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5 ХАРАКТЕРИСТИКА НА РИСКОВЕТЕ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, 
НАСЕЛЕНИЕТО В РАЙОНА И РАБОТЕЩИТЕ НА ОБЕКТА ПРИ 
ПОТЕНЦИАЛНИ АВАРИИ И ИНЦИДЕНТИ 

Видът на радиоактивните отпадъци, които подлежат на погребване в НХРАО е от категория 
2а, съгласно Наредбата за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци. 
Според определението за категория 2а, максималната специфична активност на 
дългоживеещите радионуклиди в една опаковка е ≤ 4.0E+06 Bq/kg и при условие,че 
максималната средна стойност на дългоживеещите радионуклиди в клетките за погребване 
не трябва да бъде по-висока от 4.0E+05 Bq/kg.  

Инвестиционното предложение не е свързано с третиране и погребване на отработено 
ядрено гориво (ОЯГ) от работата на реакторите в АЕЦ „Козлодуй” или други АЕЦ, както и 
на други РАО попадащи извън категория 2а.  
Дейностите по предварително преработване, преработване и кондициониране на РАО се 
извършват в Цех за преработване на РАО (ЦПРАО), разположен на площадката на АЕЦ 
„Козлодуй“. 

Основни системи на ЦПРАО са:  

 Линия “Твърди РАО” - сортиране и преработване с цел намаляване обема им и 
подготовка за последващо кондициониране и опаковане в СтБК. Извършва се  
предпресоване на твърдите РАО в 210 литрови варели с преси с усилие 50 t и 
пресоване на варелите със суперпреса с усилие 910 t;  

 Линия “Течни РАО” - преработване и кондициониране на течните РАО чрез 
изпаряване в двустепенен изпарителен апарат и следващо циментиране. Съставна част 
на линия “Течни РАО” е “Линия за опаковане на РАО”.  

Основен комплектовъчен възел за формиране на опаковките на кондиционираните РАО е 
стоманобетонен контейнер (СтБК), който e лицензиран за транспортиране и съхраняване на 
твърди РАО 2а категория, е с външни размери 1.95х1.95х1.95 m и полезен обем 5 m3. 
Контейнерът се изработва и преминава изпитвания, съгласно условията на издаденото от 
АЯР разрешение.  

Опаковките на кондиционираните РАО се съхраняват временно в Склад за съхранение на 
кондиционирани РАО (ССКРАО), и извън ССКРАО на площадка № 1 и площадка № 2 на 
Варово стопанство, като подлежат на погребване без допълнително обработване.  
Защитните стоманобетонни контейнери (СтБК) се явяват закрити източници само на гама 
йонизиращо лъчение, тъй като опаковката ще елиминира разпространението на алфа и бета 
частици извън нея. Стените на контейнерите осигуряват биологична защита и са 
конструирани така, че мощността на еквивалентната доза на гама лъчение от една опаковка с 
РАО да е ограничена до 2 mSv/h във всяка точка на външната му повърхности максимум 0.1 
mSv/h на разстояние 1 m от повърхността. Тъй като с увеличаване на разстоянието от 
източника на йонизиращо лъчение - СтБК, мощността на дозата намалява с квадрата на 
разстоянието, измерената мощност на 10 метра ще е 100 пъти по-ниска, следователно ще е 
практически неразличима от естествения фон, характерен за района. 

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,. За това ще спомогнат 
и обслужващите хранилището системи – най-вече мрежата за контрол и отвеждане на 
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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.  

Практически НХРАО е проектирано като система от няколко бариери, която ще гарантира 
безопасното изолиране на радиоактивните отпадъци от околната среда за такъв период от 
време, докато радионуклидите в отпадъците представляват опасност. Тези бариери действат 
последователно, така че повреда в една или повече бариери или тяхното деградиране във 
времето се компенсира от капацитета за задържане на останалите бариери. 

5.1 ИЗИСКВАНИЯ В НОРМАТИВНА БАЗА И ДЕФИНИЦИИ ЗА АВАРИИ И ИНЦИДЕНТИ 
В Наредба за условията и реда за уведомяване на агенцията за ядрено регулиране за събития 
в ядрени съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения, 2004г. посл. изм. ДВ. 
бр.7 от 21 Януари 2011г. се определят условията и редът за задължителното уведомяване на 
Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) от лицензианта или титуляря на разрешение за 
нарушения, инциденти или аварии, наричани по-нататък "събития", в ядрени съоръжения 
или в обекти с източници на йонизиращи лъчения. Съгласно чл..4 събитията в ядрените 
съоръжения и в обектите с източници на йонизиращи лъчения, които подлежат на 
уведомяване съгласно наредбата, се класифицират в следните  категории: 

-  отклонения от нормалната експлоатация; 
-  инциденти; 
-  аварии; 

Следните дефиниции1 помагат за разбирането на логиката при извършване на анализ на 
безопасност на ядрено съоръжение: 

 Инцидент е техническо събитие или отклонение, което въпреки че не влияе пряко или 
незабавно на радиационната защита или безопасността, е способно да доведе до 
последваща преоценка на мерките за радиационна защита или безопасност. Те не оказват 
съществено влияние при добро управление на дейността в НХРАО, тъй като не 
преминават в аварии и не се очаква замърсяване с радиоактивни вещества или облъчване 
на лица от персонала с йонизиращи лъчения над установените норми. 

 Аварийни условия са отклоненията от нормалната експлоатация, по-тежки от 
очакваните експлоатационни събития, включително проектните аварии и надпроектни 
аварии. 

 Проектна авария са аварийни условия, за които съоръжението е проектирано в 
съответствие с установени критерии към проекта на съоръжението, така  че повреда на 
опаковка или друга бариера да не води до изхвърляне на радиоактивни вещества в 
околната среда над определените (Това са аварии, предвидени в проекта, за които 
НХРАО трябва да издържи без загуба на системи, структури и компоненти. Тези събития 
са с малка вероятност на възникване, поради превантивни и административни мерки, но с 
очаквани радиологични последици, при които дозовата (ефективна) граница за всяко 
лице от населението е определена до 1 mSv/a. – ОНРЗ-2012). 

 Надпроектна авария е аварията, чийто последствия са по-тежки от проектната авария, 
за която не са предвидени технически средства в проекта. 

                                                
1 В Наредба за условията и реда за уведомяване на агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени 

съоръжения и обекти с източници на йонизиращи лъчения, 2004г. посл. изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011г. 
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 Тежка авария е аварията, която предизвиква значително повреждане на 
стоманобетонния контейнер (СтБК) - опаковката на кондиционираните РАО, съдържащ 
радиоактивни вещества категория 2а. 

 Експлоатация е цялата дейност, насочена към достигане по безопасен начин на целта, за 
която е било построено ядреното съоръжение или обектът с източници на йонизиращи 
лъчения. 

 Отклонения от нормалната експлоатация са отклоненията в работата на ядреното 
съоръжение или на обекта с източници на йонизиращи лъчения, при които има 
нарушение на определените предели и условия за експлоатация. При това могат да бъдат 
нарушени и другите определени от проекта предели и условия, включително пределите за 
безопасност. При тях дозовият критерий за разрешение на дейността е спазен и не се 
очакват радиологични последици. 

 Критична група от населението е група лица от населението, която е достатъчно 
еднородна от гледна точка на облъчването, получавано от определени източник и начин 
на облъчване, и е представителна за лицата, които получават или ще получат най-големи 
ефективни дози или еквивалентни дози (в зависимост от случая) от определените 
източник и начин на облъчване2. 

Относно опасността при аварии по Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при 
ядрена и радиационна авария, Обн., ДВ, бр. 94 от 29.11.2011 г. НХРАО е класифицирано под 
трета категория, но консервативно е класифицирано като трета категория ядрено съоръжение 
по отношение на риска от аварийни ситуации.  

Като условие за получаване на разрешение за експлоатация НХРАО има разработен 
Междинен Отчет за Анализ на Безопасността (МОАБ)3, в който детайлно са анализирани 
възможните проектни и над проектни аварии по време  на експлоатация и след затваряне на 
хранилището. За справяне с аварии и съответните радиологични последици се изготвя 
авариен план на НХРАО. В случаи когато се достигат критерии за привеждане в изпълнение 
на Авариен план, се анализират потенциалните радиологични последици и влизат в действие 
критерии за намеса, които да не позволят превишаване на допустими дозови критерии. 
Критериите за намеса са дадени в Наредба за Аварийно планиране и аварийна готовност при 
ядрена и радиационна авария, 2011г. Съгласно чл.39: 

(2) Намеса не се предприема при: 

1. годишна ефективна доза за населението, по-малка или равна на 1 mSv, при което не 
се включва дозата, получена от естествения радиационен фон на местността; 

2. годишна ефективна доза за населението, по-малка или равна на 5 mSv, при 
специални обстоятелства - само в случай, че в следващите 5 последователни 
години годишната ефективна доза няма да надхвърли 1 mSv (= 1000µSv);. 

(3) При откриване на замърсявания с радиоактивни вещества като резултат от 
последиците от предишна аварийна обстановка или дейност, когато годишната 
ефективна доза за населението е по-голяма от 5 mSv, се прилагат защитни мерки или 
се препоръчва ограничаване на достъпа. Намесата се предприема след обосноваване 
при годишна еквивалентна доза за населението 100 mSv, включително дозите, 
получени от всички възможни радиационни въздействия и от естествения 

                                                
2 Наредба за основните норми за радиационна защита, Обн. ДВ. бр.76 от 5 Октомври 2012г. (ОНРЗ-2012) 
3 Междинен отчет за анализ на безопасността (МОАБ), R5-NDF-ISA_Rev1, Консорциум Westinghouse – DBE 

Technology – ENRESA. March 11, 2013г. 
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радиационен фон на местността, освен в случаите, за които министърът на 
здравеопазването не е определил, че прилагането на намесата не се обосновава. 

Тези изисквания на наредбата се записват в Аварийния план на НХРАО и се изпълняват 
стриктно при евентуално достигане на нивата на намеса.  
Основният критерий за приемливи последици за проектни аварии са индивидуална 
ефективна доза на работник до 20 mSv/a, а за всяко лице от населението, на разстояние >100 
m, индивидуалната доза да е < 1mSv/а.  

Според тези критерии зоната за неотложни защитни мерки (ЗНЗМ) на НХРАО е ограничена 
в рамките на площадката (до границите на оградата й), а Наблюдаваната зона около НХРАО 
е под 4 km. 

5.2 РАДИАЦИОННИ РИСКОВЕ ОТ АВАРИИ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ЗАТВАРЯНЕ НА НХРАО 

5.2.1 ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НХРАО 
НХРАО (Фигура 5.2-1) е ядрено съоръжение , което се експлоатира през дълъг период от 
време с различни специфични дейности за определен период. В Таблица 5.2-1 е дадена 
времевата рамка на живота и дейностите на НХРАО. Естествено авариите за различните 
периоди в живота на НХРАО се променят и са с различна тежест. 
 

 
ФИГУРА 5.2-1 ОБЩ ВИД НА ХРАНИЛИЩЕ ТРАНШЕЕН ТИП 

 
ТАБЛИЦА 5.2-1  ВРЕМЕВА РАМКА НА ПРЕДПОЛАГАЕМИТЕ ДЕЙНОСТИ, СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕ В 

ЕКСПЛОАТЦИЯ НА НХРАО 

ДЕЙНОСТ ВРЕМЕВА РАМКА 
Експлоатация на хранилището 60 г. (2015 г.- 2075 г.) 
Активен институционален период, включващ окончателното 
затваряне на хранилището и изграждане на покривния слой 50-100 г. 

Предписване на мерките за активен контрол 50-100 г. 
Пасивен институционален контрол <200 г. 
Без контрол – всички записи и знания се предполага, че са загубени > 300 г. 
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По време на експлоатация основните дейности за манипулации по приемане на контейнерите 
с РАО и транспортирането им до съответната клетка. Експлоатацията завършва със затваряне 
и покриване на клетките с капаци и земна маса със съответната структура, предвидена в 
проекта.  
За да се оцени безопасността на НХРАО както и на всяко ядрено съоръжение се извършват 
подробни анализи за безопасност. При анализа се разглеждат всички свойства, събития и 
процеси, както и времевата скала на всеки период от живота на НХРАО. Такъв анализ е 
възложен и извършен от международен консорциум, който е представил  отчет (МОАБ)  В 
МОАБ, разработена от консорциум Уестингхауз Електрик Испания, DBE Тесhnology и 
Енреса; 2014г. са анализирани по методологията ISAM  на МААЕ всички възможни изходни 
събития, водещи до проектни или над проектни аварии, които са разделени на три категории: 

- природни събития и феномени; 
- външни, извън границите на ядреното съоръжение, предизвикани от човек; 
- вътрешни събития, в границите на ядреното съоръжение, предизвикани от човека 

(човешка грешка) или отказ на оборудване. 

Изготвен е списък и са разгледани са всички  възможни специфични за площадката външни 
събития и феномени разделени в 4 основни групи: 

- екстремни климатични условия (7 типа въздействия;) 
- хидроложки и хидрогеоложки събития (3 типа); 
- Геоложки ( за площадката и района, 5 типа ); 
- Геоморфология и топографични въздействия за площадката (3 типа); 

Всяко външно събитие или феномен  е анализирано от гледна точка на вероятността му да 
бъде причина за проектна или над проектна авария. Основните природни или външни 
събития (External events ) са: 

5.2.1.1 СЕИЗМИЧЕН РИСК 
Площадка „Радиана” е разположена на стабилната част на Мизийската платформа, което 
предопределя ниско ниво на сеизмичната активност в субрегионален мащаб. Максималното 
очаквано земетресение в субрегиона е с магнитуд Mmax= 5.0. Главните източници на 
сеизмична опасност са сеизмични зони далеч от района на площадката. Най-важната от тях е 
Вранчанската зона  (над 200 km) в съседна Румъния, която е генерирала събития с магнитуд 
М>7. Местните сеизмични събития са привързани към добре известните осем сеизмогенни 
области: Софийска, Маришка, Горнооряховска, Кресненска и 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 84 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 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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5.2.1.2 НАВОДНЕНИЯ 
Източниците на евентуални външни наводнения за площадка „Радиана“ може да са 
максимални естествени водни нива на река Дунав и водните нива при хипотезата за 
разрушаване на хидровъзлите „Железни врата”.. 
Релефът в района на площадка „Радиана“, площадката на АЕЦ „Козлодуй“ и град Козлодуй е 
стълба с низходящо разположени речни тераси към Дунав - T6,, T2, T1 и T0 - Фигура 
5.2-2. Всички от тях са се образували от Палеодунав, датиращи преди 800 хиляди години. 

 

 
ФИГУРА 5.2-2  СХЕМАТИЧЕН ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОЖКИ ПРОФИЛ НА ТЕРАСИТЕ НА Р. ДУНАВ ЗА 

ПЛОЩАДКА „РАДИАНА“ И ПЛОЩАДКАТА НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ 

 
При естествен режим на река Дунав максималните прогнозирани естествените водни нива5 с 
вероятности 10-5 до 10-7 са 32.7 m, а при съчетаването на двете събития - естествените 
екстремални водни нива и скъсване на стените на хидрокомплекс „Железни врата” I и II 
(събитие с много ниска вероятност за реализиране) – максималните прогнозни водни нива са 
33.42 m. С тези нива реката наводнява тераса T0, което води до повдигане на подпочвените 
води тераса T1. Нивото на подпочвените води в границите на тераса T2, където се намира 
площадка „Радиана“ няма да се промени. Освен това, площадка „Радиана“ се намира над 
тези заливни тераси (T0 и T1) – на кота 50.00 m (между 20 и 100 m над сегашното ниво на р. 
Дунав), следователно опасността от наводнение не несъществува. 

Основният извод от извършените анализи е, че равнинната част на площадката „Радиана”, 
която е разположена на втората незаливна тераса на р. Дунав, не е застрашена от 
наводняване за целия период на съществуването на повърхностното хранилище за НХРАО 
дори при настъпване на катастрофални събития, каквото е разрушаването на язовирната 
стена „Железни врата”. Този извод се подкрепя и от геолого-геоморфоложките анализи, 
които показват, че теренът, в който е разположена площадката „Радиана” не е заливан с 
дунавски води през последните 186 000 години. 
Анализирана е и опасността от развитие на речна ерозия от р. Дунав на площадка “Радиана” 
въз основа, както на данни от историческо време, така и на тези от близкото геоложко 
                                                
5 Риск Инженеринй АД REL-1000-ST-001-2, 2013г. 
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минало, т.е. от данните на геоисторическия запис, съхранен в кватернерните седименти, 
изграждащи релефа в района на площадка „Радиана“, площадката на АЕЦ „Козлодуй“ и град 
Козлодуй. Извършеният анализ дава основание да се направи заключението, че площадка 
„Радиана” не е застрашена от ерозията на р. Дунав. Ерозионната дейност на реката върху 
втората незаливна тераса Т2 е прекратена преди 77 000 години и няма основание да се очаква, 
че тя ще се възобнови през следващите няколко стотин години. 
Проведените анализи в доклада ЕВРОПЕЙСКИ “СТРЕС ТЕСТОВЕ” ЗА ЯДРЕНИ 
ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ, Национален доклад на България, 2011г.6, се потвърждава 
незаливаемостта на площадката на АЕЦ „Козлодуй”, което важи и за площадка „Радиана“, на 
която ще се изгради НХРАО. 

5.2.1.3 ЕКСТРЕМНИ ВЕТРОВЕ И СМЕРЧОВЕ (ТОРНАДО) 
Преобладаващи за района на НХРАО са западните ветрове, следвани по честота от източните 
и северозападните. При обезпеченост P=1% (1 път на 100 г.) максималната скорост на вятъра 
в Козлодуй и Оряхово са съответно 37-42 m/s. Преобладават западните ветрове с честотата на 
вятъра 34.9-35.5 % при скорости 4.2-5.6 m/s. 

При обезпеченост Р = 0.01% (вероятност 1 път на 10000 год.), разчетната скорост на вятъра е 
45 m/s, която се приема като екстремна. Вероятността за преминаване на смерч над даден 
участък от площ 100 000 km2 в продължение на една година се оценява на 5.05х10-6. 
Хипотетични повреди на подвижния покрив, по време на експлоатация могат бързо да се 
отстранят. Радиологични последици за НХРАО вследствие на екстремни ветрове не могат да 
бъдат предизвикани. 

5.3 МЕТОДОЛОГИЯ В МОАБ ЗА ИЗБОР НА СЦЕНАРИИ 
Задачата на МОАБ е да анализира и оцени безопасността при експлоатацията на ядрено 
съоръжение. В крайна сметка прилаганият алгоритъм при МОАБ на НХРАО е следният:  

1. Избор на иницииращи аварии събития и оценка на вероятността на Събитието, което 
нарушава целостта на определена бариера.  

2. Анализ на скоростта на миграцията и/или разпространението на радионуклидите , 
които са били в опаковката.  

3. Анализ на пътищата, по които тези радионуклиди въздействат на човека (пътища, по 
които се формира дозовото натоварване на член от населението),  

4. Оценка на дозовото натоварване  за всеки отделен път (дозови модели).  
5. Сравнение на оценената индивидуална ефективна доза с допустимата граница по 

ОНРЗ-2012. 
При избора на сценарии, анализът и обоснования методологичен преглед е много важен 
аспект на процеса. В МОАБ е спазен систематичен подход, който е в съответствие с 
методологията на МААЕ ISAM. При този подход изборът на сценарии е направен при 
спазване на определени критерии, като критични моменти, пълнота на всички възможни 
развития на процесите, устойчивост на системите и т.н. Използван е набор от базови 
сценарии, като ръководство за определяне на специфични за съоръжението сценарии.  
Използваните базови сценарии са взети от списък на ръководство по безопасност на МААЕ 
(IAEA-TECDOC-1347, Consideration of external events in the design of nuclear facilities other 
than nuclear power plants, with emphasis on earthquakes). 

Методологията на оценката на иницииращите събития се базира на следните критерии: 
                                                
6 http://www.bnsa.bas.bg/bg/documents/conventions/reports/finalstresstests-kozloduy-bg.pdf 
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1. Честота на иницииращото събитие, оценена количествено, като се разглеждат 
следните характеристики 
- Входни данни за вероятностите за поява на събитието. Иницииращо събитие с 

вероятност за случване от 10-6 на година е директно елиминирано; 
- Характеристики на проекта за редуциране или елиминиране на риска свързан със 

това иницииращо събитие;  
- Установени експлоатационни процедури за действия;  

2. Радиологичните последици от иницииращото събитие са оценени качествено, 
разглеждайки всеки от следните аспекти: 

- Активност на източника на радиация (нуклиден вектор) (“Source Term”); 
- Местоположение на застрашените хора, 

- Проекти характеристики за намаляване на последствията. 
Качествените критерии за определяне на иницииращо събитие като начало на авария или 
отклонение се основава на важността на очакваните радиологични последици, които ще 
предизвика. 

Следният подход за избор на сценарии може да се приеме, отчитайки, че външно облъчване 
и разпрашаване на радиоактивност са основните рискове свързани с радиологичния риск за 
здравето на човека:  

- Всички иницииращи събития, които водят до нежелана и непланирана 
индивидуална ефективна доза на работник или лице от населението се считат за 
инциденти, ако не водят до изпускане на радиоактивност в околната среда; 

- Всички иницииращи събития, които водят до разпространение на много малко 
количество радиоактивно съдържание се счита за инциденти, (отклонения), тъй 
като не водят до значителни радиологични последици; 

- Всички иницииращи събития, които водят до разпространение на значително 
количество радиоактивност се считат за авария или аварийна ситуация. 

5.3.1.1 ПРОЕКТНИ АВАРИИ 
Както бе разяснено по-горе, в разработеният МОАБ са разгледани и анализирани са 
последствия от аварии, като е отчетена характеристиката на опаковка с РАО и 
специфичността на определените дейности, които трябва да се извършват по време на 
експлоатация. Детайлно постулирани и анализирани аварийни сценарии за проектни аварии 
са описани в следните параграфи. 

5.3.1.1.1 ПАДАНЕ НА КОНТЕЙНЕР  

Технически възможна, но с малка вероятност авария с радиологични последици, е изпускане 
или падане на контейнер. В проекта са предвидени редица технически и организационни 
мерки, които осигуряват много ниска вероятност, така че такова падане да не се допусне по 
време на експлоатацията на НХРАО. Изпускането или падането на контейнер е разгледано 
във всички възможни моменти до поставянето му в клетката и за всеки случай е оценена 
вероятността като събитие.  В МОАБ е направена детайлен анализ на тази проектна авария за 
определеното максимално съдържание на различни радионуклиди в опаковката с РАО и 
съответната височина на падане (4 до12 m). 

За работник от персонала на НХРАО (Категория А) максималните последствия са 
получаване на индивидуална ефективна доза е 0.789 mSv/a, като се приема средно 
разстояние около 30 m от опаковката (технологично и административно обосновано). Не 
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трябва да се забравя, че такива проектни аварии могат да се контролират във времето и се 
прилагат съответните защитни мерки, които реално биха позволили да се намали значително 
тази консервативно оценена индивидуална доза. Изцяло под контрол е и потенциалното 
повърхностно радиоактивно замърсяване вследствие на коя да е проектна авария. 
За член от населението, което нормално е извън периметъра на площадката (на разстояние 
минимум 150 m – оградата на НХРАО), за критична група >17 години, при тази проектна 
авария, максимално консервативно е оценено да получи индивидуална ефективна доза от 
0.062 mSv/a, която е дори под лицензния критерий от 0.1 mSv/a за нормална експлоатация. За 
населението в най-близкото населено място (разстояние от 2500 m) радиологичното 
въздействие се оценява като практически несъществуващо. 
При тази проектна авария не се налага да се предприемат мерки за намеса, дадени по-горе 
(чл.39 от Наредбата за Аварийно планиране и аварийна готовност) 

5.3.1.1.2 ЧОВЕШКА НАМЕСА 

Основният терористичен акт, който би довел до разрушаване структурите на хранилището е 
взрив или взрив, последван от голям пожар в резултат от насочване на самолет с голямо 
количество гориво в хранилището. Терористичен акт по въздуха e сценарий с много малка 
вероятност, тъй като НХРАО се намира в района на АЕЦ „Козлодуй” и съществува защитен 
щит (специални мерки за сигурност). 
Структурите на хранилището са от негорими материали. Погребаните радиоактивни 
отпадъци са циментирани в матрица, която също е негорима и единствените последствия 
могат да се очакват като напукване и нарушаване, структурата на матрицата, а това от своя 
страна до необходимостта от преработване и преопаковане на третирания отпадък. 
С по-голяма вероятност може да се извърши терористичният акт по земя. При анализа за 
радиологичните последици са направени редица консервативни допускания с цел 
увеличаване на обема на взривения отпадък. Например, консервативно се приема, че кубът 
се намира на повърхността (по една или друга причина не е разположен в камерата) на 
хранилището, без прегради около него, които да възпрепятстват разпространението на 
радионуклиди в следствие на взрива.  
Взривяването на заряди взривно вещество (ВВ) на определени места и обекти на територията 
на хранилището са в състояние да пробият стените на опаковката, при което в атмосферата 
да се изхвърлят радиоактивни вещества, формиращи облак. 

В зависимост от метеорологичните условия, определящи атмосферния пренос на 
радиоактивния облак ще се определи зоната, която ще е засегната, както и максималното 
разстояние до което той ще достигне. При такъв пренос се очаква инхалиране на фини 
радиоактивни частици, външно облъчване от самия облак и външно облъчване от утаените 
радиоактивни частици върху земната повърхност. Условно се приема, че при взрив ще се 
разруши и разпрaши напълно една четвърт от цялото СтБК. В МОАБ този сценарии е 
пресметнат с програмата HotSpot - модул General Explosion При пресмятанията в случая за 
оценка на хипотетичен взрив е взета розата на ветровете за района на площадка „Радиана“ за 
2010г. Използвани са дозовите коефициенти на МКРЗ (ОНРЗ-2004), които са били актуални 
за момента на изследването. В това изследване са използвани дозовите коефициенти, 
съгласно ОНРЗ-2012. 
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ФИГУРА 5.3-1 РОЗА НА ВЕТРОВЕТЕ В РАЙОНА ЗА 2010 Г, 

 
Направени са пресмятания с три различни скорости на вятъра и е ясно, че при по-голяма 
скорост ще имаме най-голяма дължина на разпространение (по-голям хоризонтален 
транспорт, отколкото вертикален) на радиоактивно замърсяване, но и по-слаба хоризонтална 
дифузия, тоест по-малка концентрация на радионуклидите на по-близки разстояния, поради 
бързото изнасяне на факела на замърсяване. 

 

 
ФИГУРА 5.3-2 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИНДИВИДУАЛНАТА ЕФЕКТИВНА ДОЗА В ЗАВИСИМОСТ ОТ 

СКОРОСТТА НА ВЯТЪРА И ПОСОКАТА МУ. 
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Както се вижда от графиката максималните стойности са в границите на 2.50х10-3 mSv и са 
характерни за разстояние 30 m, а именно: 

 2.52х10-3 - при скорост на вятъра – 2.5 m/s; 

 2.85х10-3 - при скорост на вятъра – 1.5 m/s; 

 1.81х10-3 - при скорост на вятъра – 6.0 m/s. 
Ясно се вижда, че ефективната доза е толкова по-висока, колкото е по-близо до епицентъра 
на взрива и с отдалечаването от него постепенно намалява. Характеристиките на вятъра 
оказват влияние и са важни за целите на аварийното планиране, в случай, че се наложи  
предприемането на извънредни мерки за опазване здравето на населението.  

Резултатите показват, че ефективна доза от порядъка на 10-3 mSv е прогнозирана за 
границите на площадката, а извън нея ефективните дози падат до 5.0х10-4 mSv. За 
разстояние от 2500 m (най-близкото населено място) въздействието е оценено като 
практически нулево 
Ефективната индивидуална доза се дължи основно на инхалиране на радионуклиди. Не се 
надвишава даже дозовия критерий за нормална експлоатация, определен в Разрешение 
НХ-3593/04.05.2012 г. на АЯР за експлоатация на НХРАО.  

Сумарният радиологичен ефект (при проектни аварии) от експлоатацията на НХРАО, 
реализирана на площадка „Радиана“ е в границите на установените в нормативните 
документи дозови предели, както за персонала на НХРАО, така и за населението. При тези 
аварии не се налага предприемането на незабавни защитни мерки.  

5.3.1.2 НАД ПРОЕКТНИ АВАРИИ 
Освен дефиницията дадена по горе за такава авария, може да се обобщи, че това са събития 
(аварии), които не са разгледани в проекта, но са анализирани, за да се разбере и оцени 
възможността на проекта, съоръжението да се справи с последствията от такова събитие. В 
Разрешение № НХ-3593 от 04.05.2012 г. на АЯР за проектиране на ядрено съоръжение за 
управление на радиоактивни отпадъци - НХРАО е отчетено, че в случай на надпроектна 
авария не трябва да се налага прилагането на мярка за постоянно изселване или евакуация на 
населението, нито пък ограничаване на консумацията от населението на храни. Мерките за 
укриване и защита на дихателните органи и кожата трябва да са ограничени по време (за 
кратко време).  

5.3.1.2.1 ПАДАНЕ НА ТЕЖЪК САМОЛЕТ 

Като най-тежък постулиран сценарии за над проектна авария е прието събитие с падане на 
тежък самолет (R5-NDF-CN-I-GGG-003 Rev 1 “Large Commercial Aircraft Impact Report”). 
Това събитие е анализирано, за да се демонстрира, че не е необходимо прилагането на 
аварийни мерки за ограничаване и ликвидиране на последици от радиационна авария извън 
периметъра на НХРАО. Анализът е извършен чрез прилагане на инженерна оценка и 
определени допускания за: размер на самолета; скорост; количество гориво; ъгъл на падане и 
други. Отчетено е много ниската вероятност на събитието (прелитане над района на НХРАО) 
и намалената площ, изложена на директен удар от самолет. 
Методологията е базирана на уравнение, прието от Национален Комитет по Отбрана и 
Изследвания на САЩ и е призната от NRC (Ядрения регулатор) на САЩ. Структурите които 
са обект на удара са: две клетки с контейнери РАО и сградата за временно (буферно) 
съхранение на контейнери. Максималният брой контейнери, които се приемат за разбити и 
обхванати от огън е 16. Общият брой на повредени контейнери се приема, че е до 120. 
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ФИГУРА 5.3-3 ПАДАНЕ НА САМОЛЕТ ВЪРХУ НХРАО 

 
При оценката на радиологичните последици от разпръскването на радионуклиди 
консервативно са приети неблагоприятните устойчиви състояния на атмосферата - клас на 
атмосферна стабилност F и скорост на вятъра 1 m/s при които липсата или много слабата 
турбулентност възпрепятства разпространението на замърсители във вертикална посока и ги 
транспортира в хоризонтална посока. Оценени са дози за населението по възрастови групи и 
за всеки отделен радионуклид, който се съдържа в контейнера на разстояние 2.5 km от 
площадка “Радиана”. На това разстояние се намира най-близкото население в гр. Козлодуй. 
Общата активност на радионуклидите в клетките е приета на 2.42х1014 Bq,  
При допускане, че 1/100 от тази активност се дължи изцяло на 239Pu е направена оценка на 
индивидуалното дозово натоварване. Максималната индивидуална ефективна доза за всяко 
лице от населението на разстояние 2500 метра е 0.0246 mSv. Критична група са хората на 
възраст > 17 години. При десетократно по-голяма стойност на активността на източника 
(прекалено консервативно допускане), дозата за всяко лице от критичната група от 
населението достига 0.184 mSv/a.  
За да се изчисли, кога ще се превиши дозата от 5 mSv и каква ще е стойността й на 
разстояние 2500 метра, е направен разчет при супер консервативното допускане за 
максималната активност на източника на облъчване - цялата активност на нуклидния вектор 
е 3.9х10+13 Bq и се дължи изцяло на 239Pu. Оценената  индивидуална ефективна доза за всяко 
лице на критична група от населението на възраст > 17 години, е 1.78 mSv/а. Най-голqм 
принос в тази доза (почти 95.5%) има 239Pu. За останалите групи от населението (<17 
години), тази индивидуална ефективна доза пада до 0.381 mSv/a.  

При горните допускания, дозата от 5 mSv/a се превишава на разстояние над 150 метра, като 
оценената доза в този случай е 266 mSv/a. 

Задължително трябва да се обърне внимание, че основната компонента на тези дози е 
вътрешното облъчване, вследствие на инхалация и поглъщане. Тези пътища на 
облъчване са лесни за елиминиране след оценка на замърсяването и предприемане на 
съответните защитни мерки.  

5.3.2 СЛЕД ЗАТВАРЯНЕ НА НХРАО  
НХРАО е проектиран да има многобариерна пасивна защита, за да се предотврати достъп на 
радионуклиди до околната среда през целия институционален живот на хранилището. МОАБ 
в раздел 14 прави много подробен анализ на възможни иницииращи събития и съответните 
радиологични последици, за да се демонстрира безопасността на НХРАО при настъпване на 
всяко едно от тях. Анализите са правени с предположение за пълен капацитет на 
хранилището (сума от всички радионуклиди след затваряне). 
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Подборът на иницииращите събития и анализът са направени в съответствие с 
методологията на МААЕ –ISAM (IAEA): "Application of Safety Assessment Methodologies for 
Near Surface Disposal Facilities (ASAM). Common Application Aspects. Working Group Position 
Paper - Engineered Barrier Performance (Draft version), IAEA, Vienna, 2005) като от десетките 
различни аварии за НХРАО са идентифицирани, подбрани и групирани в следните възможни 
алтернативни сценарии в допълнение към нормалния еволюционен сценарии (НЕС). 

- еволюционни сценарии, които отчита геологични и климатични процеси и 
събития; 

- Сценарии с отчитане на бъдеща човешка дейност; 
- Сценарии инициирани от външни неочаквани събития (експлозии и инциденти); 

Нормалния еволюционен сценарий (НЕС) обобщава гореспоменатите аспекти, за деградация 
на пасивните бариери и е най-реалистичен. Алтернативните сценарии включват възможни 
промени  в сравнение с НЕС поради интрузия на човек или природни явления. 

Нормалния еволюционен сценарии е с номер 1. Освен него са разгледани детайлно : 
A. Сценарий 1 – НЕС – стопанството на малко населено място 

B. Сценарий 2 – Интрузия 
Сценарий 2.1 – конструкция на път 

Сценарий 2.2– заселване и селскостопанско използване 
C. Сценарий 3– повреда на технически бариери и геоложки промени, поради 

земетресение  
D. Сценарий 4– Промени в климата 

E. Сценарий 5– Злополуки и катастрофи 
Сценарий 5.1–Експлозии на превозно средство на пътя 

Сценарий 5.2– Падане на самолет със средни размери 

5.3.2.1 НОРМАЛЕН ЕВОЛЮЦИОНЕН СЦЕНАРИЙ (НЕС) 
Нормалният еволюционен сценарий е разгледан в МОАБ основно и най-подробно , като най-
вероятен сценарий в  сравнение с алтернативните сценарии.  
След запълване на клетките с контейнери и затваряне на НХРАО следва дълъг период на 
активен и пасивен контрол. При нормална експлоатация на НХРАО и след затварянето му, за 
критичната група от населението не следва да бъде превишeна дозовата граница 0.1 mSv/a. 
След затваряне на НХРАО остават да действат пасивните защитни бариери за дълъг период 
от време. Цялата защитна система на НХРАО „еволюира“ във този доста дълъг отрязък от 
време. След около 50 години се очаква деградация на пасивните бариери, за контейнерите 
след около 60 , а за бетонните структури след около 300 години. 

Разгледан е целият инвентар на запълнено хранилище, като намаляването на активността на 
погребаните РАО е от една страна в резултат от периода на полуразпадане на съдържащите 
се в тях радионуклиди и от друга - в резултат от процесите на измиване от матрицата след 
достигането на инфилтрираща се вода до тях. 

В оценката е анализирана концентрацията на радионуклидите, които в резултат на 
миграцията достигат до точката на разтоварване на основния водоносен хоризонт, които са 
входни данни за моделирането и пресмятанията на дозиметричните модели. За целта се 
отчита консервативно разреждането на концентрацията на достигналите до водоносния 
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хоризонт радионуклиди. Симулацията се прави на база концептуален модел на „близкото 
поле“ на НХРАО, представен на Фигура 5.3-4 
 

 
ФИГУРА 5.3-4 СХЕМАТИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНЦЕПТУАЛНИЯ МОДЕЛ  ЗА НЕС СЛЕД ЗАТВАРЯНЕ 

НА НХРАО 

 
В дозиметричните модели са взети предвид настоящите демографски характеристики, 
навици и обичаи на населението от близко разположените населени места около площадка 
„Радиана“, данни за консумацията на разглеждани продукти от хранителната верига. 
Направени са доста консервативни предположения при оценката на радиологичните 
последици от НЕС, по важните от които са: 

- Малко населено място, което се намира на разстояние 1000 метра от НХРАО по 
посока на подземните води (разстоянието е определено въз основа на 
характерният релеф на местността и възможността на изграждане на жилищни 
сгради и инфраструктура); 

- Цялото водоползване и напояване на земята става с вода от водоносния хоризонт, 
свързан с хранилището; 

Кореново поглъщане 

Хомогенна смес от 
измитите радионуклиди и 
запълващия материал с 

материала от 
заобикалящата 

хранилището геосфера 

Просмукване 

Измиване на 
радионуклидите 

от матрицата 

Валежи Изпаряване 

Евапорация 

Транспирация    

Комп. покривен слой 

Запълващ материал 

Инфилтрация 

Просмукване 

Ненаситена зона 

Нарушена геоложка среда 

отток 

Просмукване 
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- Предполагаемото потребление е изцяло от хранителната продукция от района 
около населеното място; 

- Не се разглежда странична дисперсия при моделиране разпространението на 
радионуклидите в подземните води, (максимална концентрация към населеното 
място); 

- Климатични условия такива, каквито са в момента; 
- Не се очаква наводняване или големи количества повърхностни води; 
- Всички радионуклиди са разгледани като добре разтворими; 
- Бетонните структури детайлно са са разгледани в МОАБ в условия на максимално 

проникване на вода. 

При моделирането е показано, че са изключително важни остатъчната активност след 50 
години и скоростта на радионуклидното изтичане в околната среда.  

В Таблица 5.3-1 е дадена остатъчната активност на важните радионуклиди след 50 години. 
 

ТАБЛИЦА 5.3-1 СТОЙНОСТИ ЗА ОСТАТЪЧНАТА АКТИВНОСТ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ РАДИОНУКЛИДИ НА 
 50ТА ГОДИНА 

Радионуклид Време, [а] Остатъчна активност, [Bq] 
3H 50 7.12E+9 
14C 50 2.64E+12 

60Co 50 2.08E+10 
63Ni 50 3.10E+12 
90Sr 50 1.93E+11 
94Nb 50 3.30E+9 
99Tc 50 1.71E+09 
129I 50 8.45E+7 

134Cs 50 9.96E+5 
137Cs 50 4.36E+13 
239Pu 50 4.35E+9 

241Am 50 1.20E+10 
 

Програмният продукт, който е използван за симулиране на дълговременната еволюция на 
НХРАО и да се пресметнат радиологичните последици е GoldSim, 11.0.2 от 22 ноември 
2013г. (www.goldsim.com). 
За всеки сценарий е разработен специфичен математичен модел. Оценен е приносът към 
индивидуалната ефективна доза за всеки сценарий и за всеки съдържащ се в контейнера 
радионуклид.  
За всички оценки на дозово натоварване в изследването са използвани дозовите 
конверсионни коефициенти на МКРЗ (ICRP:"ICRP Database of Dose Coefficients: Workers and 
Members of the Public" и на ICRP (International Commission on Radiological Protection) 
CDROM, Ver.1, Elsevier Science Ltd.(1998). Data taken from “Beilage 160 a und b zum 
Bundesanzeiger vom 28. August 2001”.(http://www.bfs.de/de/bfs/recht/dosis.html) 

Направени са допълнително редица консервативни предположения във всеки разработен 
математичен модел на миграция и всеки дозиметричен модел. Например не се отчита 
радиоактивния разпад на радионуклидите до затварянето на НХРАО, разрушаване на 
бариера се приема максимално близо до момента на затваряне и т.н. 
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5.3.2.2 АЛТЕРНАТИВНИ СЦЕНАРИИ ЗА НХРАО СЛЕД ЗАТВАРЯНЕ 
За периода след затваряне са разгледани и анализирани радиологичните последици и за 
посочените по-горе алтернативни сценарии.  

В Таблица 5.3-2 е представено обобщение на максималната индивидуална ефективна доза от 
разгледаните сценарии и времето, след което тя се акумулира. 

 
ТАБЛИЦА 5.3-2 МАКСИМАЛНА ОБЩА ГОДИШНА ЕФЕКТИВНА ДОЗА ПО ВИДОВЕ СЦЕНАРИИ 

Сценарий 
Максимална 

доза 
[µSv/a] 

Време за 
настъпване на 
максималната 
доза- години 

1. НЕС 0.803 6220 
2.1. Заселване и селскостопанско 
ползване 

42.1 300 

2.2. Конструкция на път 3.29 300 
3. Земетресение 6.55 1520 
4.1. Сух климат 0.900 8340 
4.2. Влажен климат 0.695 4590 

5.1. Експлозия на кола на пътя Консервативно 
оценено като5.2 

 

5.2. Падане на самолет 5.49 2400 
 

В Таблица 5.3-2 са представени потенциалните годишни дози, които характеризират 
радиологичното въздействие, свързано с различните сценарии. Докато сценариите с 
климатичните промени всъщност се разглеждат като представляващи алтернативни 
еволюции на хранилището, останалите алтернативни сценарии: земетресение, падане на 
самолет се разглеждат като вид катастрофични сценарии. Съответно границата за 
радиологично въздействие трябва да е 1 mSv/a, като за сценарии предизвикани от човек, 
което условие се изпълнява при всички сценарии.  
Сценарият НЕС води към годишна доза 0.803 µSv/a и е съществено под границата от 100 
µSv/a , определена в разрешението от Агенцията за ядрено регулиране за нормална 
експлоатация на НХРАО.  

Алтернативните сценарии за различни климатични условия (различни външни температури и 
количество валежи) вземат предвид променените спрямо нормалните условия на еволюция 
на НХРАО и годишните граници от 0.900 µSv/a и 0.695 µSv/a, които също са под 
разрешената годишна граница за такъв тип съоръжение от 1000 µSv/a.  

За аварийните сценарии, предизвикани от човешка намеса, при оценяване на въздействието 
трябва да се сравнява с границата за население от 1 mSv/a (=1000 µSv/a), определена в ОНРЗ-
2012. 

5.3.2.3 ОТКАЗ НА СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ НА ИНФИЛТРАТА 
Отделно от представените по-горе сценарии е изследван специфичен, протичащ в развитие 
сценарий при който се приема за съществуването на потенциална връзка между отпадъците и 
биосферата. Ако системата за контрол на инфилтрата не се поддържа правилно или 
затворена замърсената вода от клетките за депониране може да изтече директно в 
биосферата, където да се събира за консумация или по някакъв друг начин и да доведе до 
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радиационна въздействие. Допуска се, че водата от тази система се използва като източник за 
пиене (консервативно допускане на консумация на 2 литра замърсена питейна вода).   
Поради изключително малката вероятност, той не се разглежда като вероятен алтернативен 
сценарий, но като най-лош възможен случай, когато замърсена вода от клетките за 
погребване може да проникне директно към биосферата. Необходимо е да се случат 
различни събития, по едно и също време, които да дадат възможност за радиологично 
въздействие. Всяко от тези събития е анализирано и оценено с много малка вероятност: 

- Малко правдоподобно е да се събере достатъчно вода за да се обоснове регулярно 
потребление от 2 литра вода на ден; 

- Пропускливостта на горната бетонна плоча трябва да е значително по-ниска от 
тази на долната плоча, за да се събере значително количество вода пропускано 
през изходния дренаж; 

- Тръбопроводната система свързваща изходите с тунелния вход трябва все още да 
функционира. В края на институционалния контрол тази система се демонтира и 
инспекционните галерии се затварят за предотвратяване на протечки; 

- Даже ако след 300 години допълнителното запълване не е перфектно, не се очаква, 
че значително количество вода от клетките може да си проправи път към изхода 
на инспекционния тунел. Няма събираща система или подходящо место за 
събиране на потенциалния теч.  

- Водата трябва да бъде захваната по някакъв начин, за да се използва; 
- Трябва да го няма вече административния контрол; 
- „Паметта“ за съществуване на съоръжението трябва да е загубена, за да започнат 

хората да използват вода от тунела, като регулярен източник на питейна вода. 

Има два сценария при които би могло да се допусне незапълване на контролните галерии и 
липса на административен контрол за достъп на населението. 
При първия сценарий се приема, че след края на институционален контрол съоръжението е 
изоставено без да се демонтира тръбопроводната система и да се запълнят галериите. Тогава 
за кратък период от няколко десетилетия би могло да се натрупва вода, инфилтрирана от 
клетките, преди тръбопроводната система да деградира и да загуби функционалност. В този 
случай само малко количество вода може да протече навън от входа на галериите и с малка 
вероятност да бъде събирана за консумация. Съответно ще има и много малък отрязък от 
време, когато тръбопроводната система все още е функционална и хората са забравили за 
съществуването на съоръжението. 
При втория сценарий, се приема, че съоръжението по време на институционален контрол е 
оставено без запълване на системата за контрол на инфилтрата. Такъв сценарий (тежки 
нарушения на административния контрол) може да бъде предизвикан единствено от 
катастрофични събития  - война, голямо природно бедствие. Даже в този случай, трудно е да 
се приеме, че хората ще използват вода от тръбопроводната система без знание за произхода 
й при това в район с достатъчно наличие на вода от други източници. 
В случай на внезапно спиране на активния контрол и напускане на съоръжението, се приема, 
че поне една генерация трябва да мине от затварянето на съоръжението, преди местните хора 
да започнат да използват вода от този източник за питейни нужди. Това означава, че най-
ранното време за този сценарий е приблизително 20 години след затварянето и в този случай 
максималната годишна доза ще бъде 165 μSv/а. 

В обобщение може да се каже, че сценарият с консумация на питейна вода от системата за 
контрол на инфилтрирана вода не може да се приеме като разумен алтернативен сценарий, 
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практически не може да се реализира и е разгледан в МОАБ само като специфичен случай, 
който да служи за оценка на най-лош сценарий в сравнение с кой да е реалистичен 
алтернативен сценарий, свързан с директно постъпване на радионуклиди в биосферата и за 
да демонстрира необходимостта от правилно затваряне на тази контролна система.  
Такива по-реалистични сценарии могат да са спорадично използване на събраната вода от 
туристи или консумация на местни животни, които са ползвали за пиене проникваща от 
входа на галериите вода. 

В края на институционалния период на контрол (300 години след затваряне), максималната 
доза за този случай при гореизложените крайно консервативни допускания, ще е 358 μSv/а, 
около 445 пъти повече от максималната доза при НЕС, която е 0.803 μSv/а. 

5.3.2.4 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В обобщение за всички консервативно разработени и анализирани сценарии след затваряне 
на НХРАО оценената  индивидуална ефективна доза е под 100 μSv/а с изключение на „отказ 
на системата за контрол на инфилтрата“, за която при всички крайно консервативни 
допускания се получава 358 μSv/а. 

5.4 ВЪЗДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ И ИНЦИДЕНТИ 

5.4.1 АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 
Не се очакват въздействия в нерадиационен аспект при антропогенни аварии и инциденти с 
изключение при падане на самолет, когато ще има залпови прахови емисии и газови при 
възникнал пожар. Въздействията при аварии и инциденти в радиационен аспект са оценени в 
т. 5.2 и т.5.3. 

5.4.2 ВОДИ 
Не се очакват въздействия в нерадиационен аспект при антропогенни аварии и инциденти с 
изключение при падане на самолет, при което може да възникнат пробив в канализационната 
система за отпадъчни води, което би довело до невъзможност за нейното използване. 
Въздействията при аварии и инциденти в радиационен аспект са оценени в т. 5.2 и т.5.3. 

5.4.3 ЗЕМНИ НЕДРА 
Не се очакват въздействия в нерадиационен аспект при антропогенни аварии и инциденти с 
изключение при падане на самолет, при което ще има локално нарушение на горната част от 
геоложката основа. Въздействията при аварии и инциденти в радиационен аспект са оценени 
в т. 5.2 и т.5.3. 

5.4.4 ЗЕМИ И ПОЧВИ 
Въздействията на НХРАО – обект на инвестиционното предложение, по време на аварийни 
ситуации са най-опасни от всички възможни отрицателни въздействия върху земите и 
почвите, както и за прилежащата екосистема. Тези въздействия могат да се разглеждат в 
няколко аспекта – надземни и подземни, т.е. в самото хранилище и радиационни и 
нерадиационни. Въпреки че тези въздействия са много малко вероятни, за някои от тях, може 
да се очаква разпространение и върху прилежащите терени. Тези въздействия в 
нерадиационен аспект могат да бъдат причинени от: 

 пожари, предизвикани от небрежност или недобронамерени лица върху повърхността 
на хранилището. Такива пожари се потушават бързо, но поглъщат много труд и 
средства. Те могат да засегнат и прилежащи земи и растителни и животински 
местообитания. Затова е необходим много строг контрол не само на работниците от 
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хранилището, но и контрол още на пропускателния пункт за недопускане на външни 
лица на обекта и около него. Необходимо е разработване на авариен план със строги 
разчети на всички мероприятия по потушаване на евентуално възникнали пожари. 
Такива пожари могат да се разглеждат като подобни на тези във всички други 
промишлени обекти. 

 Интензивни валежи, предизвикващи наводнения и преливане на води от по-високите 
части на терена към по-ниските, както и повишаване на подпочвените води. Тези води 
са ерозионни води, които ще носят кал и биологични материали към канализацията. 
Те ще замърсяват не само почвите около обекта, но и земи надолу към водосбора. За 
това по-благоприятният изход е след приключване на изкопно-насипните работи по 
време на строителството, теренът да се почисти от земни маси, отпадъци и химикали, 
а всяка повърхност без определено целево предназначение да бъде озеленена, за да се 
предотврати евентуално ерозиране на терена. 

 Евентуално земетресение също може да нанесе известни щети върху  земите на 
повърхността на хранилището. Те могат да се изразят в напукване и разместване на 
земни маси, развитие на свлачищни процеси, откъсване на части от незаздравени 
повърхности след строителството и разпространението им върху прилежащите земи. 

 Върху самите клетки от НХРАО не би могло да се очакват такива драстични 
въздействия от аварийни ситуации, тъй като те са предпазени както от евентуално 
изтичане на радиация, така и от въздействия на тектонични движения. По тази 
причина не разглеждаме въздействие на радиация върху почвите вследствие на 
аварийни ситуации от подобен род. 

За намаляване последиците от евентуални аварийни ситуации е необходимо разработване на 
авариен план със строги разчети на всички мероприятия по предотвратяване на всички 
възможни аварийни ситуации на обекта на инвестиционното предложение. Този план трябва 
да се съгласува със съответните органи, отговарящи за предотвратяване или намаляване 
последиците от извънредни ситуации. След приемането му той трябва да се спазва 
безпрекословно и работата на НХРАО – обект на инвестиционното предложение, да се 
контролира както от ведомствените контролните органи на съоръжението, така и от тези, 
които отговарят за действия при извънредни ситуации. Въздействията при аварии и 
инциденти в радиационен аспект са оценени в т. 5.2 и т.5.3. 

5.4.5 БИОРАЗНООБРАЗИЕ 
Не могат да се очакват сериозни и необратими въздействия върху биоразнообразието при 
възникване на антропогенни аварии и инциденти (терористични атаки, технологични 
произшествия и др. подобни) в района на НХРАО, тъй като от една страна потенциалните 
антропогенни аварии и инциденти и респективно потенциалните въздействия свързани с тях 
са с много ниска вероятност за възникване, а от друга страна, при евентуалното им 
настъпване въздействията ще са временни и краткотрайни, до голяма степен обратими и 
пространствено силно ограничени (локални), като в негативен аспект ще бъде повлияна 
основно растителността и животинския свят в изкуствено озеленените и/или 
рекултивираните след затварянето на депото площи, в които няма да се засаждат редки и 
защитени видове. Този извод се налага поради факта, че при настъпване на евентуални 
аварии и инциденти с антропогенен произход съществува риск да бъде засегната целостта 
само на малка част от погребаните СтБК с РАО (а не цялото количество контейнери 
намиращи се в хранилището), като в последствие ще бъдат предприети мерки за тяхното 
отстраняване и преопаковане.. Освен това трябва да се има предвид, че рискът за 
радиационно замърсяване в резултат от настъпването на инциденти с течение на времето 
постоянно ще отслабва, тъй като активността на погребаните РАО постоянно ще намалява в 
резултат от периода на полуразпадане на съдържащите се в тях радионуклиди.  
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Въздействията в нерадиационен аспект при падане на самолет ще са временни със средна 
значимост, обратими, поради локалното нарушение на терена и унищожаване на видовете 
наоколо. 

По отношение на неантропогенните аварии и инциденти свързани с природни бедствия 
въпросът вече е разгледан в точките на ДОВОС съдържащи характеристиките на очакваните 
въздействия върху биологичното разнообразие, както и по-горе в настоящата точка 5.4. 

5.4.6 ЛАНДШАФТ 
Не се очакват въздействия в нерадиационен аспект при антропогенни аварии и инциденти с 
изключение при падане на самолет, при което ще има локално нарушение на ландшафта. 

5.4.7 ОТПАДЪЦИ 
Не се очакват значими въздействия в нерадиационен аспект при антропогенни аварии и 
инциденти, тъй като генерираните отпадъци в т.ч. опасни отпадъци и временното им 
съхранение на площадката на НХРАО са в сравнително не големи количества (по значими са 
количествата на излишните земни маси, но те не могат да предизвикат значимо негативно 
въздействие върху околната среда и здравето на хората).  

В радиационен аспект при проектните аварии мога да се образуват определени количества 
РАО (при разрушаване на опаковка) , които могат отново да се третират и влязат в цикъла на 
безопасното управление на РАО. 

5.4.8 ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА 
Не се очакват значими въздействия от опасни вещества в нерадиационен аспект при 
антропогенни аварии и инциденти, тъй като използваните и временно съхраняваните на 
обекта химични вещества и смеси при строителство, експлоатация и закриване на НХРАО са 
в сравнително малки количества . 

5.4.9 ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ 
Не се очакват въздействия в нерадиационен аспект при антропогенни аварии и инциденти с 
изключение при падане на самолет, когато ще има залпова шумова емисии, залпово огнево 
лъчение и локална вибрации. 

5.4.10 ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА 
Не се очакват въздействия в нерадиационен аспект при антропогенни аварии и инциденти с 
изключение при падане на самолет, когато локалното въздействие може да доведе и до 
евентуални човешки жертви. В радиационен аспект въздействието е анализирано в 5.2. 

5.4.11 НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 
При потенциални аварии и инциденти не се очакват въздействия върху недвижими и 
движими културни ценности, тъй като в границите на площадка „Радиана“ няма такива. 
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