци. 

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

4.7.2.2.1 ВТОРИЧНИ ОТПАДЪЦИ (РАО) 

В процеса на експлоатация, може да се генерират течни и твърди вторични отпадъци, като 
следствие от оперативни ситуации (нормална или инцидентна поява) и те трябва да се 
управляват безопасно. Нивата на съдържащата се активност ще определят стратегията за 
управление.  
Основните източници на течни и твърди РАО по време на нормална работа са:  

 Твърди отпадъци (памучни и др.) от натривки за анализ на повърхностно 
замърсяване от опаковките с радиоактивни третирани отпадъци; средства за 
индивидуална защита, използвани в контролираната зона на НХРАО;  

 Течни отпадъци от лабораторни радиохимични анализи и вода, събирана от 
дренажната система на общата обслужваща сграда от дренажите на помещенията в 
контролираната зона на сградата и от сградата за приемане и временно съхранение 
на опаковки с РАО.  

Генерирането на твърди отпадъци от проверка с натривка/намазки се определя с 
отчитане,на следните процедурни параметри:  

 Проверка с натривка се извършва обикновено на 300 cm2 повърхност опаковката с 
РАО;  

 Отстраненото замърсяване е около 4 Bq/cm2 (съответства на нивото за 
освобождаване от контрол на гама-бета нуклиди, приемайки че 100% от 
замърсяването е отстранено);  

 Теглото на материала за натривка е прието за 20 g;  

 Броят проверки с натривки се приема за 4 натривки за опаковка с РАО и 200 
опаковки за година.  

Следователно общата гама-бета активност е 1200 Bq и специфичната активност на твърдия 
отпадък е 60 Bq/g, което е над нивото за освобождаване от контрол от 1 Bq/g и 
следователно се обявява като радиоактивен отпадък.  
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Общото тегло на твърдия отпадък е 16 kg, което няма да бъде значително и е по-малко от 
обема на един 220 литров варел.  

Основните източници при отклонения от нормалните условия на експлоатация са:  

 Течности, събирани от мокри процеси на дезактивация;  

 Течности, събирани от мрежата за инфилтрирани води.  
Генерираните течни вторични отпадъци ще са много малко. В инвестиционното 
предложение, са приети консервативно следните месечни количества:  

 Приема се, че подготовката на пробите и почистването на материали ще се 
генерират 10 l на ден,  или 200 l на месец.  

 Почистване на пода в контролираната зона, консервативно:  

 Помещения в сградите: 40 l/месец;  

 Превозни средства (зоната за товарене/разтоварване на камиони в сградата за 
приемане и временно съхранение на опаковки с РАО. 

За да се намалят течните отпадъци, е предвидено помещение за външно почистване на 
нерадиоактивно замърсяване на камиони, когато пристигат в съоръжението преди да 
влезнат в зоната, което може да се използва при лошо време. Следователно в зоната за 
товарене/разтоварване на камиони са определени приблизително 50 l на месец.  

 Душове за дезактивация: Въпреки, че замърсяването на операторите е малко 
вероятно, се предвиждат по изключение отпадни води от две измивания на месец. 
Генерираните отпадни води от други места за дезактивация (напр. умивалници за 
измиване на ръце, разположени близо до мониторите за ръце и стъпала) се считат 
като незначителни и са включени в този изчислен дебит: 0.2 l/s x 5 min x 60s/min x 
2 пъти/month = 120 l за месец  

 Почистване на замърсени камиони. Замърсяването (радиоактивно) на камион е 
много малко вероятно. Единствената възможност за замърсяване е при операцията 
за разтоварване на опаковката. Не се предвижда почистване с вода.  

Очакваните течни ефлуенти (след замерване потенциални РАО)  са 410 l/месец.  

Тези ефлуенти се събират в резервоари за съхранение, намиращи се в подземно 
помещение, до общата обслужваща ограда.  

Събирани течности от мрежата за инфилтрирани води не се очакват и много малко 
количество от тях могат да бъдат замърсени, ако има такива. Инфилтрираната вода се 
събира в специално обособен резервоар. 

4.7.2.2.2 СРЕДСТВА ЗА ИНДИВИДУАЛНА ЗАЩИТА И ИНСТРУМЕНТИ  

При експлоатацията на НХРАО ще има относително малък брой средства за индивидуална 
защита като защитно облекло, обувки или ръкавици (не повече от 40 комплекта годишно 
или максимум около 0.05 m3/година.) както и други сухи отпадъци (парцали, хартия).  
Средствата за индивидуална защита както и други отпадъци (парцали, хартия), използвани 
по време на дейностите по експлоатация, могат да се приемат като чист материал след 
радиологична проверка, дори и в случай на откриване на замърсяване. Този материален 
поток се приема като сух отпадък за компактиране. 
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4.7.2.2.3 УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕЧНОСТИТЕ  

НХРАО няма да разполага със система за обработване на радиоактивни течности.  
Стратегията за управление на течни отпадъци е както следва:  

 Всяка вода, събирана от контролираната зона ще бъде радиологично проверена, 
чрез вземане на проби и анализирането имй, за да се насочи към басейна с 
дренажни води и ако е доказано отсъствието на радиоактивно замърсяване, 
съгласно поставените нормативни изисквания, ще се насочват към дренажната 
канализация за условно чисти води.  

 В случай, че се установи че радиоактивното замърсяване е над определените 
гранични стойности за допустима радиоактивност, контролираният обем ще се 
прехвърли в подходящи контейнери и ще се транспортира до съоръженията на 
ЦПРАО за последващо третиране. 

4.7.2.2.4 УПРАВЛЕНИЕ НА ТВЪРДИТЕ ОТПАДЪЦИ  

Не е предвидено НХРАО да е снабдено със съоръжение за обработване на твърди 
радиоактивни отпадъци. Следователно, всеки материал, класифициран като радиоактивен 
отпадък (ако не е под границите за освобождаване) ще се транспортира до външно 
съоръжение на ЦПРАО за управление на отпадъците.  

Системата за управление на твърдите отпадъци включва функции, нужни за събиране, 
манипулиране, обработка и съхраняване на отпадъците.  

Твърдите радиоактивни материали от експлоатацията, обявени като радиоактивни 
отпадъци се събират във варели в определен пункт в общата обслужваща сграда 
(помещение Е-1-27). Това помещение не изисква специални мерки относно радиационната 
защита (вентилация, радиационен контрол), тъй като отпадъците са охарактеризирани като 
такива с ниско ниво на замърсяване, но въпреки това варелът трябва да е затворен с капак. 
Инструментите, използвани по време на дейностите по експлоатация, могат да се приемат 
като чисти след радиологична проверка или може би дезактивирани, в случай на 
установено радиационно замърсяване. 

Дейностите по манипулирането на вторичните РАО  включват предвижване на затворените 
с капак варели от точката за събиране до мястото за съхранение и предвижване от мястото 
за съхранение до камиона с който ще се транспортират до външно съоръжение за по-
нататъшна обработка и процес на кондициониране.  

Манипулирането на радиоактивните отпадъци, поставени във варели, се извършва с ръчна 
количка, с която е възможно да се маневрира вътре в сградите.  

Окончателното предвижване до транспортния камион се извършва с кар с вилица. 

4.7.2.3 ПРИ ЗАТВАРЯНЕ 

При затваряне на НХРАО не се очаква генериране на вторични РАО. 

4.8 ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА 

4.8.1 ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО 

Законът за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС, 
Обн., ДВ, бр. 10 от 4.02.2000 г., в сила от 5.02.2002 г., посл. изм. в бр. 1/03-01-2014г.) и 
подзаконовите му актове са основата за управление на дейностите с опасни вещества. 
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Съгласно този закон, като опасни се класифицират химичните вещества и смеси, които 
притежават някои от опасните свойства в Таблица 4.8-1. 

 

ТАБЛИЦА 4.8-1 ОПАСНИ СВОЙСТВА НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ 

Свойства и знаци на химичните вещества и смеси 
1. Експлозивни (Е) 8. Вредни (Xn) 
2. Оксидиращи (О) 9. Корозивни (C) 
3. Изключително запалими (F+) 10. Дразнещи (Xi) 
4. Лесно запалими (F) 11. Сензибилизиращи * (Xi)  
5 Запалими (F) 12. Канцерогенни * (Т, Xn) 
6. Силно токсични (Т+) 13. Токсични за репродукцията * (Т, Xn) 
7. Токсични (Т) 14. Мутагенни * (Т, Xn) 
 15. Опасни за околната среда (N) 

Забележка: Отдалечени ефекти върху организма (*) имат веществата и препаратите, които предизвикват 
увреждания след по-продължителен период на въздействие. 

 
В последните години са обнародвани постановления, наредби и други подзаконови актове 
с приложения и списъци за класифициране и кодифициране на опасните вещества, в 
съответствие с различни международни конвенции за: работа с опасни вещества; 
съхраняване; транспортиране; внос, износ и трансгранично движение на опасните 
вещества (химичните вещества и смеси). 

По време на строителството на ИП ще се използват:  

 дизелови горива, бензини, хидравлични масла и др. – използват се при машините, 
включени в строителната техника и транспортните машини; 

 бои и лакове – за промишлен дизайн; 

 дезинфектанти за битовите отпадъци. 

 Асфалтови смеси и др. 
По време на строителството на обектите на ИП се предвижда използването на опасни 
вещества да бъде при строг контрол и управление за работа с опасни вещества. 
Веществата, които ще се използват при строителство на инвестиционното предложение са 
класифицирани, съгласно категориите за опасност по отношение на здравния риск за 
работещите на отделните участъци и за околната среда. 

Дейностите по строителството на инвестиционното предложение са свързани с употреба 
на опасни вещества от групата на нефтопродуктите - дизелово гориво и минерални масла, 
също така асфалт, както и бои и лакове с опасен характер при изпълнението на някои от 
довършителните работи, както следва: 

 Използване на горива за специализираната строителна техника, съобразно 
изпълнението на строителната част на отделните подобекти при: подготовка на 
терена; изпълнението на инфраструктура за комуникация, електроснабдяване, 
водоснабдяване, пътна мрежа и други; допълнителни мероприятия. 

 Използване на гориво за технологичния автомобилен транспорт необходим за 
доставка и пренасяне на материали, техника и съоръжения. 
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 Използваната транспортна и строителната техника е свързана и с ползване на 
смазочни материали (моторни масла), които макар и в по-малки количества - 
притежават токсикологични характеристики, които ги правят опасни за хората и 
околната среда. 

 Фините довършителни работи са свързани с използване на бои и лакове, които 
съдържат органични разтворители или други опасни вещества. 

 Хлорна вар – използва се за дезинфекция на битовите отпадъците и др. 
В Таблица 4.8-2 са дадени химичните вещества, които ще се използват при 
строителството на инвестиционното предложение, с техните CAS и ЕО номера. 
Класификацията им по класове, категории и предупреждения за опасност е направена 
съгласно Регламент (ЕО) № 1272/ 2008 г., относно класифицирането, етикетирането и 
опаковането на вещества и смеси (CLP).  
 

ТАБЛИЦА 4.8-2 ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ИП 

Наименование Място на 
използване EINECS№ CAS № 

Класификация  
67/548/ЕИО 
Символ за 
опасност 
R фраза зa риск 
S предупре 
дителна фраза  

Класификация 
(ЕО) №1272/2008 
CLP 
H фрази-- 
предупреждение 
за опасност  
Р-препоръки за 
безопасност 

Дизелово гориво 
 

Строителна и 
транспортна 
техника 

269-822-7 68334-30-5 Xn,F,N, Хi 
R40, R20- R 65  
R38 R51- R 53 

H226, H304, H315, 
H332, H351, 373 
H341 , 

Моторни масла 
 

Строителна и 
транспортна 
техника 

309-874-0 101316-69-2 Xn,N,Хi източници 
на PAH 
R21/22, R36-  
R 36/38;  
R38 R50- R 52 S 25; 
S 26 ; S 37 

H350 

Минерални 
нефтени масла  

Строителна . 
транспортна 
техника, 
машинно 
оборудване 

  Хi ,Xn, N 
R21/22, R36-  
R 36/38;  
R38 R50- R 52  
 S 25; S 26 ; S 37 

H302/312, H314, 
H315,H19, H400,  

Хлорна вар 
(O,C,N) 

Дезинфекция на 
смесени битови 
отпадъци 

231-908-7 7778-54-3 O,C,N  H314 

Асфалт 
оксидиран 
Ид. № 
649-034-003 

Асфалтиране на 
площадки и др. 

265-196-4 64742-93-4 Xn, Хi 
R20, R45 R 46 
S 20/21; S 36/37 

H332; H340; H350 
Р- 102; Р- 262; 
Р- 270;Р- 280 

Бензин транспортна 
техника 

- - Xn, Xi, F,N 
R12; R 38; R46;, 
R62-63; R 65;  
R 67, R51-53;  

H224;,H304; 
Н315;, 
H336;H361;,H411 
Р- 201; Р- 210; 
Р- 301 

Трансформаторн
о масло смес с 
инхибиторна 
добавка  

Използва се за 
доливане в 
трансформатор
и на тяговите 
подстанции 

265-156-6/ 
64742-53-6 
 

128-37-0/ 
204-881-4 

N 
R50-53; 
 

H304;,H400;  
H410 

Бои и лакове 
(Xn, Xi, F) 

Оформяне на 
интериора, на 
външни 

203-539-1, 
 203-905-0,  
201-083- 

107-98-2, 
111-76-2 
78-10-4 

Xn, Xi, F 
R10; R 66-67; 
R20/21R60  

H226 
H302,H312, 
H332 
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Наименование Място на 
използване EINECS№ CAS № 

Класификация  
67/548/ЕИО 
Символ за 
опасност 
R фраза зa риск 
S предупре 
дителна фраза  

Класификация 
(ЕО) №1272/2008 
CLP 
H фрази-- 
предупреждение 
за опасност  
Р-препоръки за 
безопасност 

декоративни 
елементи и др. 

S 23; S 36/37/39 
S 36 

Бои и лакове 
 

Оформяне на 
интериора, на 
външни 
декоративни 
елементи и др. 

234-324-0 и 
др.  

11099-06-2 и 
др. 

Xn, Xi, F 
R10; R 66-67; 
R20/21;, R60 
S 23; S 36/37/39 
S 36- 

H226;,H336; H332; 

Бои и лакове Оформяне на 
интериора, на 
външни 
декоративни 
елементи и др. 

204-658-1,  
203-603-9,  
215-535-7,  
203-933-3 и 
др. 

123-86-4, 
108-65-6, 
1330-20-7, 
112-07-2 и др. 

Xn, Xi, F 
R10; R 66-67; 
R20/21; R60- 
S23;S 6/37/39; 
S 36 

H226, 
H332 
 

Греси – смес 
калциев 
специален сапун 
минерално масло 
50-75% и  
добавка.0,25-
2,5% 

Строителна, . 
транспортна 
техника, 
машинно 
оборудване 

265-157-1 
 
270-128-1 

64742-54-7 
 
68411-46-1 

F ,Xn 
 
R52/53; R 65; R66,  

  H412 

Хидратна вар- 
Калциев 
дихидроксид  

При строителни 
работи  

207-838-8 497-15-8 Xi, 
R36, R37, R38, R41, 
R43,  

H315 H318 H335  

Портланд 
цимент 

При 
извършване на 
строителни 
работи 

266-043-4 65 997-15-1 Xi, 
R36, R37, R38, R41, 
R43, 

H315 H318 H335 

Портланд 
цимент модиф. 
добавки и 
минерален 
пълнител 
калциев 
дихидроксид 

При 
извършване на 
строителни 
работи 

1305-62-0 215-137-3 Xi, 
R36, R37, R38, R41, 
R43, R66 
S 2; S 22;S 26; S 26;  

H315 H318 H335, 

 

По данни на стандартизационни документи, научна литература и данни от практиката 
изброените в Таблица 4.8-2 химични вещества и смеси, притежават следните 
токсикологични характеристики: 

 Автомобилни горива: Съдържат полициклични ароматни въглеводороди. Увреждат 
централната нервна система, дихателните пътища, кръвоносната система, състоянието 
на черния дроб и други вътрешни органи, липидния метаболизъм и кожата – нефтено 
акне. Действат упойващо върху хората. Влошават състоянието на хипертоници и 
учестяват дишането. Повишават дразнимостта в индивида, често съпроводена с 
анемии и други негативни явления. Безопасният начин на съхранение е в метални 
съдове в земята или закрити помещения. Транспортната техника ще се зарежда на 
бензиностанция извън площадката на инвестиционното предложение. Няма да се 
съхранява гориво на площадката на обекта. 
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 Смазочни масла: Увреждат нервната система, функционалното състояние на черния 
дроб, липидния метаболизъм, предизвикват липоидна пневмония при аерозолна 
експозиция, нефтено акне, екземи, дерматити и мелонози (които има опасност да 
прераснат в злокачествени явления) фоликулити, хиперпигментация, слънчев 
дерматит. Имат отдалечени ефекти – мутагенен, канцерогенен и са токсични за 
репродукцията. Последното се отнася предимно до отработените нефтени масла. 
Особено опасни са тези смазочни масла, които са добити при суха дестилация на 
твърди горива. По-малко опасни са маслата получени по синтетичен път, като заедно с 
това притежават и много по-добри експлоатационни качества. Редът за съхранение и 
употреба на маслата е същия както при горивата, като количествата им са значително 
по-малки заради ниския специфичен разход. 

 Бои и лакове: Предизвикват остри и хронични заболявания поради дразнене или 
алергични реакции. Увреждат нервната и дихателната система, черния дроб, 
ендокринното равновесие и кожата. Ще се доставят на място непосредствено преди 
употребата им в съответните изолиращи от околната среда съдове, като използването 
им ще става в съответствие с информацията от етикетите и инструкциите за работа 

 Асфалт- клас на опасност при транспорт 9. При полагане е необходимо да се спазват 
инструкциите по БХТПБ Регистрационен № според REACH 01-2119498270 -36-0013 
Списък на ООН - UN3257.  

Разливите на гориво-смазочни материали и други замърсявания на почви и повърхности 
трябва да бъдат незабавно дезактивирани с химикали, изгребвани и извеждани от обекта 
като опасни отпадъци, съгласно нормативните изисквания. Не се очаква негативно 
въздействие върху компонентите на околната среда – въздух, води, почва, флора, фауна и 
да предизвикат здравен риск за населението обитаващо района. 
С инвестиционното предложение не се предвиждат дейности по съхранение и работа с 
опасни вещества в количества, изискващи издаване на разрешително по чл.104 от ЗООС.  
На площадката в периода на строителство временно ще се съхраняват спомагателни 
материали класифицирани като опасни вещества като съдовете и площадките за временно 
съхранение ще отговарят на всички нормативни изисквания за безопасно съхранение на 
опасни химически вещества и смеси.  
Преди започване на строителството ще се изготвят организационни и управленски мерки 
за безопасно съхранение на използваните опасни химични. вещества и смеси 
(включително бои, горива и смазочни масла ) в съответствие с Наредба за реда и начина 
на съхранение на опасни химични вещества и смеси (приета с ПМС 152/30.05.2011 г. 
обн.ДВ бр.43/07.06.2011 г.), както и с определените изисквания, посочени в приложимите 
информационни листове за безопасната употреба и безопасното съхранение на 
химическите вещества и смеси.  

В лабораторията към НХРАО ще се реализира специален склад за химически вещества и 
смеси, който да отговаря на нормативните изисквания. 

За безопасна употреба и безопасно съхранение на опасните вещества ще се извършва 
Оценка на безопасността на съхранението на химичните вещества и смеси и 
документирането на резултатите от нея. (Указания  за извършване и документиране на 
оценката за безопасност на съхранението Заповед № РД-288/03.04.2012 г.на Министъра на 
ОСВ). Целта на оценката е разработване на технически, организационни и управленски 
мерки за безопасно съхранение и използване на опасни химически вещества и смеси 
(включително бои, горива ,смазочни масла и др.) в съответствие с Наредба за реда и 
начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси и изискванията, посочени в 
приложените листове за безопасност. 
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4.8.2 ПЕРИОД НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА 

По време на експлоатацията на ИП при извършване на основните технологични процеси и 
транспорта на суровини и отпадъците ще се използват опасни химични вещества и смеси. 

Основната дейност на НХРАO не e свързана с употребата на опасни химични вещества и 
смеси. Опасни химични вещества и смеси (Таблица 4.8-3) ще се употребяват за работата 
на машини и съоръжения, както и за поддръжка на транспортната техника за извозване на 
персонала и периодично за транспорт на отпадъци , спомагателни материали и др. В 
сравнително малки количества ще се използват в лабораторията при провеждане на 
лабораторните анализи.  

 
ТАБЛИЦА 4.8-3 ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ В ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ПРОЦЕС 

Наименование Място на 
използване EINECS№ CAS № 

Класификаци
я  
67/548/ЕИО 

 Символ за 
опасност 

 R фраза зa 
риск 

  S предупре 
 дителна фраза  

Класификац
ия (ЕО) 
№1272/2008 
CLP 
H фрази--  
предупрежде
ние за 
опасност  
Р-
препоръки 
за 
безопасност 

Дизелово гориво Строителна(при 
извършване на 
ремонтни работи) 
и транспортна 
техника 

269-822-7 8334-30-5 
 

Xn,F,N, Хi 
R40, R20- R 65  
R38 R51- R 53 

H226, H304, 
H315, H332, 
H351, 373 
H341 , 

Моторни масла Строителна(при 
извършване на 
ремонтни работи) 
и транспортна 
техника 

309-874-0 101316-69-2 Xn,N,Хi 
източници на 
PAH 
R21/22, R36-  
R 36/38;  
R38 R50- R 52  
 S 25; S 26 ; S 
37 

H350 

Минерални 
нефтени масла  

Строителна(при 
извършване на 
ремонтни работи) 
и транспортна 
техника 

- - Хi ,Xn, 
N 
R21/22, R36-  
R 36/38; R38 
R50- R 52  
 S 25; S 26 ; S 
37 

H302/312, 
H314, 
H315,H19, 
H400,  
 

Асфалт 
оксидиран 
Ид. № 
649-034-003 

Асфалтиране на 
площадки и др. 
(при извършване 
на ремонтни 
работи) 

265-196-4 64742-93-4 Xn, Хi 
R20, R45 R 46 
S 20/21; S 36/37 

H332;,H340;, 
H350 
Р- 102; Р- 
262; 
Р- 270;Р- 280 

Бензин транспортна 
техника 

- - Xn, Xi, F,N 
R12; R 38; 
R46;, R62-63; R 
65;  
 R 67, R51-53;  

H224;,H304; 
Н315;, 
H336;H361;,
H411 Р- 201; 
Р- 210; 
Р- 301 

Бои и лакове 
(Xn, Xi, F) 

Оформяне на 
интериора, на 
външни 

203-539-1, 
 203-905-0,  
201-083- 

107-98-2, 
111-76-2 
78-10-4 

Xn, Xi, F 
R10; R 66-67; 
R20/21;, R60- 

H226 
H302,; 
H312, 
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Наименование Място на 
използване EINECS№ CAS № 

Класификаци
я  
67/548/ЕИО 

 Символ за 
опасност 

 R фраза зa 
риск 

  S предупре 
 дителна фраза  

Класификац
ия (ЕО) 
№1272/2008 
CLP 
H фрази--  
предупрежде
ние за 
опасност  
Р-
препоръки 
за 
безопасност 

декоративни 
елементи и др. 

S 23; S 36/37/39 
S 36 

H332 
  

Бои и лакове 
 

Оформяне на 
интериора, на 
външни 
декоративни 
елементи и др. 

234-324-0 и  
др.  

11099-06-2 
и др. 

Xn, Xi, F 
R10; R 66-67; 
R20/R60 
S 23; S 36/37/39 
 36- 

H226;,H336; 
H332;,; 

Бои и лакове Оформяне на 
интериора, на 
външни 
декоративни 
елементи и др. 

204-658-1,  
203-603-9,  
215-535-7,  
203-933-3 и 
др. 

23-86-4, 
108-65-6, 
1330-20-7, 
112-07-2 и 
др. 

Xn, Xi, F 
R10; R 66-67; 
R20/21;, R60- 
S 23; S 36/37/39 
S 36 

H226, 
H332 
 

Греси – смес 
калциев 
специален сапун 
минерално масло 
50-75% и  
добавка.0,25-
2,5% 

Строителна, . 
транспортна 
техника, машинно 
оборудване 

265-157-1 
 
270-128-1 

64742-54-7 
 
68411-46-1 

F ,Xn 
 
R52/53; R 65; 
R66,  

H412 

Хидратна вар-  
Калциев 
дихидроксид  

При строителни 
работи (при 
извършване на 
ремонтни работи)   

207-838-8 497-15-8 Xi, 
R36, R37, R38, 
R41, R43,  

H315 H318 
H335  

 

4.8.3 ПОТЕНЦИАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОПАСНИТЕ ВЕЩЕСТВА ВЪРХУ ХОРАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА 

4.8.3.1 В ПЕРИОДА НА СТРОИТЕЛСТВО ВЪРХУ ХОРАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА 

Употребата на опасни вещества по време на строителство на инвестиционното 
предложение е контролирано. През време на строителство ще се използват основно горива 
за транспортната и строителна техника и в доста по-малки количества смазочни масла, 
също бои и лакове. Смяна на маслата и зареждане с гориво на транспортната техниката ще 
се извършва извън границите на площадката на ИП в съответните ремонтни сервизи и 
бензиностанции, а дизеловото гориво за извънгабаритната строително-монтажна техника 
ще се доставя с мобилна цистерна. При спазване на всички инструкции по БХТПБ не се 
очаква негативно влияние върху работната и околна среда. 

Строителните дейности, свързани с изграждането на обектите на ИП са с допълнително, 
краткотрайно въздействие на някои опасни вещества. Това се дължи на използването при 
тежки изкопни и строителни машини предимно на дизелово гориво, нефтени смазочни 
масла, строителен прах, цимент, генериране на строителни отпадъци, съдържащи 
материали за хидроизолация и въглеводородни смоли, хидроизолационни материали, 
полимерни лепила, бои и лакове, специални настилки. На Таблица 4.8-4 са дадени 
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опасните вещества и продукти, които могат да представляват риск предимно за здравето 
на работещите при извършване на строителни работи. 

 
ТАБЛИЦА 4.8-4 ОПАСНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРОДУКТИ, КОИТО МОГАТ ДА ПРЕДСТАВЛЯВАТ РИСК 

ПРЕДИМНО ЗА ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ 

Химично 
вещество или 
препарат 
САS № 

Знак за 
опасност Неблагоприятни здравни ефекти Рискова експозиция 

Отработени 
моторни 
масла: PCB’s 
1336-36-3 

Xn Вредни 
N-Опасни за 
околната 
среда 

Вредни.Опасност от кумулативни ефекти. 
Увреждат нервната, сърдечно-съдовата система, 
черния дроб, бъбреците. Мутагени. Опасни за 
околната среда – особено водните организми. 

Хронични заболявания 
при неспазване 
изискванията за 
безопасен труд. 
 

Дизелово 
гориво 
94114-59-7 

Xn Вредно Опасност от кумулативни ефекти. Алерген. 
Уврежда нервната система, кожата, 
кръвотворенето, черния дроб, бъбреците. 
Мутаген. Опасно за околната среда – особено за 
водните организми. 

Цимент Дразнител 
Алерген 

Дразнител за кожата, очите и дихателните 
пътища. Алерген. Съдържа замърсители (Cr-VI, 
Cd, Co, Ni) и се контролира от ПМС № 156/2004 
г). Възпалителни и алергични увреждания на 
кожа и лигавици. 

Бои, лакове 
лепила 
Полимери 

Xi Дразнители 
Xn Вредни 

Увреждат нервната система, черния дроб, 
ендокринната система, дихателните органи, 
кожата и лигавиците. Предизвикват алергични 
заболявания. 

Веществата изброени в горната таблица биха могли да предизвикат хронични заболявания 
при неспазване на изискванията за безопасен труд и при неизползване на лични предпазни 
средства, когато това е задължително и препоръчано на етикета им, в съответствие с 
приложимото законодателство по отношение на  класификация, етикетиране и пакетиране 
на опасни химични вещества. 
Необходимо е доставката на опасни вещества да бъде придружена със сертификат и 
подробни инструкции за съхранение и работа с тях - ИЛБ. 
При стриктно спазване на инструкциите по БХТБ за работи, свързани с опасни 
вещества (задължително използване на лични предпазни средства и др. мерки), не се 
очаква риск за здравето на работещите, населението в района и околната среда. 

Потенциално въздействие на опасните вещества върху околната среда: пряко, 
краткотрайно, временно, с незначителна степен на въздействие. При спазване на 
инструкциите за работа с опасни вещества и своевременно отстраняване на евентуални 
малки аварийни разливи вероятността от поява на въздействието се свежда до минимум. 

 здравен риск за работещите с опасни вещества не се очаква при спазване на 
изискванията на инструкциите по БХТПБ, контрол върху технологичната и трудова 
дисциплина;  

 не се очаква здравен риск за населението в района на обекта, поради използване на 
сравнително ограничени количества, отдалечеността на площадките и 
предвидените мерки за използване и употреба;  

 за материалите, класифицирани като опасни вещества са предвидени мерките за 
съхранение и контрол при работа съгласно всички нормативни изисквания. Почти 
са изключени разливи и течове при строг контрол при използване на опасни 
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химически вещества и смеси, които да окажат негативно въздействие върху 
компонентите на околната среда – въздух, води, почва, флора, фауна и да 
предизвикат здравен риск за населението обитаващо района. 

Изброените очаквани опасни вещества имат здравно значение за работниците ангажирани 
в изграждането и експлоатацията на предприятието. За строителството ще бъдат наети 
фирми, които са лицензирани за специфични строителни дейности. За ограничение на 
риска съществена роля играят организации с доказан опит, използването на добре 
поддържани строителни машини и тежки товарни коли, осигуреното им зареждане с 
качествени горива и смяна на смазочните масла извън площадката  обекта, ефективният 
инструктаж, употребата на лични предпазни средства и подходящо чисто работно 
облекло, осигуряване на условия за лична хигиена. 

4.8.3.2 В ПЕРИОДА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ВЪРХУ ХОРАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА 

По време на експлоатацията на ИП при извършване на основните технологични процеси и 
транспорта на спомагателни материали и отпадъците ще се използват опасни химични 
вещества и смеси. Дейността на НХРАО е свързана с употребата на ограничени 
количества вещества класифицирани като „ опасни вещества” 

Потенциално въздействие на опасните вещества върху околната среда: При спазване 
на инструкциите за работа с опасни вещества и своевременно отстраняване на евентуални 
малки аварийни разливи вероятността от поява на въздействието се свежда до минимум. 

4.8.4 ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ 

Извънредни ситуации при строителството и експлоатацията на ИП могат да възникнат при 
евентуалните аварии - разливи, пожар, както и в резултат на природни бедствия (като: 
земетресения, например) и други. В такива ситуации се очакват преки, временни и 
краткотрайни отрицателни въздействия с незначителна степен на въздействие. 
Въздействията и при двата технологични варианта траншеен и тунелен тип  са 
аналогични и при спазване на всички изисквания за работа с тях могат да се сведат до 
минимум. 

За предотвратяване на здравен риск за персонала на обекта, опазване здравето на 
работниците и недопускане на негативно въздействие върху околната среда  на 
химически вещества и смеси е необходимо спазването на всички изисквания , свързани с 
безопасното им съхранение, и безопасната им употреба. 

4.9 ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ 

4.9.1 ШУМ 

Реализирането на Инвестиционното предложение (ИП) за изграждане на НХРАО е 
свързано с три периода на излъчване на шум в околната среда – при строителството, 
експлоатацията и затварянето му. 

Граничните стойности на нивата на шум за различните територии и устройствени зони са 
регламентирани в Наредба №6 за показателите за шум в околната среда (МЗ, МОСВ, 
2006г.) и са за: 

 жилищни зони: ден – 55 dBA, вечер – 50 dBA, нощ – 45 dBA; 

 промишлени зони: 70 dBA за ден, вечер и нощ. 
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Най-близките до обекта територии с нормиран шумов режим са гр.Козлодуй (3.3 km 
югоизточно от регулационната линия), с.Хърлец (4.3 km северозападно от строителните 
граници) и промишлената площадка на АЕЦ „Козлодуй”. 

4.9.1.1 ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

Източник на шум в околната среда ще бъде строително - монтажната техника, използвана 
за извършване на различни видове дейности за изграждане на предвидените обекти на 
основната (технологична) и спомагателни площадки (КПП, административно-лабораторен 
корпус, спомагателни блокове 1 и 2, помпена станция, работно хале, сграда на 
вентилационна система, компресорно помещение, трафопост и др.). Предвижда се и 
изграждане на технологични пътища. Нивата на шум, излъчван от основните използвани 
машини, са: багер - 80÷91 dBA, булдозер - 97÷105 dBA, кран - 92÷98 dBA, бетоновоз и 
товарни автомобили - 80÷92 dBA, фадрома - 80÷95 dBA. 

При траншейния тип основната машина за изкопаване на траншеята е багер с ниво на 
шум, посочено по-горе. Той е източник на шум в околната среда при работа в началния 
етап на изграждане на съоръжението на повърхността до достигане на дълбочина около 
2÷2.5 m. С увеличаване дълбочината на изкопа (траншея), той няма да бъде източник на 
шум за околната среда, поради силния екраниращ ефект на откосите. Шумът ще бъде 
фактор на работната среда.При използване на съвременна техника шумовото натоварване е 
по- малко.  
Източниците на шум при наземната строителна дейност ще бъдат съсредоточени на 
строителната площадка с изключение на обслужващия товарен транспорт за извозване на 
минна скална маса до насипището и снабдяване с необходимите материали и 
технологични елементи. В близост до работещата техника на строителната площадка в 
определени периоди еквивалентното ниво на шум може да достигне 90 dBA. 

Въздействието на излъчвания шум в околната среда по време на извършване на 
строителните работи е неизбежно, отрицателно, временно, периодично (само през дневния 
период) и обхваща територията на строителната площадка и части на терените около нея. 
За терените около площадката на бъдещия обект няма изисквания по отношение на 
шумовия режим, но строителната дейност временно ще промени съществуващия им 
понастоящем шумов фон. Не се очаква въздействие върху териториите на населените 
места в района, поради голямата им отдалеченост от площадката на бъдещия обект. 
Шумовото въздействие по време на извършване на строителната дейност се очертава като 
значим фактор предимно на работната среда (обслужващия персонал). За работния 
персонал трябва да се предвидят лични предпазни средства. 

Излишната изкопана земна маса ще се извозва с товарни автомобили – 77/(73) транспортни 
курса на ден за етап I на траншеен/(тунелен) тип хранилище. Еквивалентното ниво на шум 
от този транспорт е около 60 dBA. Този транспорт не минава през населени места. На този 
етап няма информация за броя на курсовете на товарния транспорт за извозване на 
строителни отпадъци и доставка на необходимите материали и елементи на съоръженията. 
Обслужващият строителството транспорт ще се движи по пътната мрежа в района. 
Очакваната шумова характеристика на транспортния поток по основния път ІІ–11 за 
2015 г. е 70 dBA (на 7.5 m. от оста на движение). По време на строителството на НХРАО 
обслужващият товарен транспорт ще повиши нивото на шума, излъчван от транспортните 
потоци по пътната мрежа в района. Очакваното повишение за път ІІ-11 е до 1 dBA 
(кумулативен ефект). 
 

ТАБЛИЦА 4.9-1 ШУМОВОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНАТА 
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ДЕЙНОСТ НА НХРАО 

Начин на въздействие пряко, отрицателно 
Териториален обхват локализиран  

(основно на строителната площадка) 
Честота на въздействие временно, периодично (само през деня) 
Степен на въздействие средно за работната площадка и съвместимо за околната й 

среда 
Кумулативен ефект очаква се по отношение на обслужващия строителството 

транспорт 
Трансгранично въздействие не се очаква 

 

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

По време на експлоатацията на хранилището източници на шум в околната среда ще бъдат 
съоръженията, обслужващи дейностите по докарване, проверка на съответствието и 
складиране на горивото (специално транспортно средство на колесен ход (СТС), камиони, 
бетоновози) с нива на шум до 85 dBA. Източници на шум ще бъдат и всички помощни 
съоръжения и системи, осигуряващи нормалната работа на хранилището (вентилационни 
системи, компресор, кран, механична работилница и др.) с различни нива на излъчван шум 
от 85 dBA до 105 dBA. Съоръженията са разположени в сгради с монолитна 
стоманобетонова конструкция. Външните ограждащи стени са от газобетонови блокчета с 
индекс на звукоизолация не по-малък от 45 dB. Работното хале над галерията за 
съхранение на отпадъците е проектирано с метална носеща конструкция и ограждащи 
фасади сандвич-панели с индекс на звукоизолация около 25 dB. Очакваното ниво на шум, 
преминал от помещенията на сградите в околното им пространство на площадката е до 60 
dBA, което не превишава граничните стойности на шум за производствено-складови зони. 

Дейностите по експлоатацията на хранилището, не са източник на шумово въздействие за 
населените места в района, поради голямата им отдалеченост от него. 

Въздействието на излъчвания в околната среда шум по време на експлоатацията на 
хранилището е постоянно, обхваща територията на площадката му, без да превишава 
регламентираните у нас хигиенни норми. 
Обслужващият експлоатацията на НХРАО транспорт (СТС, камиони, бетоновози), ще се 
движи с малка скорост по технологични пътища, откъм довеждащия до АЕЦ път. 
 

ТАБЛИЦА 4.9-2 ШУМОВОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НХРАО 

Начин на въздействие пряко, отрицателно 
Териториален обхват локализиран (на площадката на обекта) 
Честота на въздействие постоянно (докато продължава експлоатацията на 

хранилището) 
Степен на въздействие съвместимо (въздействието е в границите на 

регламентираните норми) 
Кумулативен ефект не се очаква 
Трансграничен въздействие не се очаква 
 

При аварийни ситуации може да се очаква временно повишаване на нивото на шума на 
площадката на хранилището и довеждащите до нея пътища, свързано със струпване на 
специализирани моторни превозни средства, хора и др.  
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ТАБЛИЦА 4.9-3 ШУМОВОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПО ВРЕМЕ НА АВАРИИ 

Начин на въздействие пряко, отрицателно 
Териториален обхват локализиран (в района на хранилището) 
Честота на въздействие инцидентно, временно 
Степен на въздействие от средно до тежко в определени моменти 
Кумулативен ефект очаква се по отношение на транспортните средства 
Трансгранично въздействие не се очаква 
 

4.9.1.3 ПРИ ЗАТВАРЯНЕ 

Източници на шум са машините и съоръженията за извършване на различните дейности, 
свързани с затварянето на хранилището (запълване на камерите с льосоциментов разтвор, 
изграждане на покривна плоча и многобариерна защитна покривка, демонтаж и 
разрушаване на сгради и съоръжения, вкл. и рекултивация на терените). 

Основните машини и съоръжения са: запълвачен комплекс, багер, булдозер, бетоновоз, 
самосвали с нива на шум в граници 80÷105 dBA. На площадката на хранилището, около 
работещата техника, еквивалентното ниво на шум може да достигне 90 dBA. 
Броят на курсовете на обслужващия транспорт (автосамосвали) е малък – 10 на ден и те 
няма да бъдат съществен шумообразуващ фактор, както  на площадката на хранилището, 
така и по трасето на движение. 

Въздействието при тази дейност е същото както по време на периода на строителство. 
 

ТАБЛИЦА 4.9-4 ШУМОВОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПО ВРЕМЕ НА ЗАТВАРЯНЕ НА НХРАО 

Начин на въздействие пряко, отрицателно 
Териториален обхват локализиран (площадката на хранилището) 
Честота на въздействие временно, периодично  

(само през дневния период) 
Степен на въздействие средно за работната площадка и съвместимо за околната й 

среда 
Кумулативен ефект очаква се по отношение на обслужващия товарен транспорт 
Трансгранично въздействие не се очаква 

 
За ограничаване на шумовото въздействие в населените места, за намаляване на 
шумовите емисии в околната среда, опазване на здравето на персонала (осигуряване на 
безопасни и здравословни условия на труд) и населението в района е необходимо 
ефективен контрол и управление на всички дейности, свързани с отделните периоди на 
реализация на ИП чрез спазването на всички изисквания на действащото 
законодателство и прилагане на предлаганите мерки за свеждане до минимум 
oтрицателното  въздействие. 

 При изготвяне на План за организация на строителството от строителната фирма в 
предлаганата транспортната схема по възможност да се ограничава преминаването 
през населените места на тежкотоварни машини. Ако това е неизбежно, то трябва 
да се осигури бързо и безпрепятствено преминаване през населеното място с 
равномерна скорост (без спиране и намаляване на разрешената скорост). За 
ограничаване на шумовото натоварване в населените места е необходимо 
изготвянето на съответните документи, съгласно нормативната база. 
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 Да сеизползват съвременни машини и съоръжения за строителство с добри 
акустични показатели Механизацията да е изправна и да отговаря на всички 
съвременни технически изисквания, спецификации и норми задължителни за 
спазване в ЕС. 

 Спазване на националното законодателство по отношение на защитата на 
работещите  в условия на ЕМП – ЗБУТ, Наредба №7, ДВ бр.88 от 1999 г., Наредба 
№ 3, ДВ бр. 14 от 2008 г. за условията и реда за осъществяване на на дейността на 
СТМ. 

 По време на строителството за личната безопасност от шумово натоварване на 
работниците е необходимо използването на лични шумопредпазващи средства. 

4.9.1.4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

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

Не се очакват наднормени нива на шума по границите на площадката на хранилището за 
РАО. 

4.9.2 ВИБРАЦИИ 

4.9.2.1 ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

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

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

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

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

4.9.3 ЛЪЧЕНИЯ 

4.9.3.1 ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

Не се очаква въздействие от радиационни фактори, свързани с инвестиционното 
предложение по време на строителството, поради отсъствието на значими, постоянни и 
нерегламентирани радиоактивни източници в тази фаза. Използването на дефектоскопи 
при спазване на мерките за безопасност не следва да са фактор за радиационно 
замърсяване на работната среда по време на строителството на НХРАО. 

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

Основният източник на йонизиращо лъчение (ИЙЛ) са главно контейнерите с 
радиоактивни отпадъци, които могат да представляват радиационен риск по време на 
тяхното транспортиране до НХРАО, разполагането им в клетките, докато всяка една клетка 
не се запълни и затвори с железобетонна горна плоча и окончателно докато клетките не 
бъдат покрити със защитна многобариерна покривка.  
Контейнерите са стоманобетонови и имат кубична форма с дължини 195х195х195 cm и 
дебелина на стените не по-малка от 10 cm. Дъното на контейнера е не по-малко от 14 cm, а 
капака - не по-малко от 8 cm - Фигура 4.9-1. Максималната маса на всеки контейнер 
запълнен с кондиционирани РАО не надвишава 20 t. Всеки контейнер е означен със знак и 
записана мощност на дозата на повърхността. Всички характеристики на контейнера се 
съхраняват в електронна база данни и на хартиен носител. В хранилището пристигат 
контейнери, проверени и сертифицирани по следните утвърдени радиационни критерии: 

 Мощност на еквивалентната доза на гама лъчение от една опаковка с третирани 
РАО е ограничена до:  

 2 mSv/h на повърхността на контейнера;  

 0.1 mSv/h на разстояние 1 m от повърхността на контейнера. 

 Нефиксираното повърхностно замърсяване осреднено за 300 cm2 от опаковката 
трябва да бъде по-малко от:  

 4 Bq/cm2 за β и γ емитери  

 0.4 Bq/cm2 за всички видове α емитери.  

 



ДОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ХРАНИЛИЩЕ ЗА ПОГРЕБВАНЕ 
НА НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ – НХРАО“ 

 

 ЧАСТ IV,  СТР. 120  
 

 
ФИГУРА 4.9-1 ВИД НА ОПАКОВКАТА/КОНТЕЙНЕР С КОНДИЦИОНИРАНИ РАО 

 

Нуклидният вектор на всички радионуклиди, които се съдържат в един контейнер, 
запълнен с РАО, представлява закрит източник, което е предпоставка да няма 
детектируеми алфа и бета лъчения извън контейнера. Мощността на йонизиращото 
лъчение е пропорционално на концентрацията на радиоактивните изотопи, установени са 
следните граници за активност26 :  

 от една опаковка - максималната специфична активност на дълго живеещите 
радионуклиди е ≤ 4.0E+06 Bq/kg според определението за категория 2а,  

 от клетките за погребване - максималната средна стойност на дълго живеещите 
радионуклиди не трябва да бъде по-висока от 4.0E+05 Bq/kg. 

Поради състава на радионуклидния вектор от опаковката няма измеримо неутронно 
лъчение, тъй като самата циментна матрица и екранировката на контейнера елиминират 
алфа и бета лъченията. В МОАБ на НХРАО се отчита и се правят пресмятания за мощност 
на дозата, дължаща се на проникващото гама лъчение от контейнерите, като основни 
източници в състава на циментна матрица са 60Co, 134Cs и 137Cs. 

На Фигура 4.9-2 е показана мощността на годишната доза вследствие на йонизиращото 
лъчение от клетка с погребани контейнери РАО с дебелина на стената 50 cm, като функция 
на разстоянието. Синята линия е дозата за персонала (1700 часа годишно), а розовата 
показва дозата за населението (8800 часа годишно). 

Местоположението на външната ограда на НХРАО е около 140 метра в най-близката точка 
до зоната на погребване – клетките със СтБК. Според нивата на мощността на дозата 
показани на Фигура 4.9-2 на разстояние от 140 m годишната доза за населението е 0.017 
mSv, което е повече от 5 пъти по ниска от максимална ефективна доза за критична група 
от населението от 0.1 mSv за година.  

Следователно за населението в най-близкото населено място (разстояние от 2500 m) 
радиологичното въздействие се оценява като практически несъществуващо. 
 

                                                   
26 Междинен отчет за анализ на безопасността (МОАБ), R5-NDF-ISA_Rev1, Консорциум Westinghouse – 

DBE Technology – ENRESA. March 11, 2013 
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ФИГУРА 4.9-2 НАМАЛЯВАНЕ НА ГОДИШНАТА ИНДИВИДУАЛНА ДОЗА НА РАЗЛИЧНИ РАЗСТОЯНИЯ 

ОТ ЗАПЪЛНЕНА КЛЕТКА С КОНТЕЙНЕРИ. 

 

Допълнителен източник на лъчения са радионуклидите, използвани за извършване на 
калибриране. Оборудването за извършване на калибриране се състои от екраниран гама 
калибриращ източник, който дава колимиран радиационен лъч с различни интензитети на 
радиационното поле. Закритите източници са разположени в цилиндрични оловни 
екранирани контейнери, които са поставени в барабанен селектор (револверен тип) с 
подвижен щифт за отвора, позволяващ да се избере желания източник.  

Радиоактивните източници, с особена важност са 60Co, 137Cs и 241Am. В случай на 137Cs има 
4 източника на облъчване с активност 10Ci, 1Ci, 0.1Ci и 0.01Ci. Активностите на 
източниците 60Co и 241Am са 1Ci. (1Ci.= 3.7.1010 Bq ) 
Позициониращата система се състои от поставка с регулируема височина, която се движи 
по релси посредством система от рейка и пиньон и е задвижвана с двигател. Цялата 
повърхност на стенда е изработена от алуминий или други леки елементи. Хоризонталното 
движение се командва от контролен пулт. Позициониращата маса има ефективна дължина 
3 метра и точност при определяне на разстояние ±2 mm. Система за видео наблюдение 
позволява разстоянието източник детектор да се наблюдава от контролния пулт. Този 
източник на йонизиращо лъчение е контролиран и ограничен и при спазване на 
процедурата за калибровка не представлява риск за персонала на НХРАО. 
Йонизиращото лъчение в НХРАО се контролира чрез система със стационарни уреди за 
мощност на дозата. Стационарните уреди за мощност на дозата известяват персонала по 
експлоатация и поддръжка за необичайно нарастване или високи нива на радиация в тези 
зони, където се обработват или съхраняват значителни количества радиоактивни 
материали и където е предвидено временно или постоянно присъствие на персонал.  

Стационарните уреди за мощност на дозата дават визуален и акустичен сигнал в зоната, 
където е разположен детектора и изпращат сигнал към операторските станции за 
радиационен мониторинг. Аналогично, измерената стойност от всеки детектор се 
визуализира по място и на операторските станции, а също така се и записва.  

Местоположението на всеки стационарен уред за мощност на дозата трябва да бъде 
избрано така, че да може сигнала на алармата да бъде видян при влизане в зоната. 
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4.9.3.3 ПРИ ЗАТВАРЯНЕ 

Затваряне на НХРАО е предвидено след запълване на клетките по определената схема с 
контейнери (60 г. експлоатация). В етапа на затваряне се планира да бъде изградено 
многослойно защитно покритие и да бъдат изведени от експлоатация онези сгради, които 
не са необходими за следващия институционален контрол.  
По време на институционалния контрол ще бъде осигурено наблюдението върху 
площадката. Не се предвиждат други дейности, освен ако се наложи, евентуално 
минимално техническо обслужване или ремонти,. След този период дейността по 
съхраняването е сведена до разрешаване ползването на площадката без каквито и да било 
радиологични ограничения. 

Въздействие на йонизиращо лъчение от погребаните контейнери с РАО над разрешения 
радиологичен критерии (0.1 mSv/a) не се очаква. Мощността на дозата на повърхността на 
терена ще бъде в границите на флуктуациите на естествения гама фон за района.  
След затваряне на НХРАО не се очакват външни над фоново лъчение от погребаните в 
клетките РАО.  Мощността на дозата от външно лъчение на площадкатасе очаква 
да  варира в рамките на флуктуациите на естествения фон. 

4.10 НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

4.10.1 ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

Според заключението в Отчета на специалистите от Лабораторията по археометрия и 
експериментална археология при Нов Български Университет групата могили в района на 
АЕЦ „Козлодуй“ могат да бъдат считани за археологически комплекс с регионално 
значение. Проучванията показват, че могилите от западната група (могили № 2, 3 и 4) няма 
вероятност да бъдат засегнати или унищожени в резултат на реализация на ИП. Данните 
от геомагнитното измерване съдържат индикации за наличието на археологически 
структури, частично засегнати от земеделската техника в района извън границите на 
площадка „Радиана“, поради което се налага спешното им проучване с методите на 
археологията.  
Не бива да се изключва възможността в хода на строителните работи да се появят 
нерегистрирани археологически находки, предмети или части от тях в границите на 
площадка „Радиана“, затова е необходимо да се съблюдава Чл. 161, ал 2 от ЗКН, а именно, 
в случаи на откриване на археологически обекти да се прилагат Чл. 148 и Чл. 160 от ЗКН, 
като дейността се спира незабавно и се предприемат действия съгласно Чл. 72 и Чл. 73 
като се   уведомяват за това кмета на общината и ръководителя на регионалния 
инспекторат по опазване на културното наследство по местонахождението на културната 
ценност. В такъв случай е необходимо  да се спази и Чл. 147, ал. 5, т. 2 и да се извършат 
спасителни археологически теренни проучвания. 

В периода на строителните работи за опазване на паметниците на културата е необходимо 
да се приложат  при необходимост и следните мерки: 

- Да се спазят изискванията на чл. 83 ал. 1 и 2; чл.93 ал. 1; чл. 94, чл.97 от ЗКН за 
опазване, идентифициране и съхранение на културните ценности, както и чл. 158 ал.1 
за предаване на движимите археологически ценности в РИМ Враца.  

- Съгласно чл. 160 ал.1 и 2 от ЗКН, когато при извършване на строителните и 
благоустройствени дейности, се открият структури и находки, които имат признаци на 
културни ценности, дейността се спира незабавно и се прилагат съответно чл.148 , чл. 
72 и73.  
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При спазване на предвидените в Закона за културното наследство мерки, описани 
по-горе ще бъдат предотвратени евентуални негативни въздействия както върху 
съществуващи регистрирани, така и върху нерегистрирани обекти на културното 
наследство.  

4.10.2 ПО ВРЕМЕ НА НОРМАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПРИ ЗАТВАРЯНЕ 

По време на експлоатация на НХРАО и затваряне не се очакват въздействия в 
нерадиационен и в радиационен аспект върху недвижими и движими културни ценности, 
при условие, че преди започване на строителните дейности и по време на строителните 
дейности са спазени мерките, предвидени в настоящия ДОВОС и в Закона за културното 
наследство. 

4.11 ПРОГНОЗА И ОЦЕНКА НА ПРЕДПОЛАГАЕМИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА, КОИТО 
СЕ ОЧАКВАТ ДА БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

4.11.1 НЕРАДИАЦИОНЕН РИСК ЗА НАСЕЛЕНИЕТО 

4.11.1.1 ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВО  

Изграждането на НХРАО ще включва следните дейности: изкопни и земно-насипни 
работи, доставяне на материали до площадката и изграждане льосоциментов фундамент, 
строителство основната сграда и изграждане на спомагателни площадки, както и 
изграждане на подходяща инфраструктура. Ще бъде отчетено замърсяване на атмосферния 
въздух с дразнещи и вредни газове, общ почвен, строителен прах и фини прахови частици 
с размери 2.5 μm до 10 μm. Поради процесите на самоочистване на атмосферата и 
утаяването на по едрите прахови частици, на известно разстояние от източника 
концентрацията на замърсителите на атмосферния въздух намалява и достига пределните 
норми на разстояние под 10 m. Саждите са също в поднормени концентрации в тези 
граници. Дейностите, свързани с трафик на товарни автомобили, работата на тежки 
строителни машини, използването на големи количества строителни материали водят до 
генериране на допълнителни нива на шум и вибрации, които ще представляват изцяло 
трудово-хигиенен проблем и няма да имат отрицателен ефект върху населението.  

Заключение: Поради отдалечеността на строителната площадка от населените места, по 
време на строителство не се очаква нерадиационно въздействие върху населението от 
близките населени места около площадка „Радиана“, на която ще бъде изградено 
инвестиционното предложение“.  

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

Както по време  на строителствата, така и по време на нормална експлоатация,  поради 
отдалечеността на строителната площадка от населените места, не се очаква 
нерадиационно въздействие върху населението от близките населени места около 
площадка “Радиана“, на която ще бъде изградено инвестиционното предложение. 

4.11.1.3 ПРИ ЗАТВАРЯНЕ 

Затварянето на НХРАО включва следните дейности: запълване на камерите с 
льосоциментов разтвор, изграждане на покривна плоча и многобариерна защитна 
покривка, демонтаж и разрушаване на сгради и съоръжения, и рекултивация на терените. 
Както по време на строителството населението няма да бъде засегнато. 
Заключение: Поради отдалечеността на площадката на НХРАО от населените места, при 
затварянето  не се очаква нерадиационно въздействие върху населението. 
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4.11.2 НЕРАДИАЦИОНЕН РИСК ЗА СТРОИТЕЛИТЕ И ПЕРСОНАЛА НА НХРАО 

4.11.2.1 ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО  

Както беше упоменато в т. 4.11.1 строителството ще включва следните дейности: изкопни 
и земно-насипни работи, доставяне на материали до площадката и изграждане на льосо-
циментни, стоманобетонови фундаменти, изграждане на съоръжението за погребване, 
изграждане на спомагателни сгради и съоръжения за физическа защита на НХРАО, 
изграждане на подходяща инфраструктура.  

За строителство ще бъдат необходими следните материали: бетон, пясък, чакъл, цимент, 
вар, армировка газобетонни блокчета, гипсофазерни плоскости и други строителни 
материали - материали за покриви на сгради, кофраж за стоманобетоновите конструкции, 
тръби, кранове, електрически кабели и др. Необходимите суровини по време на 
изграждането ще са: ел. енергия, вода и др. 
Предвижда се в строителството на Първия етап на НХРАО да участват около 40 
квалифицирани лица при работа на една редовна смяна За тях въздействието на 
неблагоприятните фактори на работната среда е пряко, временно и обратимо при спазване 
на изискванията за безопасност и здраве при работа. Строителните работи са свързани с 
директно, кумулативно и комбинирано отрицателно въздействие на химични, физични и 
ергономични фактори върху здравето, опасности от травми и злополуки. 
Основните рискови фактори за работещите при изграждането инвестиционното 
предложение са свързани с прах, опасни вещества и материали (Таблица 4.11-1).  
 
ТАБЛИЦА 4.11-1 ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА, ПРЕПАРАТИ И МАТЕРИАЛИ С НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЗДРАВНИ 

ВЪЗДЕЙСТВИЯ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НХРАО (СЪГЛАСНО 
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ЛИСТОВЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ) 

Химично 
вещество, 

препарат САS № 

Знак  за 
опасност 

Неблагоприятни здравни въздействия Рискова експозиция 

Въглероден оксид 
630-08-0 

F+Силно 
запалим, 
Т Токсичен 

Силно запалим, токсичен при вдишване – 
предизвиква хипоксия и хипоксемия. Води 
до образуване на карбоксихемоглобин. 
Уврежда нервната, сърдечно-съдовата 
система, кръвотворенето Токсичен за 
репродукцията.  

При емисии от ауспухни 
газове  

Въглероден 
диоксид    
24-38-9 

 Асфиктант – измества кислорода във 
въздуха. Уврежда нервната система.  

При емисии от ауспухни 
газове 

Азотни оксиди 
10102-44-0 

Т+ 
Токсични 
Xn Вредни 

С иритативно действие, водещо до 
неспецифични възпалителни заболявания на 
дихателната система. . Във високи 
концентрации водят до едем на белия дроб, 
алвеолит. 
С общотоксично действие – засяга основно 
нервната и кръвотворна система 
(метхемоголобинообразователи) 

При емисии от ауспухни 
газове  
Образуват при взривяване, 
оксиженни и 
електрозаварки: 
 

 Серен диоксид 
7446-09-5 

Т Токсичен, 
С 
Корозивен 
 

Газ е, с локално иритативно и общотоксично 
действие, увреждащ органите на дишането 
(развитието на остри и хронични бронхити, 
астма и др.). Наднормените концентрации 
на SO2 водят до промени в състава на 
кръвта, нарушават обмяната на веществата, 
повишават възприемчивостта на организма 
към инфекции. 

Източници на емисии са 
течни и твърди горива, и 
моторни превозни 
средства 
При емисии от ауспухни 
газове. 
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Химично 
вещество, 

препарат САS № 

Знак  за 
опасност 

Неблагоприятни здравни въздействия Рискова експозиция 

Във високи концентрации води до 
химически изгаряния. 

Дизелово гориво 
8006-61-9 - 
смес от леки 
въглеводороди, 
като в състава му 
влизат парафини, 
циклопарафини, 
ароматни 
въглеводороди – 
безцветни, със 
специфична 
миризма, 
изпаряващи се при 
обикновени 
условия 

Xn Вредно 
N Опасно 
за околната 
среда 

Пари в концентрации 40 mg/m3 са опасни за 
живота при вдишване в продължение на 5-
10 мин. Опасност от кумулативен ефект. 
Алерген, уврежда нервната система, 
кръвотворенето, черния дроб, бъбреците, 
кожата. Мутаген. Опасност за околната 
среда. По-малки концентрации при 
експозиция от един и повече часа 
предизвикват дразнене на лигавиците на 
горните дихателни пътища, конюктивата на 
очите, главоболие, виене на свят, болки в 
стомаха. Опасност от кумулативни ефекти.  

Хронични въздействия 
при неспазване на 
изискванията за безопасен 
труд. 

Цимент Xi 
Дразнител 
Алерген 

Дразнител за кожата, очите и дихателните 
пътища. Алерген. Съдържа замърсители (Cr-
VI, Cd, Co, Ni). Контролира се от ПМС № 
156 /2004** г.  (съдържание на 
шествалентен хром до 0.0002 %). 
Възпалителни и алергични увреждания на 
кожа и лигавици. 

Хронични въздействия 
при неспазване на 
изискванията за безопасен 
труд. 

Асфалт 
84989-11-7 

Т Токсичен Хронично увреждане на кръвотворенето, 
дихателната система, черния дроб и кожата, 
ендокринните жлези и имунната защита. 
Класифицира се като човешки карциноген 
от 2 Категория, алерген и фотоалерген. 

Хронични въздействия 
при неспазване на 
изискванията за безопасен 
труд. 

Полиуретанови и 
епоксидни 
покрития за 
повърхности и 
лепила 

Xi 
Дразнител 
Алергени 

Предизвикват остри и хронични 
заболявания поради дразнене или алергични 
реакции на дихателната система 
(бронхиална астма) и на кожата 

Употреба без 
предварителна 
информация от етикетите 
и инструкция за работа 

Прах-почвен, от 
строителни 
материали, 
транспортни 
средства 
Фини прахови 
частици (ФПЧ) – 
само фракцията 
ФПЧ 2.5, тъй като 
по-високата 
фракция 
ФПЧ2.5÷10 е 
пренебрежимо 
малка в саждите 
на изгорелите 
газове. 

 Фините прахови частици увреждат 
белодробната функция временно (обратимо) 
или постоянно (необратимо). Те са рисков 
фактор в развитието на хроничен бронхит и 
са предпоставка за развитието на остри 
бактериални или вирусни респираторни 
инфекции, особено при чувствителни 
индивиди. Предизвиква хронични 
възпаления на горните дихателни пътища, 
хроничен бронхит, очни възпаления, 
влошава състоянието на сърдечно-съдовата 
система 

Основната потенциална 
вредност за здравето на 
работниците на 
строителната площадка, 
особено при 
неблагоприятни 
климатични условия (сухо 
и безветрено време.  
Прах се генерира при 
изкопни работи, трафик на 
товарни автомобили, 
работата на тежки 
строителни машини, 
използването на големи 
количества строителни 
материали 

* - Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти, Закон за 
изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и 
продукти, ПМС № 316 с Наредба за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на 
съществуващи и нови химични вещества, препарати и продукти и ПМС № 174 за изменение и допълнение 
на ПМС № 316 [54]. 

** - ПМС № 156 за изменение и допълнение на Наредбата за опасните химични вещества, препарати и 
продукти, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба, приета с ПМС № 130 
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Неблагоприятните въздействия, свързани с опасни химични вещества от строителните 
машини и товарните автомобили, могат да бъдат контролирани ако се използват дизелови 
горива, съответстващи на изискванията на Наредба №17 за норми за съдържание в 
горивата на олово, сяра и други вредни за околната среда вещества. 

Останалите вредни въздействия, свързани със строителните дейности  -неблагоприятни 
физични фактори на работната среда, физическо и психо-сензорно натоварване на пряко 
заетите със строителството, предпоставки за аварии и трудови злополуки които биха могли 
да се проявят при изграждането на НХРАО са систематизирани в Таблица 4.11-2. 

 

ТАБЛИЦА 4.11-2  НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЗДРАВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С ФИЗИЧЕСКИ ФАКТОРИ 
НА РАБОТНАТА СРЕДА, ФИЗИОЛОГИЧНО НАТОВАРВАНЕ И ЗЛОПОЛУКИ ПО ВРЕМЕ НА 

СТРОИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НХРАО 

Вредни фактори Неблагоприятни здравни въздействия Рискова експозиция 
Физически фактори на работната среда 
Шум от строителни 
машини, товарни коли, 
строителни дейности*  

 Екстрааурални ефекти с влияние върху 
централната нервна система – 
раздразнителност, психична 
нестабилност, нарушения в паметта, 
намалена работоспособност и нервна 
преумора; влияние върху вегетативната 
нервна система – усилен съдов тонус, 
нарушения в сърдечния ритъм, колебания 
в артериалното налягане; влияние върху 
храносмилателната система – понижено 
количество и киселинност но стомашната 
секреция, забавен пасаж и нарушено 
усвояване на хранителните съставки; 
влияние върху дихателната система – 
промени в честотата на дихателните 
движения и повишаване ма минутния 
дихателен обем; влияние върху 
ендокринната система – увеличено 
отделяне на катехоламини, 
адренокортикотропен и тиреотропен 
хормони; 
 специфични  слухови промени - 
настъпват обикновено последни, след 
като са вече налице другите 
функционални и патологични изменения в 
организма. 

Трафик на товарни автомобили, 
работата на тежки строителни 
машини, използването на големи 
количества строителни материали  
Работа със стари, неподдържани 
машини, лоши трасета, 
необезопасени кабини, без 
антифони  

Общи вибрации в 
наднормени  нива, 
генерирани от 
тежкотоварните машини  
 

Повлияват анализаторните функции -  
вестибуларен апарат (от повишена 
възбудимост до изразени 
вестибулопатии). Поради резонансни 
явления в очната ябълка се установяват 
намалена зрителна острата, промени в 
периферното зрение най-изразени при 
вибрации от 35 Hz, стесняване прага на 
светоусещане. Характерно за общото 
вибрационно въздействие е намалението 
на слуховата чувствителност за ниските 
честоти.  

Най-интензивни са вертикалните 
вибрации като максималните им 
стойности са в диапазона 1-4 Hz.. Те 
са в по-голяма степен проявени при 
по-старите машини. На общи 
вибрации ще бъдат изложени 
водачите на тежкотоварните 
камиони, багери, булдозери и др. 
строителна техника. 

Локални вибрации  
При напрежение на 
ръката проводимостта 

Характерни за локално вибрационно 
въздействие са съдовите нарушения в 
капилярната и прекапилярна съдова 

На въздействието на локални 
вибрации ще бъдат изложени 
водачите на обслужващите машини. 
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Вредни фактори Неблагоприятни здравни въздействия Рискова експозиция 
на вибрациите нараства 
за всички честоти с 
максимум при 30-60 Hz 
(диапазона на 
резонансната честота на 
ръцете) 
 

мрежа, периферната сетивност 
(вибрационен усет), както и болковата, 
температурната и тактилна сетивност.  
Костно ставните промени се изразяват в 
болки, предимно в ръцете и раменния 
пояс, намаляване на сухожилните и 
увеличавани на тоничните рефлекси, 
намаляване на мускулната сила и 
издръжливост. 

Неспазване на режима за труд и 
почивки 
Работа в условията на преохлаждащ 
микроклимат. 

Микроклимат извън 
зоната на комфорта** 

Охлаждане, измръзване или прегряване. 
Увреждане на сърдечно-съдовата система 
и опорно-двигателния апарат, 
инфекциозни болести 

Работа на открито или в кабините на 
транспортни средства. 
Липса на места за почивка. 
Неподходящо работно облекло, 
ръкавици и обувки  

Физиологични и ергономични фактори на работната среда 
Вдигане на тежести Увреждане на ставите, костната система, 

сърдечно-съдови проблеми 
Неспазване изискванията на 
Наредба № 16/1999 г. **** 

Физическа умора и 
пренапрежение 

Увреждане на ставите, костната система, 
неврологични и сърдечно-съдови 
проблеми 

 
Неспазване изискванията на 
Наредба № 15/1999 г. *** 

Психо-сензорно 
натоварване 

Неврози, неврастении, сърдечно-съдови 
проблеми, стрес 

Принудителна работна 
поза 

Увреждане на ставите, костната система  Специфични дейности при 
строителството 

Аварии и злополуки 
Трудови злополуки 
Травми 

Падане в изкопи, от високо, затрупване, 
травми от тежки машини и съоръжения 

Специфични дейности при 
строителството 

Пожари и експлозии Изгаряния, травми, задушаване. 
Електрошок. 

Липса на електрообезопасяване 
 Лошо съхраняване на нефтени 
продукти и горива 

Пътно-транспортни 
произшествия 

Травми, изгаряния, увреждане от нефтени 
горива, затрупване с инертни материали 

Извозване на големи количества 
строителни материали  

* БДС 14478-82 Шум. Допустими нива на работните места. Общи изисквания за провеждането на 
измерванията.  

** БДС 14776-87 Производствен микроклимат  

*** Наредба № 15 за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими 
на труд и почивка по време на работа  

**** Наредба № 16 за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести  

 
Характеристика на експозицията: През времето на изпълнение на проекта, 
строителните работници ще бъдат подложени на широк кръг от вредни за здравето 
нерадиационни въздействия. Условията на тези въздействия обаче не са еднозначни и 
еднакви за всеки един от тях. Те зависят от конкретната професия, трудова задача и 
продължителността на работа. Поради това експозицията трябва да се оценява не по 
времетраенето на работната смяна, а въз основа на времето за изпълнение на всяка 
производствена задача. По този начин въздействията могат да бъдат определени като 
преки, краткотрайни, временни и локализирани в рамките на площадката на изграждане на 
инвестиционното предложение. 

Преценка за възможностите на комбинирано, комплексно, кумулативно и 
отдалечено въздействие на установените рискови фактори. 

 Комбинирано е действието на газовите замърсители с местно дразнещо действие и 
праховите аерозоли с органични разтворители и въглеводороди. Тези химични 
нокси имат кумулативен ефект върху нервната система 
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 Съчетано е действието на газовете с предимно локално иритативно въздействие с 
това на праховите аерозоли и охлаждащия микроклимат (при работа в студения и 
преходен период на годината); на шума и вибрациите; на битумните материали с 
ултравиолетова радиация. 

 С отдалечено въздействие са и веществата с висока онкогенна вероятност – 3.4 
бензпирен. С по-ниска онкогенна вероятност е битума отделящ се при 
изолационните работи. 

Заключение: Предполагаемите въздействия по време на строителството ще имат 
ограничени обхват само на територията на основната строителна площадка. те ще засегнат 
основно строителните работници.здравният риск е допустим и контролируем.  

4.11.2.1.1 МЕРКИ ЗА ЗДРАВНА ЗАЩИТА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА  

Всички строително ремонтни дейности да бъдат съобразени с НАРЕДБА № 2 от 
22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на строителни и монтажни работи - Приложения № 1-5 към чл. 2, ал. 2. и 
НАРЕДБА № 4 от 27.12.2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на 
сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на 
строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството. 

 Намаляване на праховите емисии чрез напръскване с вода на местата, от които се 
вдига прах (при сухо време и вятър). Използване на централизирано приготвени в 
бетонов възел бетони и разтвори и машинното им полагане. 

 Да не се допускат разливи на нефтопродукти. При случай на разлив да се вземат 
незабавни мерки за неговото локализиране, отстраняване и транспортиране на 
подходящи депа.   

 След приключване на строително монтажните работи, местата на временните 
открити складове за строителни материали следва да бъдат почиствани. С това ще 
се спре емитирането на прах в атмосферния въздух при сухо и ветровито време. 

 Поддържане в изправност оптимално натоварване на строителните машини с цел 
от една страна намаляване на количествата на ауспуховите газове, а от друга на 
шума и вибрациите. 

 Режимът за труд и почивка при вибрационно въздействие да се изгражда така, че 
сумарната експозиция за смяна (за контакт с вибрации) да не надвишава 90-120 
min.Да не се допускат строително-монтажни работи през нощта. 

 Във всички професионални дейности задължително да се използва подходящо за 
сезона работно облекло, лични предпазни средства при наличие на вредни фактори 
на работната среда (противопрахови маски, шумозатлушители, 
противовибрационни ръкавици) и осигури рационален режим на труд и почивка 

 Спазване на всички инструкции по безопасност и здраве при работа, и пожарна 
безопасност (БХТПБ) за отделните видове работни места. Задължителни 
инструктажи на работниците от специалистите по здраве и безопасност при работа 

 Спазването на всички изисквания на здравната профилактика по отношение на 
физиологичните режими на труд и почивка и физиологичните норми за ръчна 
работа с тежести посочени в Наредбите на МЗ 
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 . Да се поддържа в изправност аптечка за оказване на първа медицинска помощ. 

4.11.2.2 ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

Основните рискови фактори в нерадиационен аспект за работещите при експлоатацията на 
НХРАО са опасните вещества в работната среда (Таблица 4.11-3), неблагоприятните 
физични фактори на работната среда (Таблица 4.11-4). 
 

ТАБЛИЦА 4.11-3  ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ ОТ ТЯХ С НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЗДРАВНИ 
ВЪЗДЕЙСТВИЯ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НХРАО 

Химично 
вещество, 
препарат    САS 
№ 

Знак  за 
опасност Неблагоприятни здравни въздействия Рискова експозиция 

Озон 
10028-15-6 

Xn Вреден Смутено зрение, неврози, дразнене на очите и 
дихателните пътища, главоболие, кашлица, 
задух, хроничен бронхит, сърдечно-съдови 
смущения 

Заваряване в затворени 
помещения, без 
аспирация 

Железни оксиди 
Железен прах и 
пари 

Xi 
Дразнители 

При заваряване в затворено пространство 
предизвикват дразнене на дихателните пътища 
и очите, кашлица, задух, понякога повишена 
температура. 

Заваряване в затворени 
помещения, без 
аспирация 

Циановодород, 
цианиди 
 74-90-8 

T токсични Главоболие, отпадналост, виене на свят, 
сърдечно-съдови смущения, анемия, 
ендокринни и имунни смущения  

Заваряване в затворени 
помещения, без  
аспирация 

Хелий  Инертен газ, който може да предизвика 
задушаване поради липса на кислород във 
въздуха 

Изтичане във въздуха на 
работната среда 

Въглероден 
оксид 
630-08-0 

F+Силно 
запалим, 
Т Токсичен 

Силно запалим, токсичен при вдишване – 
предизвиква хипоксия и хипоксемия. Води до 
образуване на карбоксихемоглобин. Уврежда 
нервната, сърдечно-съдовата система, 
кръвотворенето. Токсичен за репродукцията  

 При емисии от 
ауспухови газове риск от 
анемии, главоболие, 
отпадналост. 

Въглероден 
диоксид 
24-38-9 

 Асфиктант – измества кислорода във въздуха. 
Уврежда нервната система.  

 При емисии от 
ауспухови газове 
главоболие 

Азотни оксиди 
10102-44-0 

Т+ 
Токсични 
Xn Вредни 

Токсични–увреждат белодробните алвеоли 
предизвиквайки липидна пероксидация. Във 
високи концентрации водят до едем на белия 
дроб, алвеолит. Дразнят дихателните пътища, 
очите и кожата, хронични бронхити, чести 
бронхопневмонии. 

 При емисии от 
ауспухови газове 
хронични бронхити, 
бронхо-пневмонии 

Смазочни масла 
Дизелово 
гориво 
8006-61-9 

Xn Вредни 
N Опасни 
за околната 
среда 

Опасност от кумулативни ефекти. Алергени. 
Увреждат нервната система, кожата, 
кръвотворенето, черния дроб, бъбреците. 
Мутагени.  

Хронични въздействия 
при неспазване на 
изискванията за 
безопасен труд. 

 
Другите възможни вредни въздействия  - физическо и психо-сензорно натоварване на 
пряко заетите със специфичните дейности в НХРАО и контрола за недопускане на аварии 
и трудови злополука са представени в Таблица 4.11-4. 

 

ТАБЛИЦА 4.11-4 НЕБЛАГОПРИЯТНИ ЗДРАВНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ СВЪРЗАНИ С ФИЗИЧЕСКИ ФАКТОРИ 
НА РАБОТНАТА СРЕДА, ФИЗИОЛОГИЧНО НАТОВАРВАНЕ И ЗЛОПОЛУКИ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА 

НХРАО 

Вредни фактори Неблагоприятни здравни въздействия Рискова експозиция 
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Вредни фактори Неблагоприятни здравни въздействия Рискова експозиция 
Физически фактори на работната среда 
Микроклимат извън 
зоната на комфорта: 
-Високи температури 

Високи температури при дейности, при  
заварки и др. Увреждане на сърдечно-
съдовата система 

Пропуски в контрола на 
температурата в работната среда 

Осветление* Опасност от злополуки при недостатъчно и 
неподходящо осветление в работните зони 

Неспазване на изискванията за 
осветление ** 

Газове под налягане 
Опасност от злополуки, травми и 
наранявания (въздух или хелий под 
налягане) 

Неспазване на изискванията за 
безопасност 

Нейонизиращи лъчения 
при заваряване в 
НХРАО 

Увреждане на очите. Ранно развитие на 
катаракта. 

 Неподходящи лични предпазни 
средства за очите 

Физиологични и ергономични фактори на работната среда 
Вдигане на тежести 
(капаци на касетите, 
тежко оборудване) 

Увреждане на ставите, костната система, 
сърдечно-съдови проблеми 

Неспазване изискванията на 
Наредба № 16/1999 г.  

Физическа умора и 
пренапрежение – големи 
размери на 
опаковъчните 
комплекти 

Увреждане на ставите, костната система, 
неврологични и сърдечно-съдови проблеми Неспазване изискванията на 

Наредба № 15/1999  

Психо-сензорно 
натоварване 

Стрес и преумора, неврози, сърдечно-
съдови проблеми  

Принудителна работна 
поза 

При заваряване в НХРАО, 
обезвъздушаване, подсушаване. Увреждане 
на ставите, костната система  

Специфични дейности   

Аварии и злополуки 
Трудови злополуки 
 Падане в отвори и от високи места Специфични дейности  

Травми Травми при работа с  машини и 
оборудване. Специфични дейности  

Падане на контейнери Травми Специфични дейности  

Аварии при 
транспортиране 

Травми, изгаряния, увреждания, 
предизвикани от горива и насипване на 
инертни материали 
  

Транспортиране на големи 
количества строителни материали 

* БДС 1786-84 Осветление. Естествено и изкуствено [З.79], **Наредба за изкуствено осветление на сградите 
№ 0-49  [З.33] 

 
Изброените неблагоприятни въздействия са временни, директни и се отнасят предимно до 
лицата, непосредствено заето със строителните и монтажни дейности на площадката на 
НХРАО 

МЕРКИ ЗА ЗДРАВНА ЗАЩИТА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА  

 Спазване на всички инструкции по безопасност и здраве при работа, и пожарна 
безопасност за отделните видове работни места  

 Спазването на всички изисквания на здравната профилактика по отношение на 
физиологичните режими на труд и почивка и физиологичните норми за ръчна работа с 
тежести посочени в Наредбите на МЗ  

 Стриктно използване на предвидените лични и колективни предпазни средства.. 

 Задължителни инструктажи на работниците от специалистите по здраве и безопасност 
при работа.  
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 Профилактични медицински прегледи да бъдат извършвани поне веднъж годишно с 
участие на специалисти в зависимост от извършваните дейности. 

 Да се поддържа в изправност аптечка за оказване на първа медицинска помощ 

Заключение: Нерадиационното въздействие по време на експлоатацията на НХРАО върху 
здравето на персонала е отрицателно, директно, комбинирано и кумулативно. То е 
свързано с риск от въздействие на неблагоприятни физични, химични, психо-сензорни, 
физиологични и ергономични фактори на работната среда, възможни злополуки и аварии. 
здравният риск е допустим и контролируем.  

4.11.2.3 ПРИ ЗАТВАРЯНЕ  

Продължителността на експлоатацията на НХРАО е предвидена за минимум 60 години. 
Организацията на работата за обратната засипка на модулите за погребване и затварянето 
на площадката ще започне след 2058 г. и ще се извърши при максимално обезопасяване на 
дейностите и на персонала въз основа на подходящо за реалното състояние на НХРАО и за 
научните постижения в тази област на конкретното инвестиционно предложение.  
Заключение: Очаква се нерадиационното въздействие при извеждане от експлоатация на 
НХРАО върху здравето на персонала да е както по време на строителството му. но с по-
ниско ниво в резултат на характера на дейността. 

4.11.3 РАДИАЦИОНЕН РИСК ЗА НАСЕЛЕНИЕТО 

Технологията за погребване (тунелен  или траншеен тип) не оказва практически различно 
радиологично въздействие върху персонала и населението. 

4.11.3.1 ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

По време на строителството за населението не се очаква да има радиационен риск поради 
липса на източници на йонизиращи лъчения. 

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

Основните критерии за безопасност са реалната и дълговременна защита на населението и 
на околната среда и са насочени към изпълнение на по-долу посочените радиологични 
ограничения, зададени в разрешението за проектиране, Наредбата за основните норми на 
радиационна защита, Наредбата за безопасно управление на РАО и стандарта на МААЕ за 
изискванията за безопасност за погребване на радиоактивни отпадъци, дадени в SSR-5-
2011. Ограниченията за въздействие са изразени в годишни дозови граници :  

 Границата на индивидуалната годишна ефективна доза за съответната 
критична група лица от населението по време на нормалната експлоатация на 
НХРАО не трябва да надвишава 0.1 mSv;  

 Границата на индивидуалната годишна ефективна доза за съответната 
критична група лица от населението след затваряне на НХРАО не трябва да 
надвишава 0,1 mSv  

В допълнение към границите на радиационно облъчване, определени от тази Наредба, в 
световната практика има и основно изискване да се осигури, че всички радиационни 
облъчвания ще са обосновани и поддържани до АЛАРА нива под дозовите гранични 
стойности определени в Наредбата, при отчитане на социалните и икономически условия. 
В съответствие с Наредбата за Основните Норми за Радиационна Защита (ОНРЗ-2012) и 
прилагане на принципа АЛАРА, е препоръчително да се въведат контролни граници за 
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професионално облъчване на персонала. В случай, че оценената годишна доза при 
облъчване на кое да е лице от населението от съоръжението за управление на РАО е по-
малка от 0,01 mSv, се приема, че са използвани най-добрите възможни средства за 
управление на РАО и е изпълнено изискването по чл. 8, т. 2 от Наредба за безопасност при 
управление на радиоактивните отпадъци  по отношение на населението. 
Предвижда се да бъде изградена ограда- физическа граница, която да не позволява 
свободен достъп на външни лица до площадката на НХРАО. Най-близкото разстояние от 
зоната за погребване до тази граница, т.е до човек намиращ се плътно до оградата, е около 
140 метра  

Радиационната защита на населението и околната среда се постига чрез прилагане на 
мерки, свързани с проекта на хранилището. Някои от тях са:  

 Установяване на зона със строг режим (Контролирана зона), която е зоната, където 
не се разрешава присъствие на населението и подлежи на специални мерки за 
защита и наблюдение.  

 Тръбопроводите, клапаните и резервоарите на Системата за течни радиоактивни 
отпадъци са направени от неръждаема стомана. Свързването на тръбопроводите и 
арматурата към оборудването се осъществява чрез заваряване, освен за целите на 
техническата поддръжка, а тръбопроводните системи са проектирани така,че да се 
избягва образуване на отлагания.  

 Не се изпускат течни радиоактивни отпадъци към околната среда. Течностите се 
събират в резервоари и по-късно те се третират в друго съоръжение извън НХ РАО. 
Резервоарите за съхранение и помпите са разположени в изолирано помещение 
осигуряващо задържане на течностите в случай на скъсване или теч от резервоар 
или тръбопровод.  

 Тръбопроводите на мрежата от дренажни и инспекционни галерии са разположени 
в достъпни галерии. Тези тръбопроводи са проектирани (наклон и размер) така, че 
да има гравитационен поток към последния контролен резервоар. В мрежата под 
всяка клетка за съхранение има контролен резервоар за наблюдение и откриване на 
клетка за съхранение засегната от аномалия.  

 Мрежата от дренажни и инспекционни галерии е независима от Мрежата за 
събиране на дъждовни води, за да се избегнат изхвърляния без предшестващ 
контрол на тяхното съдържание на радиоактивни вещества.  

 Всяка радиоактивна течност, която евентуално е попаднала в Мрежата от дренажни 
и инспекционни галерии също не се изпуска към околната среда.  

Освен това се вземат под внимание изискванията за екраниране и приемане на коефициент 
на консервативност 5 при разчетите, за да се спазят вторичните ограничения за външно 
облъчване на населението.  
Радиационното въздействие върху населението се анализира в Междинен отчет за анализ 
на безопасността27, изключително заради наличието на външно лъчение, тъй като не се 
очакват газови и течни емисии от НХРАО при нормална експлоатация. Аварийните 
ситуации са разгледани в друга точка към този доклад.  

                                                   
27 Междинен отчет за анализ на безопасността (МОАБ), R5-NDF-ISA_Rev1, Консорциум Westinghouse – 

DBE Technology – ENRESA. March 11, 2013 
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Като се знае, че е само този директен път, проектът за реализиране на НХРАО включва 
редица защити от такова лъчение, които са описани в представянето на техническите 
характеристики на НХРАО. Анализирано е потенциално облъчване на член от населението 
от: 

 Директно лъчение от клетките за погребване на НХРАО 

 Облъчване от контейнера-опаковка с РАО, поставена на ремаркето при 
транспортиране до площадката на НХРАО 

 Разсеяно лъчение от зоната за погребване 

Поради спецификата на НХРАО като ядрено съоръжение за при повърхностно съхраняване 
на ниско и средно радиоактивни РАО, много от всичките възможни пътища за въздействие 
показани на фигурата по-долу реално отсъстват. 

Ако се анализира схемата на въздействие дадена в стандарта за безопасност на МААЕ, RS-
G-1.8, всички пътища за въздействие от НХРАО при нормална експлоатация отпадат, с 
изключение на директното съществуващо външно лъчение. 
 

 
ФИГУРА 4.11-1 ПЪТИЩА ЗА ОБЛЪЧВАНЕ НА ЧЛЕН ОТ КРИТИЧНАТА ГРУПА НА НАСЕЛЕНИЕТО 

(ВЪНШНО ОБЛЪЧВАНЕ – EXTERNAL IRRADIATION И ВЪТРЕШНО ОБЛЪЧВАНЕ ЧРЕЗ ПОГЛЪЩАНЕ И 
ВДИШВАНЕ) 
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4.11.3.2.1 ДИРЕКТНО ЛЪЧЕНИЕ ОТ КЛЕТКИ ЗА ПОГРЕБВАНЕ 

В Междинен отчет за анализ на безопасността28  е оценена годишна доза от зоната за 
погребване с клетки с дебелина на стената 50 cm и на разстояние 143 метра 
(консервативно най-близкото разстояние до оградата) около 17 μSv/а 

4.11.3.2.2 ОБЛЪЧВАНЕ ОТ КОНТЕЙНЕР –ОПАКОВКА С РАО 

За да се оцени приноса на опаковките с РАО в камионите, има следните допускания: 

 транспортиране от 800 опаковки за година и  

 продължителност 15 минути за всяко транспортиране.  

 Мощността на дозата на една опаковка с РАО на разстояние 143 m е около 5E-3 
μSv/h. Така приносът на опаковките с РАО в камионите към годишното 
облъчване на населението е 1 μSv/а, (800х0.25х0.005) 

 

 
 

 
ТАБЛИЦА 4.11-5 МОЩНОСТ НА ДОЗАТА НА РАЗЛИЧНИ РАЗСТОЯНИЯ ОТ ОПАКОВКА/КОНТЕЙНЕР 

(ТАБЛ. 8.6.-1, МОАБ) 

Разстояние (м) 

Мощност на дозата 
[µSv/h] Ефективна доза 

при една 
опаковка 

8800 часа [mSv/a] 

Ефективна доза 
при 8800 h/a от 
цялата площ 

[mSv/a] 
От една 

опаковка 

От цялата 
площ с 
клетки 

0 192.700 0.073 1695.760 0.644 
1 100.000 0.073 880.000 0.641 
2 41.490 0.072 365.112 0.636 
3 21.410 0.072 188.408 0.630 
4 12.830 0.070 112.904 0.618 
5 8.484 0.068 74.659 0.598 
6 6.000 0.065 52.800 0.571 
7 4.454 0.061 39.195 0.541 
8 3.430 0.058 30.184 0.510 
9 2.719 0.054 23.927 0.479 
10 2.205 0.051 19.404 0.449 
15 0.971 0.038 8.548 0.330 
20 0.533 0.029 4.687 0.253 
25 0.336 0.023 2.952 0.202 
30 0.227 0.019 2.000 0.165 

355 0.163 0.016 1.433 0.138 
40 0.121 0.013 1.068 0.118 
50 0.074 0.010 0.648 0.089 
60 0.048 0.008 0.426 0.070 

                                                   
28 Междинен отчет за анализ на безопасността (МОАБ), R5-NDF-ISA_Rev1, Консорциум Westinghouse – 

DBE Technology – ENRESA. March 11, 2013 
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Разстояние (м) 

Мощност на дозата 
[µSv/h] Ефективна доза 

при една 
опаковка 

8800 часа [mSv/a] 

Ефективна доза 
при 8800 h/a от 
цялата площ 

[mSv/a] 
От една 

опаковка 

От цялата 
площ с 
клетки 

70 0.034 0.006 0.296 0.056 
80 0.024 0.005 0.214 0.046 
90 0.018 0.004 0.160 0.038 

100 0.014 0.004 0.122 0.032 
110 0.011 0.003 0.095 0.027 
120 0.009 0.003 0.076 0.023 
130 0.007 0.002 0.061 0.020 
140 0.006 0.002 0.049 0.017 
150 0.005 0.002 0.041 0.015 
160 0.004 0.001 0.034 0.013 
170 0.003 0.001 0.028 0.011 

 

По-долу е представена графиката за зависимостта на годишната доза с увеличаване на 
разстоянието от един контейнер и за различен брой работни часове, тоест присъствие на 
определеното разстояние.  
 

 
ФИГУРА 4.11-2 ГОДИШНА ДОЗА MSV/A ОТ ЕДНА ОПАКОВКА С РАО В ЗАВИСИМОСТ ОТ 

РАЗСТОЯНИЯ ДО 180 M ПРИ РАЗЛИЧЕН БРОЙ ЧАСОВЕ- 1700 В РОЗОВО И 8800 – В СИНЬО29 

 

                                                   
29 Междинен отчет за анализ на безопасността (МОАБ), R5-NDF-ISA_Rev1, Консорциум Westinghouse – 

DBE Technology – ENRESA. March 11, 2013 
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4.11.3.2.3 РАЗСЕЯНО ИЗЛЪЧВАНЕ ОТ ПЛОЩАДКАТА ЗА СЪХРАНЕНИЕ (SKYSHINE)  

В допълнение на радиацията идваща директно от източника, излъчването на вторична 
радиация от вещества, които взаимодействат с първичната радиация, може да допринесе 
към мощността на дозата в околната среда на НХРАО. Обикновено този феномен се 
наричан skyshine (разсеяно лъчение на първичния източник на гама радиация, генерирана 
чрез въздушна дисперсия), отдавайки го на възможния принос на вторична радиация 
идваща от покрива на ядреното съоръжение към мощността на дозата на работните места 
дори, ако директно излъчване бъде предотвратено посредством екраниране. Що се отнася 
до първичното гама излъчване, вторично излъчване се появява основно от три физични 
явления: фотоелектрически ефект, ефект на Комптън и образуване на двойки.  
По принцип, приносът на skyshine към мощността на дозата се причинява основно от 
неутронно или гама излъчване по-голямо от 1 MeV. Фотони с по-ниска енергия не 
образуват двойки протон-електрон и доминиращият механизъм на разсейване за 
нискоенергийни фотони е фотоелектрическият ефект, който довежда само до 
нискоенергийна  и x-радиация. По отношение на НХ РАО, Skyshine може да е от значение 
за мощности на дозата за населението, поради дела на гама-лъчите разсейвани по въздуха.  
Относно нуклидния инвентар на опаковките РАО в НХРАО, неутронната радиация не е от 
практическо значение. Един значителен дял обаче, може да донесе инвентарът на 60Co в 
опаковките РАО. Независимо от това, приносът към skyshine на опаковките с РАО в 
клетките за погребване, покрити с бетонни плочи, е незначителен. Подобно, в случая на 
опаковки РАО в отворена клетка за погребване, приносът към skyshine може също да се 
счита за незначителен, поради разстоянието до оградата (143 m).  
Отчитайки и двете части (директно излъчване от площадка за съхранение и от опаковки с 
РАО в камионите), общата годишна доза се формира на 18 μSv (≈0.02 mSv) от директно 
излъчване и е доста под вторичното ограничение (100 µSv/а).  

Радиационният риск за член от населението при тази максимална дозова квота е: 1.10-4 х 
0.05=5.10-6. Ако направим, сравнение  с установения индивидуален пожизнен риска от 
5.10-5, който се използва за определяне на дозовата годишна граница, то така оценения 
риск е с един порядък по-малък  
Следователно, предвидената в проекта на НХРАО защита е достатъчна да осигури 
спазването на това дозово ограничение.  

4.11.3.3 ПРИ ЗАТВАРЯНЕ 

По време на фазата на затварянето с продължителност 15 години, се извършва 
изграждането на многопластово защитно покритие, след запълване на свободните 
пространства между клетките. Единственият радиологичен риск по време на изпълнението 
на тази фаза е пряката радиация от затворените клетки.  
В момента в който двете бариери - опаковката на РАО и клетките са налични и пълното 
изолиране е постигнато чрез завършване на многопластова изолационна бариера,, общият 
риск от съоръжението се контролира от съществуващите две стоманобетонни бариери. 
Изграждането на покритието не засяга целостта на тези две стоманобетонни бариери, като 
единственият оставащ радиологичен риск е потенциалното излагане на пряка радиация с 
ниско ниво.  
Достъпът до затвореното съоръжение е контролиран и радиационното въздействие върху 
населението консервативно оценено е като за човек, който се намира непрекъснато 
непосредствено до оградата. От Таблицата по-горе се вижда, че такова въздействие е 
практически неизмеримо и е в рамките на флуктуациите на естествения фон за 
местността.  
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Мощността на дозата извън периметъра на оградата (>140 метра) се очаква да е <0.01 
μSv/h над мощността на естествения гама фон, за да се спази дозовото ограничение от 100 
µSv/а за член от населението, 
Това дозово ограничение е оценено консервативно при непрекъснато присъствие (8800 
часа) на лицето  в близост до оградата. 
В заключение може да се каже, че радиационното въздействие върху населението при 
нормална експлоатация и след затваряне на НХРАО, няма да надвиши определената дозова 
квота от 0.1 mSv/а. 

4.11.4 РАБОТНА СРЕДА И РАДИАЦИОНЕН РИСК ЗА СТРОИТЕЛИТЕ И ПЕРСОНАЛА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 
НХРАО 

Технологията за погребване (тунелен  или траншеен тип) не оказва практически различно 
радиологично въздействие върху персонала и населението. 

4.11.4.1 ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО 

В периода на изграждане  на основната инфраструктура на НХРАО на площадката няма 
йонизиращи лъчения и съответно няма радиационен риск  за строителите и персонала на 
НХРАО. 

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

По време на експлоатация на НХРАО се очаква наличие на йонизиращо лъчение с 
различен интензитет в класифицираните зони на площадката. Въздействието на това 
йонизиращо лъчение подлежи на регулиране и прилагане на мерки за ограничаване на 
неговото радиационно въздействие върху персонала.  

Вредното влияние на йонизиращата радиация върху човека се изразява в поява на два вида 
ефекти - детерминирани и стохастични (вероятностни). Първите са пряко свързани с 
получената доза лъчение. Те са прагови ефекти, т.е. за да се появят е задължително да се 
получи определена доза. Прагът на дозата е различен за различните ефекти, като варира в 
не големи граници в зависимост от индивидуалната лъчечувствителност. Те се дължат на 
загиване на определен брой клетки от даден орган или тъкан, водещо до нарушаване на 
техните функции. Тежестта на увреждането нараства с увеличаване на дозата. Тези ефекти 
са соматични, засягат предимно телесните клетки и се изявяват само в самия облъчен 
индивид. В зависимост от лъчечувствителността на органа, получената доза и особено от 
нейната мощност, те могат да бъдат ранни (от минути, дни и седмици след облъчването) 
или по-късни (години след облъчването). 
Стохастичните ефекти са късно проявяващи се. В зависимост от вида на засегнатите 
клетки те са соматични - поява на злокачествени заболявания в облъчените лица, или 
генетични - увреждания в потомството. Те не зависят пряко от дозата. Честотата им 
нараства с увеличаване на получената доза, но се счита, че няма праг на проявяването им. 
Тежестта им зависи от засегнатата част от генома на съответната клетка. 

Йонизиращите лъчения като вреден фактор на работната среда, имат някои характерни 
особености, които са присъщи само на тях. Биологичното действие на йонизиращите 
лъчения е свързано с вероятността за възникването на неблагоприятни за здравето ефекти 
непосредствено върху облъчения индивид, а така също и върху неговото потомство. Важна 
характерна особеност на действието на йонизиращите лъчения е невъзможността за 
тяхното установяване в работната среда непосредствено от индивида, поради липсата на 
сетивни органи за тях. Също така действието на йонизиращите лъчения е кумулативно и 
характерът на пораженията върху организма е необратим. Тези особености на действието 
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на йонизиращите лъчения върху организма определят понятията „радиационен риск" и 
„вреда". Те лежат в основата на принципите на радиационната защита, която има за 
основна цел да доведе до приемливо ниво радиационния риск, за каквото се смята ниво от 
порядък по-нисък от 10-4 за година. Професии с риск от такъв порядък се отнасят към 
категорията безопасни професии, съгласно Световната Здравна Организация (СЗО). За 
свеждането на радиационния риск до приемливо ниво е необходимо да има строго 
нормиране на радиационния фактор на работната среда, чрез определяне на граници на 
дозите и въвеждане на задължителни мерки за защита на отделния човек. Това се постига 
чрез издаване на законодателни регламентиращи документи и чрез създаване на 
подходяща организация на труда. 
При условия на нормална експлоатация на източници с йонизиращо лъчение посочената 
по-долу граница на годишната ефективна индивидуална доза е установена от МКРЗ при 
значение на пожизнения риск 10-3. Усреднената величина на коефициента на риск за 
установяване на пределните дози граници за персонал и население е приета  0.05 Sv-1 (като 
пример границата  за индивидуалната доза е равна на 1.10-3/5.10-2= 2.10-2 Sv/а , което е 20 
mSv/а). Ако работник получи, например 6 mSv/а, то радио биологичния риск за него е 6.10-

3 х 5.10-2 = 3.10-4 . 

Нормативните документи, с които се осигурява радиационната защита на персонала са: 

 Наредба за Основни Норми по Радиационна Защита (ОНРЗ), 5 Октомври, 2012 г. 

 Наредба за радиационна защита при работа с източници на йонизиращи лъчения, 
08.10.2012 г.  

 Наредба за безопасно управление на радиоактивни отпадъци, 30.08.2013 г. 

 Разрешение за проектиране на ядрено съоръжение с регистрационен номер-  № HX-
3593, 4 Май, 2012 г.  

За целите на радиационната защита персоналът на НХРАО, който работи с източници на 
йонизиращи лъчения се разделя на две групи: категория А и Категория Б. Тези категории 
са регламентирани в ОНРЗ’ 2012: 

 категория А - персонал, който би могъл да получи годишна ефективна доза над 6 
mSv или годишни еквивалентни дози, по-високи от 15 mSv за очната леща или по-
високи от 150 mSv за кожата и крайниците; 

 категория Б - персонал, който не попада в категория А. 

Определените годишни граници за персонал от Категория А са следните: 

 Границата на ефективната доза за професионално облъчване е 20 mSv за всяка 
отделна година. 

 Като се спазват границите по ал. 1, границите на годишните еквивалентни дози за 
персонал са: 

 20 mSv за очната леща; 

 500 mSv за кожата (тази граница се отнася за средната доза получена от всяка 
повърхност с площ 1 сm2, независимо от площта на облъчената повърхност); 

 500 mSv за дланите, подлакътниците на ръцете, за стъпалата и за глезените. 



ДОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ХРАНИЛИЩЕ ЗА ПОГРЕБВАНЕ 
НА НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ – НХРАО“ 

 

 ЧАСТ IV,  СТР. 139  
 

Инвестиционното предложение на НХРАО, включващо радиационния контрол и програма 
за радиационна защита, гарантира, че радиационното облъчване на работниците е в 
съгласие с принципа АЛАРА и е ограничено от границите, постановени в ОНРЗ-2012. 
В Междинен отчет за анализ на безопасността 30  на инвестиционното предложение е 
направен консервативен анализ на индивидуалното дозово натоварване на персонала при 
дейностите по приемане, позициониране и поставяне на контейнерите - опаковки в 
хранилището.  Целта на оценката на дозата на работник е да се анализира, при кои 
операции се формира по голямата част от годишното дозово натоварване. Повтарянето и 
продължителността  на всяка дейност (инспекция, транспортни манипулации, погребване 
в хранилището) е определящ фактор за натрупване на индивидуалната доза. 
Експлоатационните дози се оценяват, като се разглежда външното облъчване от всички 
източници на радиация и продължителността на всяка дейност. За всяка дейност 
експлоатационната доза се оценява по формулата 

, където  

DRi е мощност на дозата за дадена дейност на работника [µSv/h], а Тi - времето за 
завършване на дейността, [h] 

Професионалните дози са определени, като са използвани пресмятания чрез софтуер 
Grovesoftware MicroShield, Version 9.04, 1995-2012г. Тези пресмятания се базират на 
предположението, че всяка отделна опаковка има нуклиден състав, който дава 
максималната разрешена мощност на дозата на 1 метър разстояние. Възприето е допускане 
за хомогенно разпределение на нуклидите в циментовата матрица. В резултат на това 
консервативно допускане пресметнатия нуклиден състав е около три пъти по-голям от 
общата активност на опаковки, които са предвидени за погребване в НХРАО. В 
допълнение на тази консервативност не са взети предвид  и поправки за полуразпад  на 
нуклидите. Това е важно да се отбележи поради факта, че кратко живеещия  60 Со основно 
допринася за мощността на дозата извън бетонната защита.  
Принципно продължителността на дейностите е груба оценка, базирана на опита от 
експлоатацията на подобно съоръжение и разумни предположения за отчитане на вида 
дейност и прилагането на мерки АЛАРА. 

Отделните дейности, за които е пресметнато дозовото натоварване на персонала са : 

 Приемане  и потвърждаване (оглед, мониторинг) на контейнер с РАО; 

 Транспортиране на контейнера от помещението за приемане до района на 
погребване; 

 Дейности по поддръжка на : 

 Крана разположен в помещението за приемане и буферната зона 

 Крана разположен в зоната на клетките за погребване 

 Зоната за погребване 

 Затваряне и херметизиране на клетките. 

                                                   
30 Междинен отчет за анализ на безопасността (МОАБ), R5-NDF-ISA_Rev1, Консорциум Westinghouse – 

DBE Technology – ENRESA. March 11, 2013 
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По-долу подробно са дадени таблици за мощност на дозата на различни разстояния и 
дозата за отделни дейности, продължителност и възприета мощност на дозaта за тази 
работа. 
 
ТАБЛИЦА 4.11-6 МОЩНОСТ НА ДОЗАТА НА РАЗЛИЧНИ РАЗСТОЯНИЯ ОТ ОПАКОВКА/КОНТЕЙНЕР И 

ОТ ЦЯЛАТА ПЛОЩ (МОАБ, РЕД 2),) 

Разстояние 
(m) 

Мощност на дозата 
[µSv/h] 

Ефективна 
доза при 

една 
опаковка 

Ефективна 
доза при 

една 
опаковка 

Ефективна доза при 
8800 h/a от цялата площ 

за погребване при 
дебелина на стена на 

клетка 50 сm. 
[mSv/a] 

От една 
опаковка 

От цялата 
площ с клетки 

8800 часа 
[mSv/a] 

1700 h 
[mSv/a] 

0 192.700 0.073 1695.760 327.590 0.644 
1 100.000 0.073 880.000 170.000 0.641 
2 41.490 0.072 365.112 70.533 0.636 
3 21.410 0.072 188.408 36.397 0.630 
4 12.830 0.070 112.904 21.811 0.618 
5 8.484 0.068 74.659 14.423 0.598 
6 6.000 0.065 52.800 10.120 0.571 
7 4.454 0.061 39.195 7.572 0.541 
8 3.430 0.058 30.184 5.831 0.510 
9 2.719 0.054 23.927 4.622 0.479 
10 2.205 0.051 19.404 3.749 0.449 
15 0.971 0.038 8.548 1.651 0.330 
20 0.533 0.029 4.687 0.905 0.253 
25 0.336 0.023 2.952 0.570 0.202 
30 0.227 0.019 2.000 0.386 0.165 
35 0.163 0.016 1.433 0.277 0.138 
40 0.121 0.013 1.068 0.206 0.118 
50 0.074 0.010 0.648 0.125 0.089 
60 0.048 0.008 0.426 0.082 0.070 
70 0.034 0.006 0.296 0.057 0.056 
80 0.024 0.005 0.214 0.041 0.046 
90 0.018 0.004 0.160 0.031 0.038 

100 0.014 0.004 0.122 0.024 0.032 
110 0.011 0.003 0.095 0.018 0.027 
120 0.009 0.003 0.076 0.015 0.023 
130 0.007 0.002 0.061 0.012 0.020 
140 0.006 0.002 0.049 0.010 0.017 
150 0.005 0.002 0.041 0.008 0.015 
160 0.004 0.001 0.034 0.006 0.013 
170 0.003 0.001 0.028 0.005 0.011 

 
От тези стойности може да се направят лесни, но консервативни сметки за максимална 
индивидуална ефективна доза на работник  категория А и Категория Б (пета колонка), ако 
са непрекъснато до контейнера на даденото разстояние, което би било необичайно и  в 
нарушение на работните процедури и правилата за работа.  
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В таблиците, представени по-долу, са дадени оценените индивидуални ефективни дози и 
колективните ефективни дози за отделни типични дейности извършвани от персонала в 
НХРАО.  
 

ТАБЛИЦА 4.11-7 ДОЗОВО НАТОВАРВАНЕ НА РАБОТНИК ПРИ  ДЕЙНОСТИ ПРИ ПРИЕМАНЕ НА 
КОНТЕЙНЕР С ПЕРИОДИЧНОСТ 800 ПЪТИ В ГОДИНА (МОАБ, РЕД 2),  

Вид дейност 
Време-
траене 
[min] 

Брой 
работ
ници 

Место-
пребива-

ване 
Източник 

Мощност 
на доза 
[µSv/h} 

Инд. 
Доза 

[mSv/a] 

Колективна 
доза 

[man.mSv/a] 
Проверка на 
разреш. за 
достъп до 
Контр.зона 

15 2 Зона за 
контрол 

на РЗ 

Буферна 
зона с 

контейнер 

0.024 0.005 0.010 

Подготовка по 
разтоварване 
от ремаркето 

3 1 Буферна 
зона за 

приемане 

Контейнер 
на ремарке 

100 4.000 4 

Транспорт на 
контейнер до 
постамента 

15 1 Пулт за 
управлен

ие 

0 0 0 0 

Измерване на 
постъпилия 
контейнер: 
намазка и Р-
гама 

3 1 Пом. за 
инспекци

я 

Контейнер 
на 

постамента 

182.5 7.300 7.300 

Визуална 
инспекция 

10 1 В пом. за 
приемане 

Контейнер 
на 

постамент 

0.027 0.004 0.004 

Излизане на 
ремаркето 

2 1 В 
кабината 

Контейнер 
на 

постамент 

0.07 0.002 0.002 

Транспорт на 
конт. от 
постамента до 
буферната 
зона 

20 0 Пулт за 
упр. в 

сграда Н 

0 0 0 0 

ОБЩО 90      11. 315 
 

 

ТАБЛИЦА 4.11-8 ДОЗОВО НАТОВАРВАНЕ НА РАБОТНИК ПРИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ТРАНСПОРТ НА 
КОНТЕЙНЕР ДО ЗОНА ЗА ПОГРЕБВАНЕ (МОАБ, РЕД 2) 

Вид дейност 
Време-
траене 
[min] 

Брой 
работ
ници 

Место-
пребива

ване 
Източник 

Мощност 
на доза 
[µSv/h} 

Инд. 
Доза 

[mSv/a] 

Колективна 
доза 

[man.mSv/a] 
Паркиране на 
ремаркето на 
опр,място 

5 1 Трасе в 
буферна 

зона 

Буферна 
зона с 

контейнери 

0.068 0.005 0.005 

Натоварване 
на контейнер 
на ремаркето 

15 0 Пулт за 
управле

ние 

Контейнер 
на ремарке 

0 0 0 

Подготовка за 
транспорт на 
контейнер до 
постамента 

2 1 Трасе в 
буферна 

зона 

Контейнер 
на ремарке 
и опаковки 
в буферна 

100 2.667 2.667 
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зона 
Транспортиран
е на контейнер 
в зона за 
погребване 

15 1 В 
близост 

до 
клетки 

Контейнер 
на ремарке 

Клетки 

20 4 1 

Подготовка за 
разтоварване 
от ремаркето 

3 1 В 
близост 

до 
клетки 

Контейнер 
на 

постамент, 
Клетки 

100 4 1 

Поставяне на 
контейнер в 
клетката 

5 1 В 
близост 

до 
клетки 

Контейнер 
във 

въздуха, 
клетки 

50 3.333 3.333 

Връщане на 
ремарке в 
буферна зона 

5 1 В 
близост 

до 
клетки 

Клетки за 
погребване 

0.068 0.005 0.001 

ОБЩО 50      14.009 
 
За дейности по поддръжка и ремонт на подвижния покрив, крана и зоната на погребване, 
които се правят с периодичност веднъж месечно, с продължителност около час, е оценена 
консервативно  колективна годишна доза  0.240 man.mSv, която е значително по-малка от 
тази при посочените рутинни дейност в таблиците по-горе.  
 

 
 

ТАБЛИЦА 4.11-9 ДОЗОВО НАТОВАРВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ХЕРМЕТИЗИРАНЕ НА КЛЕТКА С 
ПЕРИОДИЧНОСТ ЕДИН НА ГОДИНА (МОАБ, РЕД 2 ) 

Вид дейност Време 
[дни]) 

Брой 
работ
ници 

Место-
пребива

ване 
Източник 

Мощнос
т на 
доза 

[µSv/h} 

Инд. 
Доза 

[mSv/a] 

Колективна 
доза 

[man.mSv/a] 

Подготвителни 
дейности и 
скеле 

7 4 Близост 
до 

клетките 

Клетки 0.068 0.003 0.013 

Запълване с 
чакъл на 
празни места 

2 4 Над 
бетоннат
а плоча 

Клетка 2.333 0.033 0.131 

Поставяне на 
полиетилен 

8 4 Над 
бетона 

Клетка 2.333 0.131 0.523 

Топографско 
изравняване 

4 2 Над 
бетоннат
а плоча 

Клетка 2.333 0.065 0.131 

Хоризонтиране 
/подравняване 
на бетона 

1 9 Над 
бетоннат
а плоча 

Клетка 2.333 0.016 0,147 

Работи 
свързани с 
абразивно 
обработване на 
шпилки 

11 4 Над 
бетоннат
а плоча 

клетка 2.333 0.180 0.719 

Абразивно 3 2 Над Клетка 2.333 0.049 0.098 
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Вид дейност Време 
[дни]) 

Брой 
работ
ници 

Место-
пребива

ване 
Източник 

Мощнос
т на 
доза 

[µSv/h} 

Инд. 
Доза 

[mSv/a] 

Колективна 
доза 

[man.mSv/a] 

обработване бетоннат
а плоча 

Арматурни 
дейности 

42 4 Над 
бетоннат
а плоча 

Клетка 2.333 0.698 2.744 

Поставяне на 
кофраж и 
отстраняване 

22 6 Над 
бетоннат
а плоча 

клетка 0.068 0.010 0.063 

Структурно 
фугиране на 
бетона 

1 21 Над 
бетоннат
а плоча 

Клетка 0.068 0 0.010 

Поставяне на 
временно 
ограждение 

14 2 В 
близост 

до 
клетките 

Клетки 0.07 0.007 0.010 

Преместване 
на подвижния 
покрив 

1 4 В 
близост 

до 
клетките 

клетки 0.068 0 0.002 

ОБЩО 116      4.592 
 
Принципно продължителността на дейностите се базира на опита от експлоатацията на 
референтни съоръжения и разумни допускания, свързани с вида дейност, а също и дали се 
предприемат мерки, съгласно принципа АЛАРА за намаляване на колективната доза. 

Максималната колективна доза е оценена на около 30.7 man.mSv. Поради консервативния 
подход на описаните по-горе пресмятания, актуалната мощност на дозата се очаква да е 
значително по-малка. Индивидуалната ефективна доза на работник се очаква да бъде  под 
6 mSv/а.  

4.11.4.2.1 РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА НА ПЕРСОНАЛА 

Площадката е разделена на три зони: 

 Административна зона 

 Оперативна/експлоатационна зона 

 Зона за погребване 

В контролираната зона на НХРАО радиационните условия могат да дадат външно 
облъчване водещо до  превишаване на 6 mSv/а (персонал категория А) - Фигура 4.11-3.  

В надзираваната зона дозовото натоварване е в границите от 1 до 6 mSv/а (персонал 
Категория Б) - Фигура 4.11-3. 

4.11.4.2.2 НАБЛЮДАВАНА ЗОНА 

С цел осигуряване на оптимална радиационна защита на персонала (индиректно и на 
населението) се прилагат следните мерки: 

 Безопасен дистанционен контрол на транспортиране на контейнерите 
(опаковките с РАО) в зоната на приемане, буферната зона и поставяне в клетката; 
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 Инсталиране на защитен покрив над клетките в експлоатация; 

 Покриване на клетката при затваряне; 

 Класификация на помещенията и проектиране на зашита; 

 Система за радиационен мониторинг и настройка на подходящи алармени 
прагове; 

 Липса на газови и течни емисии 

 Защитата при проектиране и експлоатация на НХРАО трябва да осигури 
съответствие с дозовите граници или дозовите ограничения за работни (и 
население): 

 0.1 mSv/а за населението; 

 6 mSv/а за работник по време на цялата експлоатация (дозово ограничение); 

Облъчването от контейнери с РАО без защита е ограничено за кратко време при 
подготовката и вземане на намазки за контрол на  бета замърсяването. Транспортни 
операции с крана се правят дистанционно, като се елиминира значително дозово 
натоварване на персонала.  
Всички помещения, в които се извършват дейности с радиационен риск са осветени много 
добре за улесняване бързината на работа. Ако е необходимо се осигурява допълнително 
преносимо осветление.  
Клетките за погребване и буферната зона имат бетонна защита с дебелина 50 cm и отделно 
10 cm от стените на опаковката. Това осигурява, че всеки работник намиращ се извън 
сградата за буферно съхранение е изложен най-много на 7х10-5 mSv/h над фона. Тази 
стойност е от порядъка на естествения фон.  
Над клетките за погребване също се поставя зашита от предварително отлят бетон с 
дебелина 25 cm, преди да бъдат затворени. Където е необходимо визуално наблюдение са 
поставени телевизионни камери. 

 

 
ФИГУРА 4.11-3 НАДЗИРАВАНА ЗОНА (СИВО) И КОНТРОЛИРАНИ ЗОНИ (СИНЬО И БЯЛО) НА НХРАО 
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Инвестиционното предложение на НХРАО, включващо технологичен и лабораторен 
радиационен контрол и програма за радиационна защита, гарантира, че радиационното 
облъчване на работниците ще е в съгласие с принципа АЛАРА и е ограничено от 
границите, постановени в ОНРЗ-2012.  

Поради спецификата на извършваната дейност и наличие на възможност за прилагане на 
принципа АЛАРА, очакваните реални дозови въздействия ще са под пределните граници, 
дадени в ОНРЗ‘2012. 
В съответствие с Инвестиционното предложение радиационната защита на персонала, 
работещ в сградата на НХРАО, ще бъде осигурена чрез: 

 Подходящо екраниране (защита), която да предотврати превишаването на 
допустимите граници за експозицията; 

 Непрекъснат радиационен мониторинг с алармиращи устройства; 

 Минимизиране на времето за работа, ремонт и поддръжка в радиоактивна среда;  

 Зониране на помещенията на НХРАО; 

 Контролиран достъп до помещения на контролираната зона (КЗ) на НХРАО; 

 Дозиметричен контрол на персонала 

 Предписване на лични предпазни средства, когато се оценява риска на 
извършваната дейност и необходимостта от използването им; 

С цел минимизиране на дозата от външно облъчване, управлението крановете за 
позициониране на контейнерите, затваряне  на клетките и покриващите панели на 
подвижния  покрив става дистанционно от пулт в командната зала и вътрешна ТВ система 
за наблюдение. 

4.11.4.3 ПРИ ЗАТВАРЯНЕ 

При затваряне на НХРАО, след запълване на клетките с определения брой контейнери с 
РАО се прекратяват всички дозово натоварващи дейности. Това е свързано с редуциране на 
броя персонал в НХРАО. За демонтирането ще е необходимо да се  поиска разрешение от 
АЯР.   Минимален брой работници, зает с контролиране на състоянието на НХРАО, 
предвидено по проект, би трябвало да бъдат категоризирани категория Б, ако постоянната 
им работа е в периметъра на оградата на площадката на НХРАО. 

Може да се заключи, че при експлоатация и затваряне на НХРАО за персонала на 
НХРАО няма да се превиши определената в ОНРЗ-2012 годишна граница за 
индивидуалната ефективна доза. 

4.12 МАТРИЦИ ЗА ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ХОРАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА 

При определяне на въздействието ще се приложи общ подход, отчитащ както 
изискванията на българското законодателство, така и добрата международна практика за 
оценка на въздействията върху околната среда и риска за човешкото здраве, чрез: 

1. Вероятност от поява на въздействието – очаква се, не се очаква; 

2. Териториален обхват на въздействието в границите на: строителната площадка на 
ИП, площадката на АЕЦ „Козлодуй“, зоната за неотложни защитни мерки (ЗНЗМ) 
от 30 km; 
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3. Вид на въздействието – положително/отрицателно и пряко/непряко, първично и 
вторично; 

4. Степен (значимост) на въздействието в 5 степени: 1 – много ниска, 2 – ниска, 3 – 
средна, 4 – висока, 5 – много висока степен; 

5. Характеристика на въздействието: 
6. Честота – постоянно, временно; 

7. Продължителност – краткотрайна, дълготрайна; 
8. Кумулативност – въздействия, които действат заедно и засягат един и същ 

компонент/фактор на околната среда, 

9. Обратимост на въздействието – обратимо, необратимо. 
За оценката на значимостта на въздействие се прилага 5-степенна скала: 1 – много ниска, 
2 – ниска, 3 – средна, 4 – висока, 5 – много висока; 
В Таблица 4.12-1 и Таблица 4.12-2 е направена оценка на потенциалните въздействия от 
ИП върху всички компоненти и фактори на околната среда в нерадиационен и 
радиационен аспект, съответно. 
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ТАБЛИЦА 4.12-1  МАТРИЦИ ЗА ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В НЕРАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ  

Компонент/ 
фактор Етап 

Вероятност на 
поява на 

въздействието1 

Териториален 
обхват на 

въздействието2 

Вид на въздействието Степен на 
Въздействието3 

Характеристика на въздействието 
Обратимост7 Положително/ 

Отрицателно 
Пряко/ 

Непряко 
Първично/ 
Вторично 

Честота4 Продъл- 
жителност5 

Кумула 
тивност6 

1.1. Атмосферен 
въздух 

Строителство Очаква се Пл. на ИП отрицателно пряко първично ниска временно краткотрайно да Обратимо 
Експлоатация Не се очаква          
Затваряне Не се очаква           

1.2. Повърхностни 
води 

Строителство Очаква се Пл. на ИП Отрицателно Непряко Вторично Много ниска Временно краткотрайно не Обратимо 
Експлоатация Очаква се Пл. на ИП Отрицателно Пряко Вторично Много ниска Постоянно дълготрайно не Необратимо 
Затваряне Очаква се Пл. на ИП Отрицателно Пряко Вторично Много ниско Постоянно дълготрайно не Обратимо 

1.3. Подземни 
води 

Строителство Не се очаква          
Експлоатация Не се очаква           
Затваряне Не се очаква          

1.4. Земни недра Строителство Очаква се Пл. на ИП Отрицателно Пряко Първично  Ниска до средна Постоянно Дълготрайно Не Необратимо 
Експлоатация Очаква се Пл. на ИП Отрицателно Пряко Първично  Много ниска Постоянно Дълготрайно Не Необратимо 
Затваряне Не се очаква          

1.5. Земи и почви Строителство Очаква се Пл. на ИП Отрицателно Пряко Първично  Средна Постоянно Дълготрайно Не Необратимо 
Експлоатация Очаква се Пл. на ИП Отрицателно Пряко Първично  Много ниска Постоянно Дълготрайно Не Необратимо 
Затваряне Очаква се Пл. на ИП Положително Пряко Първично Ниска Постоянно Дълготрайно Не Необратимо 

1.6. Ландшафт Строителство Очаква се Пл. на ИП Отрицателно Непряко Вторично Ниска Временно Краткотрайно Не Обратимо 
Експлоатация Не се очаква          
Затваряне Очаква се Пл. на ИП Положително Непряко Вторично Ниска Временно Краткотрайно Не Необратимо 

1.7. Отпадъци Строителство Очаква се Пл. на ИП Отрицателно Пряко Първично  Ниска Временно Краткотрайно Не Обратимо 
Експлоатация Очаква се Пл. на ИП Отрицателно Пряко Първично  Много ниска Временно Дълготрайно Не Обратимо 
Затваряне Очаква се Пл. на ИП Отрицателно Пряко Първично  Ниска Временно Краткотрайно Не Обратимо 

1.8. Растителен свят Строителство Очаква се Пл. на ИП Отрицателно Пряко Първично Ниска Временно Краткотрайно Не Обратимо 
Експлоатация Не се очаква          
Затваряне Очаква се Пл. на ИП Положително Пряко Първично Ниска Временно Краткотрайно Не Обратимо 

1.9. Животински 
свят 

Строителство Очаква се Локално Отрицателно Пряко/ 
непряко 

Предимно 
вторично 

Ниска Временно  Краткотрайно Не Слабо обратимо 

Експлоатация Очаква се Локално Отрицателно Непряко Вторично Много ниска Постоянно Дълготрайно Не Частично 
обратимо 

Затваряне Очаква се Локално Положително Пряко и 
непряко 

Първично/ 
Вторично 

Ниска Постоянно Дълготрайно Не Необратимо 

1.10. Опасни 
вещества 

Строителство Не се очаква          
Експлоатация Не се очаква          
Затваряне Не се очаква          

1.11. Шум Строителство Очаква се Пл. на ИП Отрицателно Пряко Първично Ниска Временно Краткотрайно Не Обратимо 
Експлоатация Не се очаква          
Затваряне Очаква се Пл. на ИП Отрицателно Пряко Първично Ниска Временно Краткотрайно Не Обратимо 

1.12. Вибрации и 
нейонизиращи 
лъчения  

Строителство Не се очаква          
Експлоатация Не се очаква          
Затваряне Не се очаква          

1.13. Здрвно-
хигиени аспекти -
Персонал 

Строителство Очаква се Пл. на ИП Отрицателно Пряко Първично  Много ниска Временно Краткотрайно Не Обратимо 
Експлоатация Очаква се Пл. на ИП Отрицателно Пряко  Първично Много ниска Временно  Краткотрайно Не Обратимо 
Затваряне Не се очаква          

1.14 Здрвно-
хигиени аспекти -
население 

Строителство Не се очаква           
Експлоатация Не се очаква           
Затваряне Не се очаква          

 
1 очаква се, не се очаква;  
2 избраната площадка, площадката на НХРАО, сервитутната зона, локално, трансгранично;  
3 1 – много ниска, 2 – ниска, 3 – средна, 4 – висока, 5 – много висока; 
4 постоянно, временно; 
5 краткотрайно, средно или дълготрайно; 
6 не/да; 

7 обратимо, необратимо. 
Курсив - елементи на матрицата с положителни въздействия.  
Подчертан - елементи на матрицата, от които не се очаква въздействие или елементи, от които се 
очаква незначително отрицателно въздействие. 
Получер - елементи на матрицата, от които се очаква значително отрицателно въздействие 
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ТАБЛИЦА 4.12-2 МАТРИЦИ ЗА ОЦЕНКА НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В РАДИАЦИОНЕН АСПЕКТ  

Компонент/ 
фактор Етап 

Вероятност на 
поява на 

въздействието1 

Териториален 
обхват на 

въздействието2 

Вид на въздействието Степен на 
Въздействието3 

Характеристика на въздействието 
Обратимост7 Положително/ 

Отрицателно 
Пряко/ 

Непряко 
Първично/ 
Вторично Честота4 Продъл- 

жителност5 
Кумула 
тивност6 

1.1. Атмосферен 
въздух 

Строителство Не се очаква          
Експлоатация Не се очаква          
Затваряне Не се очаква          

1.2. Повърхностни 
води 

Строителство Не се очаква          
Експлоатация Не се очаква          
Затваряне Не се очаква          

1.3. Подземни 
води 

Строителство Не се очаква          
Експлоатация Не се очаква          
Затваряне Не се очаква          

1.4. Почви 
радиоактивни 

Строителство Не се очаква          
Експлоатация Не се очаква          
Затваряне Не се очаква          

1.8 РАО Строителство Не се очаква          
Експлоатация Не се очаква          
Затваряне Не се очаква          

1.9 Радиационен 
Риск - персонал 

Строителство Не се очаква          
Експлоатация Очаква се Площадката на 

НХРАО 
Отрицателно Пряко Първично Много ниско Постоянно  Краткотрайно Да Обратимо 

Затваряне Не се очаква          
1.9 Радиационен 
Риск - население 

Строителство Не се очаква          
Експлоатация Не се очаква          
Затваряне Не се очаква          

 

1 очаква се, не се очаква;  
2 избраната площадка, площадката на НХРАО, сервитутната зона, локално, трансгранично;  
3 1 – много ниска, 2 – ниска, 3 – средна, 4 – висока, 5 – много висока; 
4 постоянно, временно; 
5 краткотрайно, средно или дълготрайно; 
6 не/да;; 
7 обратимо, необратимо. 
Курсив - елементи на матрицата с положителни въздействия.  
Подчертан - елементи на матрицата, от които не се очаква въздействие или елементи, от които се очаква незначително отрицателно въздействие. 
Получер - елементи на матрицата, от които се очаква значително отрицателно въздействие. 
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4.13 ОБОСНОВКА НА ИЗБРАНАТА АЛТЕРНАТИВА – ТУНЕЛЕН ИЛИ ТРАНШЕЕН ТИП ПО ОТНОШЕНИЕ НА 
ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ВСИЧКИ КОМПОНЕНТИ И ФАКТОРИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И НА 
МАТЕРИАЛНОТО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ПРЕДПОЛАГАЕМИТЕ ПОТЕНЦИАЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ 
ВЪРХУ НАСЕЛЕНИЕТО В РАЙОНА И РАБОТЕЩИТЕ НА ОБЕКТА НА ИП 

4.13.1 ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

По отношение на компонент „атмосферен въздух” в нерадиационен аспект двете алтернативи 
по технология за погребване на РАО категория 2а имат равна значимост на въздействие – 
много ниска. Нито един от типа хранилище не е с потенциална опасност от антропогенното 
замърсяване на въздуха с нерадиоактивни замърсители в района на ИП. Както въздействията 
от емисиите, така и концентрациите на замърсители са много под границите на пределните 
норми за качеството на атмосферния въздух (КАВ).  

4.13.2 ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ 

При общо взето съпоставими въздействия върху подземните води в нерадиационен и 
радиационен аспект на алтернативните технологии за предпочитане е траншейния тип 
технология за изграждане на НХРАО, поради следните обстоятелства:  

 при траншейния тип хранилище не се очертава риск за промяна на 
съществуващото естествено количествено и химично състояние на подземните води. 
Освен това има по-голяма техническа възможност за реализация на бариери, които да 
не допускат въздействие върху подземните води, системи за наблюдение и 
превантивни коригиращи дейности (вкл. изваждане на компрометирани контейнери 
от дадена клетка), които да гарантират контрол на евентуални въздействия върху 
подземните води; 

 при тунелния тип хранилище: 

o много по-ограничени са или отсъстват технически възможности за 
непрекъснато наблюдение, контрол и за превантивни коригиращи дейности; 
няма инспекционна дренажна галерия, която да позволява непосредствен 
контрол на инфилтрата от всяка хранилищна клетка, както и възможност за 
поддръжка на цялата дренажна система;  

o няма циментольосова възглавница, която има много важна роля за 
ограничаване на разпространението на радионуклиди;  

o налице е опасност от водни пробиви и проява на суфозионни явления при 
некачествено изпълнение на предвиждания изпреварващ тампонаж на 
предстоящи за пресичане с минните изработки на водоносни зони в 
Брусарската свита. Това обстоятелство поражда опасения за необратимо 
компрометиране на участъци от минните изработки и злополуки с 
работниците. 

4.13.3 ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ЗЕМНИТЕ НЕДРА 

Степента на нарушаване на земните недра е по-ниска при тунелния тип хранилище, тъй като 
обемът на изкопните маси е около три пъти по-малък от този при траншейния тип 
хранилище. Съществен недостатък на тунелния тип хранилище е твърде сложната и скъпа 
технология на изграждане на минни изработки в слаби почви (льос, глини, пясъци), при която 
не е изключено пропадане на земната повърхност вследствие на некачествено закрепване на 
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минните изработки и заздравяване на масива около тях. Това обстоятелство също така 
поражда опасения за компрометиране на  участъци от минните изработки и злополуки с 
работниците, поради което за предпочитане е траншейния тип хранилище. 

4.13.4 ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ  

Не се очаква нарушаване на ИЕО при заустваните отпадъчни води и при двата типа 
хранилище – тунелен и траншеен. 

4.13.5 ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ЗЕМИ И ПОЧВИ  

Обемът на изкопните маси при тунелния тип хранилище е около три пъти по-малък от този 
при траншейния тип, но при добро управление и изпълнение на Програма за 
оползотворяването им при запълване на нарушени терени в района (АЕЦ Козлодуй, Община 
Козлодуй ) тази разлика може съществено да се намали. По отношение въздействието върху 
съседни земи и почви - Не се очаква въздействие върху съседни земи и почви 

4.13.6 ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

И двете алтернативи технологии за погребване на РАО категория 2а имат много ниска 
значимост на въздействие по отношение на биоразнообразието. 

4.13.7 ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ЛАНДШАФТ 

Нито един от типа хранилище не е с потенциална опасност за ландшафта. 

4.13.8 ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

Не се очаква негативно въздействие и при двата варианта 

4.13.9 ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ФАКТОР ОТПАДЪЦИ 

Не се очаква негативно въздействие и при двата варианта Количествената и качествена 
характеристика на генерираните отпадъци е аналогична при двата варианта тунелен и 
траншеен тип с изключение на генерираните излишни земни маси в периода на строителство. 
(При траншейния тип хранилище по предварителни разчети в етап I излишните маси, които е 
необходимо да се транспортират извън площадката на НХРАО са 265 хил. m3, а при 
тунелния тип хранилище за фаза I на строителство те са 250 хил. m3 При добро управление и 
изпълнение на Програма за оползотворяването на излишните земни маси, генериране на 
площадката на НХРАО при запълване на нарушени терени в района (АЕЦ Козлодуй, 
Община Козлодуй ) количествената  разлика може съществено да се намали и в следващите 
етапи на реализация на ИП. 

4.13.10 ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ФАКТОР ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА 

Не се очаква негативно въздействие и при двата варианта . 

4.13.11 ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ФАКТОР ВРЕДНИ ЛЪЧЕНИЯ 

Не се очаква негативно въздействие и при двата варианта . 

4.13.12 ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ИП ВЪРХУ ПЕРСОНАЛА, РАБОТЕЩ НА ОБЕКТА 

В периодите на строителство, експлоатация и затваряне на НХРАО, при спазване на всички 
технологични инструкции и инструкциите по БХТПБ не се очаква негативно въздействие и  
здравен риск за персонала. 



ДОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ХРАНИЛИЩЕ ЗА ПОГРЕБВАНЕ НА 
НИСКО И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ – НХРАО“ 

 

 ЧАСТ IV,  СТР. 151  

В периодите на експлоатация е възможно създаване на ситуации за ниска степен 
краткотрайно, пряко и обратимо негативно въздействие върху персонала. 

4.13.13 ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ИП ВЪРХУ НАСЕЛЕНИЕТО В РАЙОНА  

При спазване на всички технологични инструкции и инструкциите по БХТПБ, в периодите 
на строителство, експлоатация и затваряне на НХРАО не се очаква негативно въздействие 
върху населението в района,  
При дейностите, свързани с реализацията на ИП се изключва и възможността за създаване на 
ситуации за здравен риск за населението в района.  

 


