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7 ТРАНСГРАНИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
Подходът за оценка на въздействието на Инвестиционното предложение върху околната 
среда в трансграничен контекст, който е приложен, включва: 

 Установяване на евентуално трансгранично въздействие върху околната среда на 
територията на друга държава или държави в резултат от реализирането на 
инвестиционното предложение за “Изграждане на национално хранилище за 
погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци – НХРАО“ на 
площадка „Радиана“ 

 Отделяне на особено внимание на аспектите с трансгранично въздействие (ако има 
установено дори и само хипотетично), като се предложат конкретни мерки за тяхното 
предотвратяване и ограничаване.  

Настоящата точка цели да представи оценката на въздействието върху околната среда в 
трансграничен контекст съобразно процедурата, предвидена в приложимото българско 
законодателство и конкретно в чл.98, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл.25 от 
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, както и в съответствие с 
Конвенцията по ОВОС в трансграничен контекст (Еспоо Конвенцията). Конвенцията е 
съставена през 1991 година в момент, когато Европейските общности имат няколкогодишен 
опит от прилагането на Директива 85/337/ЕО за оценка на въздействието върху околната 
среда. Разпоредбите на Конвенцията предвиждат едно разширение на националната 
процедура по ОВОС, по отношение на предмета на оценка, на участващите лица и на 
задълженията на компетентните власти. 

Вътрешните български механизми за прилагане на Конвенцията от Еспоо са регламентирани 
в чл.98 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и в глава осма (чл.23-26) от 
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (НУРИОВОС). 
Чл. 24 от НУРИОВОС определя Министъра на околната среда и водите, като компетентен 
орган за процедурата по ОВОС в трансграничен контекст. 
Чл. 25 от НУРИОВОС описва стъпките на ОВОС в трансграничен контекст в случаите, 
когато България е държава на произход, какъвто е настоящия случай.  
В допълнение, компетентният орган – Министърът на околната среда и водите, следва да 
прецени дали инвестиционното предложение може да има предполагаемо значително 
въздействие върху околната среда на територията на друга държава/държави. В случая 
инвестиционното предложение попада в Приложение І, точка 2 към Конвенцията от Еспоо и 
е от категорията на инвестиционните предложения, за които националното законодателство 
предвижда задължителна ОВОС – т.2.2 от Приложение 1 към чл. 92, т. 1 от ЗООС. Към 
момента на разработването на ДОВОС компетентният орган е определил Р. Румъния, като 
засегната страна, още повече, че местоположението на Инвестиционното предложение е 
сравнително близо до р. Дунав, по която преминава границата на Р. България с Р. Румъния. 
Вземането на решение за нотифициране на други страни е изцяло в прерогативите на 
Министъра на околната среда и водите – чл. 3 от Конвенцията от Еспоо. 

7.1 ОБОСНОВКА НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НХРАО 

7.1.1 КЛАСИФИКАЦИЯ НА РАО В Р. БЪЛГАРИЯ 
Съгласно чл. 6, т. (1) на Наредба за безопасност при управление на радиоактивните 
отпадъци, 2013г. се въвежда се класификация на РАО, която се основава на разделянето на 
твърдите РАО на категории и подкатегории и е насочена към безопасното им дългосрочно 
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управление и погребване, а в т. (2) в съответствие с активността и специфичните им 
характеристики твърдите РАО се класифицират, както следва:  

1. Категория 1 - отпадъци, съдържащи радионуклиди с ниска активност, за които не се 
изисква прилагането на мерки за радиационна защита или не е необходимо високо 
ниво на  изолиране и задържане;  

2. Категория 2 - ниско- и средноактивни отпадъци: РАО, съдържащи радионуклиди в 
концентрации, които изискват мерки за надеждно изолиране и задържане, но не 
изискват специални мерки за отвеждане на топлоотделянето при съхраняване и 
погребване; РАО от тази категория се подразделят допълнително на:  

а) категория 2a - ниско- и средноактивни отпадъци, съдържащи предимно 
краткоживеещи радионуклиди (с период на полуразпадане не по-дълъг от този на 
цезий-137),  както и дългоживеещи радионуклиди на значително по-ниски нива на 
активност, ограничена за дългоживеещите алфа-емитери под 4.106 Bq/kg за всяка 
една отделна опаковка и максимална средна стойност на всички опаковки в 
съответното съоръжение 4.105 Bq/kg; за такива РАО се изискват надеждно 
изолиране и задържане за период до няколкостотин години;  

б) категория 2б - ниско- и средноактивни отпадъци, съдържащи дългоживеещи 
радионуклиди при нива на активността на дълго живеещите алфа-емитери, 
надвишаващи границите за категория 2a;  

3. Категория 3 - високоактивни отпадъци: РАО с такава концентрация на 
радионуклидите, при която топлоотделянето трябва да бъде взето предвид при 
съхраняване и погребване; за тази категория е необходима по-висока степен на 
изолиране и задържане в сравнение с ниско- и средноактивните отпадъци чрез 
погребване в дълбоки, стабилни геоложки формации.  

Класификацията се прилага и за течните и газообразните РАО в зависимост от 
характеристиките и формата на подходящите за погребване твърди РАО, които се очаква да 
бъдат получени след кондиционирането на течните и газообразните РАО.  

7.1.2 НЕОБХОДИМОСТ ОТ НХРАО В Р. БЪЛГАРИЯ 
Р. България въвежда в експлоатация първия енергиен блок на АЕЦ „Козлодуй” през 
октомври 1974г., а до август 1991г. последователно въвежда в експлоатация още 5 енергийни 
реактора. В изпълнение на меморандума между Българското правителство и Европейската 
комисия от ноември 1999г. блокове 1 и 2 са спрени от експлоатация на 31.12.2002г., а 
блокове 3 и 4 на 31.12.2006г. Блокове 1-4 подлежат на извеждане от експлоатация в 
съответствие с изискванията на ядреното законодателство 1 , 2 , международно приетите 
ангажименти на Р. България и Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и на 
радиоактивните отпадъци до 2030г.3. Блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй” също ще бъдат 
изведени от експлоатация след приключване на експлоатационния им живот. за удължаване 
на проектния живот на блокове 5 и 6 с 20 години4. 

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

Август 2013г 
2 Наредба за безопасност при извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, обн. ДВ бр. 73 от 20.08.2004г 
3 Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030г., приета с 

протоколно решение на Министерски съвет от 5 януари 2011г., изменена с протоколно решение на 
Министерски съвет от 25 юни 2014г. 

4  Решение 6-ПР/2014г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на 
околната среда на инвестиционно предложение за „Продължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 блок на 
АЕЦ „Козлодуй”, - http://www.moew.government.bg/files/file/Industry/EIA/2014/Pretsenka6-PR-2014.pdf 
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Дейностите в промишлеността, медицината и научните изследвания, които използват 
радиоактивни източници на йонизиращи лъчения се развиват в страната от началото на 60-те 
години на миналия век. Те включват използване на радиоактивни източници в редица 
прибори за технологичен контрол на индустриални процеси, при метрологична проверка и 
калибровка на дозиметрична и радиометрична апаратура, в уреди за радиационни 
измервания, пожароизвестителни датчици и все по-намаляващото им използване при научни 
изследвания. Жизнено важно е използването на радиоактивни източници в медицинската 
диагностика и терапия.  
При всички тези дейности се получават радиоактивни отпадъци, които трябва да бъдат 
управлявани по безопасен начин в съответствие с изискванията на българската нормативна 
база, директивите на ЕС и стандартите за безопасност на Международната агенция за атомна 
енергия.  
Безопасното погребване на ниско и средноактивните радиоактивни отпадъци категория 2а и 
тяхното трайно и окончателно изолиране от околната среда и човека обуславя изграждането 
на подходящо съоръжение за това, което до момента не съществува в Р. България. НХРАО 
трябва да обезпечи необходимия капацитет за безопасно погребване на кондиционирани и 
опаковани ниско и средноактивни отпадъци категория 2а, които се получават при 
експлоатация на АЕЦ “Козлодуй” (блокове 5 и 6), извеждане от експлоатация на блокове 1÷4 
на АЕЦ „Козлодуй“, както и от потенциални нови ядрени мощности на площадката на АЕЦ 
„Козлодуй”. В НХРАО ще се погребват и РАО категория 2а, които се генерират при 
използване на радиоактивни източници на йонизиращи лъчения в промишлеността, 
медицината, селското стопанство и научните изследвания. Изграждането на хранилище за 
погребване на ниско- и средно активни РАО има най-висок приоритет съгласно Стратегията 
за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци в Р. България5 
От друга страна изграждането на НХРАО е в отговор на поетите от Р. България 
международни ангажименти по: 

 Ефективно управление на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци чрез 
затваряне на цикъла на управление на РАО в съответствие с изискванията на 
Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за 
безопасност при управление на радиоактивни отпадъци 6 , (ратифицирана от Р. 
България със Закон, приет от 38-мо Народно събрание на 10.05.2000г., ДВ 
бр.42/23.05.2000г.),  

 Осъществяването на първи етап, на който трябва да се осигури безопасно погребване 
на радиоактивните отпадъци от извеждане от експлоатация на блокове 1÷4 на АЕЦ 
„Козлодуй“, финансиран от Международен фонд за подпомагане на извеждането от 
експлоатация на блокове 1÷4 на АЕЦ „Козлодуй“.  

 Задължението на Р. България, съгласно Директива 2011/70/Евратом от 19 юли 2011г. 
за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на 
отработено гориво и радиоактивни отпадъци7; 

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

протоколно решение на Министерски съвет от 5 януари 2011г., изменена с протоколно решение на 
Министерски съвет от 25 юни 2014г. 

6 Единната конвенция за безопасност при управление на отработено гориво и за безопасност при управление на 
радиоактивни отпадъци. Ратифицирана със Закон, приет от 38-мо Народно събрание на 10.05.2000г., ДВ 
бр.42/23.05.2000г. 

7 Директива 2011/70/Евратом от 19 юли 2011г. за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно 
управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци. 
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 Управление на радиоактивни отпадъци в ЕС по стандартите за безопасност на 
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), както и прилагане на добрите 
практики в общността. 

7.1.3 ИЗБОР НА ПЛОЩАДКА «РАДИАНА» 
Дейностите по изграждане на НХРАО – избор на площадка, проектиране, строителство, 
въвеждане в експлоатация и експлоатация са предмет на лицензионен режим в съответствие 
с изискванията на Закона за безопасно използване на ядрената енергия8 и Наредбата за реда 
за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия9. ДП 
РАО извършва всички дейности съгласно условията на разрешенията, издадени от 
председателя на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР). 

Съгласно стандартите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) 10 , 
международния опит и добрите практики при управление на РАО в развитите европейски 
страни, както и изискванията на чл. 25, ал.1 на Наредбата за безопасност при управление на 
радиоактивни отпадъци 11, процесът за избор на площадка преминава през четири фази: 

 Фаза 1: Разработване на концепция за погребване и планиране на дейностите за 
избор на площадка; 

 Фаза 2: Събиране на данни и анализиране на райони, което включва:  
а. анализа на регионите –  извършва се анализ и оценка на територията на 

цялата страна, като се изключват големи райони с неблагоприятни условия за 
разполагане на съоръжение за погребване на РАО и се определят районите за 
анализ, които представляват големи територии с благоприятни геолого-
тектонски, геоморфоложки (топографски), хидрогеоложки, инженерно-
геоложки, хидроложки, климатични и други характеристики. 

б. подбор на перспективни площадки – в районите за анализ се локализират 
потенциалните площадки, които отговарят на критериите за разполагане на 
съоръжение за погребване на РАО, и се определят перспективните площадки за 
задълбочено проучване. 

 Фаза 3: Характеризиране на площадки – перспективните площадки се изследват 
задълбочено и се избира една предпочетена площадка;  

 Фаза 4: Потвърждаване на площадката – провеждат се проучвания във връзка с 
утвърждаване на предпочетената площадка. 

Съгласно Наредбата за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци, 
площадката за НХРАО трябва да отговаря на следните изисквания: 

(1) геоложката структура на площадката да допринася за изолиране на РАО и за 
ограничаване на миграцията на радионуклиди към биосферата, а също така да 
осигурява стабилност на системата за погребване и да притежава необходимите 
геотехнически характеристики за изграждане на съоръжението; 

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

Август 2013г. 
9 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. 
10 IAEA, Siting of near surface disposal Facilities, IAEA Safety Series No.111-G-3.1, 1994 
11 Наредба за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, ДВ бр 76 от 30 август 2013г. 
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(2) хидрогеоложките характеристики на площадката да се отличават с ниска скорост и 
дълги пътища на движение на подземните води с цел ограничаване миграцията на 
радионуклиди;  

(3) геохимичните характеристики на подземните води и геоложката среда да способстват 
за ограничено освобождаване на радионуклиди от съоръжението и да не намаляват 
значително ресурса на защитните бариери; 

(4) площадката трябва да е разположена в област на ниска тектонична и сеизмична 
активност, които не застрашават изолиращата способност на системата; 

(5) процеси, протичащи на повърхността на съоръжението, като ерозия, свлачища и 
наводнения, както и екстремни метеорологични условия да не влияят на 
способността на системата на погребване да изпълнява главните функции на 
безопасност; 

(6) площадката да е разположена така, че вероятността за нарушаване на изолиращата 
функция на площадката в резултат на дейностите на сегашните или бъдещите 
поколения на или в близост до нея да е ниска; 

(7) При избора на площадка за погребване на РАО предимство имат площадки, 
изискващи минимум геоложки и хидроложки проучвания и поддаващи се на просто и 
достоверно математическо моделиране; 

(8) При избора на площадка се отчита и съществуващата пътна инфраструктура за 
осигуряване на превоз на РАО до съоръжението с минимален риск за населението. 

При разработването на критериите, по които се оценяват площадките е приложен 
многокритериален анализ и са отчетени изискванията за опазване на околната среда, както и 
основните принципи за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци. 

ДП РАО е разработило предварителна оценка по безопасност12, която е част от заявлението 
към Агенцията за ядрено регулиране за издаване на заповед за одобряване на избраната 
площадка. Избраната методология за извършване на предварителна оценка по безопасност се 
основава на изискванията на ядреното законодателство13,14, стандартите по безопасност на 
МААЕ 15 , 16  и общоприетата ISAM методология на МААЕ. Предварителната оценка по 
безопасност е насочена към доказване на способността на избраната площадката да осигури 
безопасността в съответствие с критериите по безопасност. Основен критерий е 
индивидуалната ефективна доза за съответната критична група лица от населението, която да 
не надвишава 0.1 mSv за година в резултат от дейността на съоръжение за повърхностно 
погребване на РАО след значителен период от време, достатъчен за достигане на 
максималната прогнозна доза.  

Резултатите от анализите по безопасност, извършени в рамките на предварителната 
оценка по безопасност убедително показват способността на избраната площадка 
„Радиана“ да осигури безопасното погребване на радиоактивните отпадъци и 
изолирането им от околната среда. 

                                                   
12 ДП РАО, 2014, Предварителна оценка по безопасност на НХРАО 
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 
14 Наредба за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, ДВ бр 76 от 30 август 2013г 
15 IAEA, Safety Assessment for Near Surface Disposal of Radioactive Waste, Safety Guide, Safety Standards Series 

No. WS-G-1.1, 1999 
16 IAEA, The Safety Case and Safety Assessment for the Disposal of Radioactive Waste, IAEA Safety Standards, 

Specific safety Guide No.SSG-23, 2012 
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7.2 ОПИСАНИЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ПЛОЩИ 

7.2.1 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПЛОЩАДКАТА НА НХРАО 
Площадка „Радиана“, на която ще се разположи НХРАО се намира непосредствено до АЕЦ 
„Козлодуй” между два пътя, един на север, контролиран от АЕЦ и считан за вътрешно 
ведомствен път на централата, и участък от републикански път II-11 Козлодуй-Хърлец-
Мизия на юг. Отстои на 3.3 km югоизточно от регулационната линия на гр. Козлодуй, 4.3 km 
северозападно от строителните граници на с.Хърлец и на около 4.2 km югозападно от десния 
бряг на р.Дунав. Площта й е около 46 хектара, с почти правоъгълна форма (максимални 
размери 470 x 1250 m), показана на Фигура 7.2-1 и попада в 2-km зона за превантивни 
защитни мерки (ЗПЗМ) на АЕЦ „Козлодуй” 

 

 
ФИГУРА 7.2-1 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПЛОЩАДКАТА „РАДИАНА“ 
Областта в оранжево ( ), показва площта на площадка „Радиана“ 

 

Площадката е разположена на склона между втората и шеста льосови тераси с денивелация 
между тях около 55 m (от кота +39 m до кота +94 m), отдясно на река Дунав. Долната тераса 
(T2) е относително хоризонтална с коти между 39 и 45 m и заема северната и североизточната 
част на площадката. Горната тераса (T6), с коти между 65 и 94 m заема южната част. 
Средният наклон на площадката е 8º30’. Склонът оконтурява от юг крайдунавската 
Козлодуйска низина.  

7.2.2 ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС 

7.2.2.1 ИЗТОЧНИК НА ЙОНИЗИРАЩО ЛЪЧЕНИЕ 

Основния 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 
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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 7.2-2. 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.  

 

 
ФИГУРА 7.2-2 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 активност17 :  

 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. 

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

Technology – ENRESA. March 11, 2013 
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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. 

Дозите характеристики това йонизиращо лъчение, вследствие на дейностите при нормална 
експлоатация с контейнерите са дадени подробно в т.4.10 на настоящия доклад.  

На Фигура 7.2-3 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). 

 

 
ФИГУРА 7.2-3 НАМАЛЯВАНЕ НА ГОДИШНАТА ИНДИВИДУАЛНА ДОЗА НА РАЗЛИЧНИ РАЗСТОЯНИЯ ОТ 

ЗАПЪЛНЕНА КЛЕТКА С КОНТЕЙНЕРИ. 

 

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 7.2-3 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, съгласно ОНРЗ-2012. Следователно за жителите в най-близкото 
населено място на територията на Р. България (разстояние от 2500 m) радиологичното 
въздействие се оценява като практически несъществуващо и в заключение не се очаква 
трансгранично въздействие. 

7.2.2.2 ВИД НА СЪОРЪЖЕНИЕТО 

Инвестиционното предложение на ДП „РАО“ за изграждане на НХРАО включва изграждане 
на модулно хранилище за погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци, 
категория 2а, съгласно Наредбата за безопасност при управление на РАО18, представляващо 
многобариерно инженерно повърхностно хранилище. Избраният тип хранилище 

                                                   
18 Наредба за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, ДВ бр 76 от 30 август 2013г 
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еднозначно е определен от законодателя с Наредба за безопасност при управление на 
радиоактивните отпадъци, съгласно която (чл.18, т.4) радиоактивните отпадъци от категория 
2а трябва да бъдат погребвани в повърхностни инженерни съоръжения за погребване. 
Видът на съоръжението съответства на стандартите по безопасност на Международната 
агенция за атомна енергия и на добрите практики на развитите европейски страни.  

НХРАО се състои от съоръжения за погребване и спомагателни сгради и съоръжения. На 
обекта ще бъде осигурена физическа защита, като НХРАО ще е оградено с ограда, 
обезопасено и охранявано в съответствие с изискванията на Наредбата за осигуряване на 
физическата защита на ядрени съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества19. 

Площадката се разделя на „контролирана зона” и „надзиравана зона”. Съоръженията за 
погребване и сградата за приемане и временно оперативно съхраняване на опаковките с 
радиоактивни отпадъци се разполагат в контролираната зона. В надзираваната зона се 
разполагат административните сгради и спомагателните съоръжения – сграда за контрол на 
достъпа (контролно-пропускателен пункт), административна сграда, осигуряваща подходящи 
работни условия за персонала с офисни помещения, конферентна зала, помещения за архив и 
спомагателно оборудване, лаборатории - осигуряват подходящи условия за провеждане на 
лабораторни анализи на различни потенциални или реални радиоактивни проби, сграда на 
обслужващи системи с работилници с различни приложения и индустриална секция, която 
помещава системите за електроснабдяване и други обслужващи системи, сграда физическа 
защита и командна зала, предназначена за 24-часов контрол и наблюдение на обекта, основна 
обслужваща сграда, разположена на границата между контролираната и надзиравана зони 
предназначена за радиационна защита, контрол на достъпа до контролираната зона, 
радиационен контрол на хора и материали.  

Достъпът на персонал и транспортни средства към/и от територията на НХРАО ще е 
контролиран и ще се извършва през контролно-пропускателен пункт.  

Освен Сградата за приемане и временно съхранение на опаковки с РАО, всички други сгради 
имат сходна конструкция, състояща се от стоманобетонни колони (40 x 40cm), греди и 
плочи. Външните стени са изградени от 25 cm керамични кухи тухли с топлоизолация от 100 
мм минерална вата и завършени с мазилка. Покривите са плоски, с втори пласт бетон за 
наклон и са също топлоизолирани с минимум 100 mm минерална вата. Основните вътрешни 
преградни стени са проектирани от гипскартон.  

Сградата за приемане и временно съхранение на опаковки с РАО е разположена в 
контролираната зона, към която спада и зоната за погребване Предназначена е за приемане, 
входящ контрол и буферно съхраняване на опаковките с радиоактивни отпадъци, преди 
разполагането им в клетките на хранилището. Размерите на сградата са: 18.20 x 49.40 x 15.80 
m, а капацитетът за временно (буферно съхраняване) е 120 броя СтБК. Сградата е изградена 
от стоманобетонни колони и 50 cm бетонни стени, топлоизолирани с 100 mm минерална 
вата. Покривът е стоманена конструкция, над която е изградена стоманобетонна покривна 
плоча, топлоизолирана и хидроизолирана. Сградата е снабдена с 40 тонен мостови кран за 
извършване на манипулациите с опаковките радиоактивни отпадъци.  

Въз основа на досегашната международна практика, наши и чужди нормативни и 
препоръчителни документи е избрано погребване на ниско и средноактивни РАО категория 
2а, в инженерно повърхностно съоръжение20,21,22 , което по определение се разполага на 
                                                   
19 Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения,  ядрения материал и радиоактивните 

вещества, ДВ бр. 77/3.09.2004г., посл. изм. ДВ бр. 44/9.05.2008г. 
20 Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030г., приета с 

протоколно решение на Министерски съвет от 5 януари 2011г., изменена с протоколно решение на 
Министерски съвет от 25 юни 2014г 

21 IAEA, Near Surface Disposal of Radioactive Waste, Safety Requirement, Safety Standards Series No. WS-R-1, 1999 
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дълбочина до няколко десетки метра от повърхността на земята23 , съгласно българската 
Наредба за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци. За конкретните условия 
на площадка „Радиана” съоръжението за погребване ще бъде разположено на дълбочина до 
35 m  под земната повърхност. 

7.2.2.3 СИСТЕМИ ЗА ЗАЩИТА 

Съоръжението за погребване представлява многобариерно инженерно съоръжение модулен 
тип, чиято безопасност се осигурява чрез пасивни средства. Безопасността се основава на 
прилагането на дълбоко ешелонирана защита, която се осъществява чрез едновременното 
прилагане на система от физически бариери и технически и организационни мерки, 
осигуряващи следните нива на защита: 

 Система от последователни физически бариери по пътя на разпространение на 
радиоактивните вещества в околната среда; 

 Система от технически и организационни мерки за защита на бариерите и запазване 
на тяхната ефективност; 

 Система от технически и организационни мерки за защита на експлоатационния 
персонал; 

 Система от технически и организационни мерки за защита на населението и околната 
среда. 

Системата от физически бариери (многобариерната защита) трябва да осигури безопасността 
в процеса на експлоатация на хранилището и след затварянето на съоръженията за 
погребване. В след-експлоатационния период безопасността на НХРАО се осигурява изцяло 
от инженерните и природни бариери. 

Многобариерната система за изолация на НХРАО включва следните части:  
 Първата инженерна бариера е формата на отпадъка, която представлява 

циментирани радиоактивни отпадъци, някои от които предварително са включени в 
стоманени варели със или без суперпресоване. Функцията по безопасност на формата 
на отпадъка (циментовата матрица, в която са включени отпадъците) е  свързана със 
включването на радионуклидите в твърдата фаза на матрицата, както и задържането 
им чрез адсорбция и утаяване в силно алкалната среда на цимента. Циментовата 
матрица се разглежда като химическа бариера, който не губи функциите си по 
безопасност в продължение на хиляди години.  

  Втората инженерна бариера е стоманобетонния контейнер с дебели стени, дънна 
плоча и капак, в който е вместен циментирания радиоактивен отпадък като 
свободното пространство между циментната матрица на отпадъка и капака на 
стоманобетонния контейнер е запълнено с циментов разтвор, образувайки монолитен 
блок. Стоманобетонния контейнер трябва да осигури възможност за извличане на 
отпадъка в периода до окончателното затваряне на НХРАО. Функцията по 
безопасност е да осигури пълно задържане чрез запазване на механичната си цялост, 
включително целостта на захватите, в продължение на периода на експлоатация на 
хранилището, който ще продължи около 60 години. Стоманобетонния контейнер 
запазва функциите си на химическа бариера в продължение на хиляди години. 

 Третата инженерна бариера включва клетките за погребване, които са от 
стоманобетон, фундаментите, затварящите плочи и запълващия материал. 

                                                                                                                                                               
22  IAEA, Near Surface Disposal Facilities for Radioactive Waste, IAEA Safety Standards, Specific Safety Guide 

N.SSG-29, 2014 
23 IAEA Safety Glossary: Terminology Used in Nuclear Safety and Radiation Protection, 2007 Edition. Vienna, 2007 
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Определената функция на безопасност е задържане на потенциално освободени 
радионуклиди от опаковки с РАО, чрез запазване на целостта на клетките в разумно 
достижима степен през период от 300 години. Бетонът запазва функциите си на 
химическа бариера в продължение на хиляди години. 

 Четвъртата инженерна бариера включва подфундаментна льосо-циментова 
възглавница и многослойно защитно покритие. Освен, че е бариера срещу миграцията 
на радионуклиди, льосо-циментовата възглавница подобрява геотехническото 
поведение на земната основа при увеличена дебелина на неводонаситената зона. 
Многослойното защитно покритие се изгражда от естествени материали (глина, 
пясък, чакъл и др.) и има конструкция, която осигурява редица важни за 
безопасността функции, най-главните от които са: 

• Да минимизира в максимална степен инфилтрационния поток от дъждовни води 
през хранилищната система като гарантира инфилтрационен хидравличен поток 
под 1,5 L/m2 за година през хранилищните модули.  

• Да служи като бариера срещу външно нарушаване на системата от хора, животни 
или растения;  

• Да осигурява защита от ерозионно въздействие от екзогенни процеси и явления; 

 Петата (природна) бариера се изпълнява от благоприятните природни дадености 
(характеристики) на площадката. 

7.2.2.4 ЗОНИ ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА НА ПЛОЩАДКАТА НА НХРАО 

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 
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на пораженията върху организма е необратим. Тези особености на действието 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, 05, 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. 

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. 



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

 

 ЧАСТ VII,  СТР. 17  
 

В Междинен отчет за анализ на безопасността24 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 

퐷  (μSv) =  ∑ 퐷푅 × 푇 , 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. 

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. 
 

 
 

 
 

 

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

Technology – ENRESA. March 11, 2013 
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ТАБЛИЦА 7.2-1 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.  

В таблиците, представени по-долу, са дадени оценените индивидуални ефективни дози и 
колективните ефективни дози за отделни типични дейности извършвани от персонала в 
НХРАО.  
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ТАБЛИЦА 7.2-2 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 7.2-3 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 

зона 

100 2.667 2.667 

Транспортиран
е на контейнер 
в зона за 
погребване 

15 1 В 
близост 

до 
клетки 

Контейнер 
на ремарке 

Клетки 

20 4 1 

Подготовка за 3 1 В Контейнер 100 4 1 
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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] 
разтоварване 
от ремаркето 

близост 
до 

клетки 

на 
постамент, 

Клетки 
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 7.2-4 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 
обработване 

3 2 Над 
бетоннат
а плоча 

Клетка 2.333 0.049 0.098 

Арматурни 
дейности 

42 4 Над 
бетоннат
а плоча 

Клетка 2.333 0.698 2.744 

Поставяне на 22 6 Над клетка 0.068 0.010 0.063 
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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] 

кофраж и 
отстраняване 

бетоннат
а плоча 

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.  

7.2.2.4.1 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 7.2-4.  

В надзираваната зона дозовото натоварване е в границите от 1 до 6 mSv/а (персонал 
Категория В) - Фигура 7.2-4. 

7.2.2.4.2 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; 

 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 
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 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 защита от предварително отлят бетон с 
дебелина 25 cm, преди да бъдат затворени. Където е необходимо визуално наблюдение са 
поставени телевизионни камери. 

 

 
ФИГУРА 7.2-4 НАДЗИРАВАНА ЗОНА (СИВО) И КОНТРОЛИРАНИ ЗОНИ (СИНЬО И БЯЛО) НА НХРАО 

 
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; 
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 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. 

7.2.2.5 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИ ЗА АВАРИЙНО ПЛАНИРАНЕ ОКОЛО ПЛОЩАДКАТА НА НХРАО 

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 одобряване на техническия проект и получаване на разрешение за 
строителство на НХРАО е разработен Междинен Отчет за Анализ на Безопасността 
(МОАБ)25, 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 
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.  
                                                   
25 Междинен отчет за анализ на безопасността (МОАБ), R5-NDF-ISA_Rev1, Консорциум Westinghouse – DBE 

Technology – ENRESA. March 11, 2013г. 
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Според анализа в MOAB, поради радиационния си риск, НХРАО трябва да бъде 
класифицирано в рискова категория 3. Съгласно Наредба за аварийно планиране и аварийна 
готовност, чл.2 (2), рискова категория 3 са ядрени съоръжения и обекти с радиоактивни 
източници, в които постулирани аварийни събития на площадката могат да доведат до 
облъчване или радиационни замърсявания на околната среда над установените граници, при 
което се налага прилагането на неотложни защитни мерки само в границите на 
площадката.  

Съгласно чл.4 (4) за обект от рискова категория 3 се определя само зона за аварийно 
планиране на площадката (защитена зона). 

Зоните с особен статут се създават около ядрени съоръжения и обекти с ЙЛ за ограничаване 
на облъчването на населението при аварии, анализирани в проекта, и нормална експлоатация 
и за радиационен мониторинг на населението и околната среда. Съгласно чл. 104 ал. 2 на 
ЗБИЯЕ за НХРАО се създават следните зони с особен статут: 

1. Зона за превантивни защитни мерки (ЗПЗМ); 
2. Наблюдавана зона (НЗ). 

Зоната за превантивни защитни действия е територия около съоръжения и обекти, в която 
при нормална експлоатация е възможно да бъдат надхвърлени годишните граници (0.1 mSv) 
за облъчване на населението или индивидуалната годишна ефективна доза в случай на 
проектна авария експлоатация е възможно да бъде надхвърлена (5 mSv).  

Наблюдаваната зона е територията извън границите на зоната за превантивни защитни 
действия, в която се извършва радиационен мониторинг на населението и околната среда, 
необходим за целите на радиационната защита и където стойностите на ефективна доза, 
посочени за зоната за превантивни защитни действия по-горе, няма да бъдат надвишени.  

Нивата на мощността на дозата извън оградата на хранилището трябва да бъдат под 0.01 
μSv/h, за да се изпълни изискването за 100 μSv/година, допускайки непрекъснато присъствие 
на хора от външната страна на оградата (8760 ч.). Както е разгледано в МОАБ, разстоянията 
от потенциалните източници на йонизиращо лъчение до външната територия за НХРАО, 
както и от екранираните стени на сградата за приемане и временно съхранение на опаковки, 
и от клетките за погребване, са проектирани така, че да се изпълнява изискването за 
максимални стойности, посочени по-горе. Също така, последствията от проектна авария във 
всяка точка на площадката извън оградата са под 5 mSv. 

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 и недостига до българския бряг на р. Дунав. 

7.2.2.6 ОБОСОБЕНИ ЗОНИ ЗА АВАРИЙНО ПЛАНИРАНЕ ОКОЛО ПЛОЩАДКАТА НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ 

Площадка „Радиана“ се намира в непосредствена близост до площадката на АЕЦ 
„Козлодуй“, поради което по-долу са разгледани зоните с особен статут около площадката на 
централата. Учредяването на зоните с особен статут е свързано с необходимостта от 
създаване на инструмент за устройство и управление на територията в съответствие със 
законовата и нормативната уредба на страната и общоевропейските стандарти за безопасност 
и охрана, съгласно изискванията на чл.104, ал.1 от Закона за безопасно използване на 
ядрената енергия (ДВ бр.63 2002, посл. изм. ДВ бр.82 2012г.). Около АЕЦ „Козлодуй” са 
учредени следните зони с особен статут: 

 Зона за превантивни защитни мерки (ЗПЗМ) – зона № 2, с радиус 2 km. Площта 
на зоната е заета от производствената площадка на АЕЦ „Козлодуй”, площадката 



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

 

 ЧАСТ VII,  СТР. 25  
 

за съхранение и обработка на радиоактивните отпадъци на СП „РАО Козлодуй“ и 
площадка „Радиана“. Целта й е ограничаване на облъчването при аварии, 

 Зона за неотложни защитни мерки (ЗНЗМ) 26 – зона № 3, с условен радиус 30 
km около “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Нейната роля е извършване на необходимия 
контрол за целите на радиационната защита - Фигура 7.2-5 и Фигура 7.2-6. 

Както се вижда зоните с особен статут около АЕЦ „Козлодуй: са значително по-големи от 
зоните с особен статут на НХРАО. Проектът на НХРАО е такъв, че зоната за превантивни 
защитни мерки (ЗПЗМ) е в границите на площадката на съоръжението, т.е. в рамките на 
оградата на площадката, а Наблюдаваната зона е под 4 km.  
НХРАО, разположено на площадка «Радиана» се намира в границите на 2 km ЗПЗМ на АЕЦ 
„Козлодуй”, както и в границите на 30 km ЗНЗМ на АЕЦ „Козлодуй”. 
В 30 km зона, в която се намира и площадка „Радиана” попадат около 40 населени места в 
българска територия, които са показани на Фигура 7.2-5. 
 

 
ФИГУРА 7.2-5 НАСЕЛЕНИ МЕСТА В 30 KM ЗОНА ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА Р БЪЛГАРИЯ 

 
В 30 km зона към територията на Р. Румъния попадат около 23 неравномерно разпределени 
населени места. Нито едно от тях не се намира на разстояние по-малко от 12 km, което се 
вижда от Фигура 7.2-6. 
                                                   
26  ЗНЗМ от 30 km се определя за целите на аварийното планиране. Същата зона от 30 km за целите на 

радиационния мониторинг се нарича „Наблюдавана зона“ (НЗ) 
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ФИГУРА 7.2-6 НАСЕЛЕНИ МЕСТА В 30 KM ЗОНА ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА Р РУМЪНИЯ 

 

 

7.3 ОПИСАНИЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ И ФАКТОРИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА Р. РУМЪНИЯ В 30 КМ ЗОНА 

По силата на чл. 3 от Конвенцията от Еспоо е взето решение за нотифициране на Р. Румъния, 
за ИП „Изграждане на национално хранилище за погребване на ниско и средноактивни 
радиоактивни отпадъци – НХРАО“, което е било изцяло в прерогативите на Министъра на 
околната среда и водите, тъй като в близост преминава границата на Р. България с Р. 
Румъния.  
По силата на горното в трансграничен контекст се разглежда винаги 30 km Наблюдавана 
зона около АЕЦ „Козлодуй“, която е зона с особен статут около ядрено съоръжение на 
територията на Р. България и която засяга територията на Р. Румъния. В тази зона попада и 
площадка „Радиана“, поради което компонентите и факторите на околната среда в 
трансграничен контекст се оценяват в там.  

Трябва, обаче да се подчертае, че Наблюдаваната зона на бъдещото НХРАО е под 4000 
метра и не засяга територия на Р. Румъния. 

7.3.1 КЛИМАТИЧНИ ПАРАМЕТРИ 
Разглежданият район около площадка „Радиана“ се разполага в западните части на два 
климатични района според климатичното райониране на България – Северен и Среден 
климатичен район на Дунавската хълмиста равнина от Умерено-континенталната 
климатична подобласт.  
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Климатът в този район се характеризира като подчертано континентален, поради резкия 
контраст между зимните и летните топлинни условия. Средната годишна амплитуда на 
температурата на въздуха е между 24.5°С и 26.2°С – най-голямата за цялата страна. 
Континенталният характер на климата се потвърждава и от режима на валежите в района. 
Годишната им сума е между 540 mm и 580 mm, като максимумът е през юни, а минимумът – 
през февруари. Летните валежи обаче се групират в отделни дни и особено през втората част 
на лятото твърде често има засушавания. През лятото и есента средно има по 4-5 безвалежни 
периода с продължителност над 10 дни и средна продължителност 16-20 дни. В отделни 
години нерядко се случват и много по-продължителни засушавания.  

7.3.1.1 ТЕМПЕРАТУРА 

Средногодишната температура на въздуха в изследвания район е в интервала от 11.5ºС до 
12ºС, като намалява с увеличаване на надморската височина. В годишния ход на 
средномесечните температури се наблюдава максимум през юли (от 23 до 24ºС) и минимум 
през януари (от 0 до минус 0.5ºС). Средните температури за зимния сезон са около 0.9ºС, а за 
летния – от 21 до 22ºС. Есента е по-топла от пролетта, като разликата се увеличава с 
увеличаване на надморската височина. 
 

 
ФИГУРА 7.3-1 ОСРЕДНЕНА МЕСЕЧНА МАКСИМАЛНА, МИНИМАЛНА И СРЕДНА МЕСЕЧНА 

ТЕМПЕРАТУРА В СТАНЦИЯ ЛОМ ЗА 100Г. 

 
В станция Лом 27  за 100 годишен период най-ниската средна месечна температура е 
наблюдавана през 1940г (10.017ºС), а най-високата – през 1994г. – 13.25ºС – Фигура 7.3-1. За 
периода средната месечна температура е 11.5ºС – черната права линия на фигурата. 

На Фигура 7.3-2 са сравнени средногодишните температури, определени по измервания в 
станция Бекет за период от 1961-2011г., в Лом – за период 1961-1998г. и данните, 
предоставени от Възложителя от локалните станции на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ за 
периода 1997-2011г. От фигурата се вижда, че средногодишните температури за Лом и Бекет 
имат еднакъв тренд, като тези в Лом са по-високи от тези в Бекет. Тези за АЕЦ „Козлодуй“ 
също са по-високи. 
                                                   

27 НИМХ запис на средно месечните температури. 
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ФИГУРА 7.3-2: СРЕДНОГОДИШНИ ТЕМПЕРАТУРИ ЗА СТ. БЕКЕТ, ЛОМ И АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ 

 
Световната Метеорологична Организация (СМО) е дефинирала климатичната норма като 
средната стойност на даден климатичен елемент за фиксиран базисен период от 30 години. 
Приетите засега базисни периоди са 1901-1930г., 1931-1960г., 1961-1990г. 

От Фигура 7.3-2 се вижда, че за последния климатичен период (1961-1990г.) климатичната 
температурна норми за Лом е 11.6°С, а за Бекет е 11.1°С с разлика от 0.5°С.  

7.3.1.2 ВЯТЪР 

Динамиката на въздушния пренос в приземния слой се характеризира с розата на вятъра. 
Съществено значение за локалния климат има разчленения характер на релефа и близостта 
до р. Дунав, която се разглежда като голям аерационен канал. Той води до появата на 
съществени нееднородности в полетата на метеорологичните елементи и особено на такива, 
като минималните температури и приземния вятър, които са подчертано чувствителни към 
формата и местоположението на терена.  

До 1997 г. климатичната характеристика на района се базира на данни, определени въз 
основа на статистика на регулярните климатични наблюдения от станция ”Козлодуй”, 
извършвани в периода 1970 – 1982 г. и на станция Лом. След 1997 г. се използват реални 
метеорологични данни, получени от три метеорологични станции, съответстващи на III клас, 
обединени в автоматична система за метеорологичен мониторинг (АСММ). Първата от тях е 
монтирана на представителна, за наблюдавания район, площадка за външен радиационен 
контрол (АИС-ВРК), а другите две са разположени в м. “Блатото” и в с. Хърлец. 

На Фигура 7.3-3 е представена средногодишната роза в градации по скоростта на вятъра за 
периода 1998-2011г. от автоматична система за метеорологичен мониторинг (АСММ). 
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ФИГУРА 7.3-3 РОЗА НА ВЯТЪРА В ГРАДАЦИИ ЗА ПЕРИОДА 19982011 Г. 

 
За този период най-голяма в 27.34% от случаите ветровете са от запад, юг-югозапад и север-
северозапад, следвани от ветрове от южен 45° градусов хоризонт – 18.41% от случаите и в 
17.43% ветровете са от източния 45° градусов хоризонт. 
Екстремните стойности за скоростта на вятъра са представени в Таблица 7.3-1. Показателно 
е, че през тези години, те винаги са само от север28. 
 

ТАБЛИЦА 7.3-1 ЕКСТРЕМАЛНИ СКОРОСТИ ЗА ПЕРИОДА 20092013 Г. 

Година Максимум Дата [час:мин] 
2009 34.6 m/s от посока 357º (север) 21.03.2009 [12:10] 
2010 26.0 m/s от посока 357º (север) 09.12.2010 [22:35] 
2011 23.5 m/s от посока 357º (север) 28.11.2011 [14:58] 
2012 23.0 m/s от посока 357º (север) 04.12.2012[01:09] 
2013 28.4 m/s от посока 357º (север) 22.03.2013[11:25] 

 

На Фигура 7.3-4 е показана розата на вятъра за ст. Бекет. Средната скорост на вятъра, 
изчислен по едночасовите данни, записани в интервала 2002-2012, е 2.0 Най-висок е делът на 
ветровете до 3 m/s. 

                                                   
28  Доклади за:Локални метеорологични условия в района на АЕЦ “Козлодуй”, 2009г., 2010г., 2011г., 2012г. и 

2013г.  
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ФИГУРА 7.3-4: ГОДИШНА РОЗА НА ВЕТРОВЕТЕ - СТАНЦИЯ БЕКЕТ 

 

Розата на вятъра следва зоналния западно-източен пренос характерен за нашите географски 
ширини, като преобладаващата честота на вятъра е от запад (18.9%). Процентът на т.н. тихо 
време – броят на случаите със скорост на вятъра под 1 m/s е 11.1% от броя на измерванията 
през този период, което отговаря на нисък потенциал на замърсяване на долните слоеве на 
атмосферата поради близостта на река Дунав.   

7.3.1.3 ВЕТРОВИ ПОТЕНЦИАЛ 

Компанията Meteosim Truewind29, която работи в областта на възобновяемите енергийни 
източници е изследвала ветроенергийните параметри на териториите на България и Румъния 
във връзка с оценката на вятърния им потенциал. 
На Фигура 7.3-5 са показани построените от тях карти на осредненото поле на скоростите 
вятъра за 2008, 2009, 2010 и 2011г. Както се вижда от тези карти в района около АЕЦ 
„Козлодуй“ преобладаващите средни скорости на вятъра не са по-високи от 3.7m/s, което 
означава, че потенциалът на ветровото поле за пренасяне на замърсители на далечни 
разстояния е нисък. 

                                                   
29 http://windtrends.meteosimtruewind.com/wind_anomaly_maps.php?zone=RBG 
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ФИГУРА 7.3-5: СРЕДНИ ПОТЕНЦИАЛНИ ПОЛЕТА НА ВЯТЪРА ЗА БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ. 

В заключение може да се обобщи, че няма климатични предпоставки за трансгранично 
замърсяване. 

7.3.2 ЗЕМНИ НЕДРА 
Мизийската платформа в района на НХРАО се характеризира със субхоризонтално залягащи 
геоложки формации без значителни тектонски и неотектонски нарушения в последните 2.5 
млн. години. Покривката на слабо нагънатия фундамент на платформата се състои от 
разнообразни по литоложки състав седиментни скали, предимно глини и пясъци в горните 
части. В тях няма доказани прояви на карстообразуване, диапиризъм (солна тектоника), 
както и потенциална възможност за прояви на вулканизъм.  

От съпоставката на геоложкия строеж на българска и румънска територия30 се установява, че 
не съществува опасност от трансгранично замърсяване на най-важния за района водоносен 
хоризонт в Арчарската свита. Основният аргумент за това заключение е, че Арчарският 
водоносен хоризонт откъм румънска територия е разположен на по-висока кота отколкото в 

                                                   
30 Report on Technical Requirements for Implementattion of the Project for Upgrading fo the Nuclear Capability of 

NPP “KOZLODUY”. 2013. NATIONAL INSTITUTE of RESEARCH-DEVELOPMENT for LAND 
RECLAMATION I.N.C.D.I.F. - „ISPIF” – BUCHAREST – В: Риск Инженеринг. 2013. Изследване и определяне 
на местоположението на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”.  
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България. Посоката на движение на подземните води е от север на юг и също като на 
българска територия водите се дренират в р. Дунав - Фигура 7.3-6, Фигура 7.3-7 и Фигура 
7.3-8.  
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ФИГУРА 7.3-6 РАЗРЕЗ V-V′ ПО ЛИНИЯ S-N: DRANIC- GHIGERA-DANUBE  

(В правоъгълник 1 е показана частта от профила, използван за обобщен профил на Арчарската свита от двете страни на река Дунав 
– Фигура 7.3-7 ) 
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ФИГУРА 7.3-7 ОБОБЩЕН ПРОФИЛ НА АРЧАРСКАТА СВИТА ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА РЕКА ДУНАВ 
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ФИГУРА 7.3-8 ГЕОМОРФОЛОЖКА КАРТА НА 30 KM ЗОНА НА РУМЪНСКА ТЕРИТОРИЯ 
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Същевременно потенциална опасност за трансгранично замърсяване на подземните води в 
заливната тераса на р. Дунав не съществува, тъй като от моделните изследвания за 
миграцията на радионуклиди от НХРАО се установява, че до нивото на подземните води 
радионуклидите достигат с активности в десетки порядъци по-ниски от „Границата на 
средногодишната обемна активност в питейни води” за съответния радионуклид (Таблица 7 
от Наредбата за ОНРЗ, 2004) 31. 
Друго потенциално трансгранично въздействие би могло да се допусне при реализиране на 
сеизмично събитие по активни разломи. Последните проведени на терена геотектонски 
анализи показаха, че както на румънска, така и на българска територия няма активни 
разломи в 30 km зона32.  

В заключение, геоложкият строеж в 30 km зона е благоприятен, поради наличието на  
редица природни характеристики, които ограничават миграцията на евентуални 
замърсители. Няма условия за трансгранично въздействие по време на всички етапи на 
строителство, експлоатация, затваряне и последващ институционален контрол на 
НХРАО. 

7.3.3 СЕИЗМИЧЕН РИСК 
За целите на настоящия ДОВОС за „Изграждане на национално хранилище за погребване на 
ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци – НХРАО“ в трансграничен контекст е 
използван и допълнителния анализ на сеизмичността, направен в ДОВОС за изграждане на 
нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ по данни за сеизмичната опасност 
от Румънски източници, направен в ДОВОС за изграждане на нова ядрена мощност на 
площадката на АЕЦ „Козлодуй“33 - Фигура 7.3-9.  
Анализирани са 2 каталога предимно румънски земетресения – единият е съставен от 
исторически и съвременни земетресения в субрегионалната 160 km зона около АЕЦ 
”Козлодуй”, където попада и площадка „Радиана“, а другият съдържа исторически и 
съвременни земетресения в сеизмична зона Вранча, разположена в североизточната 
периферия на регионалната 320 km зона около АЕЦ ”Козлодуй”. 

Епицентралното разпределение на земетресенията от първия каталог е представено на 
Фигура 7.3-9. Този каталог съдържа данни за 285 земетресения през периода 1665 г – 2013г. 
Минималния магнитуд на земетресенията (М=2.0) е определен инструментално и се отнася 
за земетресения регистрирани през последните години, докато максималният магнитуд ( 
М=5.3) е определен макросеизмично и се отнася за земетръсна активност, реализирана през 
далечната 1879 г. в района на Пожаревац (Североизточна Сърбия). Земетресенията, 
генерирани в 160 km регион около площадката на АЕЦ “Козлодуй” през разглеждания 
период са реализирани в горната част на земната кора на дълбочина основно до 20 km 
(съществуват само двадесетина събития на по-голяма дълбочина - до 42 km). От картината на 
епицентралното разпределение на Фигура 7.3-9 се вижда, че площадката на НХРАО попада 
в най-спокойната част в сеизмично отношение на Мизийската платформа, като в 
локалната 30-километрова зона няма нито едно земетресение. Отсъствие на всякакви 
румънски земетресения се наблюдава до 50- километровата граница, а земетресения с 
                                                   
31 Стоянов, Н. 2012. Моделни изследвания на риска от замърсяване на геоложката основа и подземните води от 

проектираното НХРАО край АЕЦ „Козлодуй”. Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски”, Том 55, Св. I,Геология 
и геофизика, 140-145. 

32  Идентифициране и ревизия на активните разломи във връзка с изпълнението на Проект “Изследване и 
определяне на местоположението на предпочитаната площадка за инвестиционно предложение за 
изграждане на нов ядрен блок на площадка АЕЦ „Козлодуй“. 2013. ГИ-БАН. – В: Риск Инженеринг. 2013.” 
Изследване и определяне на местоположението на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй" 

33 Доклад за оценка на въздействието на околната среда (ДОВОС) на инвестиционно предложение „Изграждане 
на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ “Козлодуй”, “АЕЦ Козлодуй-Нови 
мощности” ЕАД , Консорциум „Дикон-Аксиона Инж.“, 2013г. 
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магнитуд М > 5.0 се регистрират чак по периферията на 160-километровата зона, и то към 
границата със Сърбия. 
 

 
ФИГУРА 7.3-9 ЕПИЦЕНТРАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗЕМЕТРЕСЕНИЯТА ПО РУМЪНСКИ ДАННИ В 

СУБРЕГИОНАЛНАТА 140 КМ ЗОНА ОКОЛО АЕЦ”КОЗЛОДУЙ” 

 
Картината на пространственото разпределение на земетресенията с магнитуд над 4.0 в 320 
km регион около площадката на НХРАО, е представена на Фигура 7.3-10. На фигурата ясно 
се очертава асеизмична област, в централната част, на която е разположена площадка 
„Радиана“  
Резултатите, получени от посочените по-горе изследвания още веднъж потвърждават, че от 
сеизмична гледна точка, локалната 30 km и субрегионалната 50 km област около площадката 
на НХРАО принадлежат към най-спокойната територията от централната част на Балканския 
полуостров. 
Повечето от наблюдаваните сеизмични събития в 320 km регион (Фигура 7.3-10) могат да се 
привържат към добре известни шест сеизмогенни зони: София, Марица, Горна Оряховица, 
Кресна, Неготинска Крайна (в Сърбия и към границата с Румъния) и Кампулинг-Вранча (в 
североизточната периферия на регионалната 320 km зона около АЕЦ ”Козлодуй”). Във 
всички зони, с изключение на Вранча, се генерират плитки корови земетресения, предимно 
на дълбочини до 20 km. Земетресенията от зона Вранча са междиннофокусни, генерират се в 
дълбочинен интервал 60-190 km и имат най-голямо сеизмично въздействие върху 
площадката на НХРАО. Най-силният макросеизмичен ефект наблюдаван върху областта, в 
която е разположена площадката е от земетресенията през 1802, 1940 и 1977 г. е I=6 МШК. 

Най-близко до НХРАО е Софийската сеизмична зона, разположена на минимално разстояние 
от 80 km. Наблюдаваният максимален ефект върху областта, в която е разположена 
площадка „Радиана“ от земетресения в Софийска зона, е с интензивност 3-та степен по 
макросеизмичната скала на Медведев, Шпонхойер и Карник (МШК) или Ikoz=3 МШК. 
Наблюдавани максимални макросеизмични ефекти от земетресения, реализирани в другите 4 
корови сеизмични зони върху площадка „Радиана“ са: Ikoz=6 МШК от Кресна, Ikoz=6 МШК от 
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Горна Оряховица, Ikoz=5 МШК от Марица и Ikoz=3 МШК от Неготинска Крайна. 
Макросеизмичното въздействие, предизвикано от земетресението в Дулово през 1892 г. с 
М=7.0 е Ikoz=5 МШК. Другите плитки сеизмични източници, разположени извън 
дефинираните сеизмични зони, имат пренебрежимо макросеизмично въздействие. 
Наблюдаваните макросеизмични ефекти върху площадката от тези източниците са по-малки 
или равни на 3 МШК. 
 

 
ФИГУРА 7.3-10 СЕИЗМИЧНОСТ В 320 KM РЕГИОН (M4.0) 

 

 

7.3.4 БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ 

7.3.4.1 ВХОДНА ИНФОРМАЦИЯ 

За целите на настоящия ДОВОС за „Изграждане на национално хранилище за погребване на 
ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци – НХРАО“ в трансграничен контекст са 
използвани данните от Доклад за оценка на въздействието на околната среда (ДОВОС) на 
инвестиционно предложение „Изграждане на нова ядрена мощност от най-ново поколение на 
площадката на АЕЦ “Козлодуй”, 2013г.  
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7.3.4.1.1 РАСТИТЕЛЕН СВЯТ 

В окръг Долж (и особено в южната му част) над 90% от автохтонната растителност е 
заменена със земеделски култури, сред които има отделни петна, доминирани от различни 
видове Дъб (Quercus). Тревните съобщества в тази зона са степни, образувани от 
разнообразни сухоустойчиви видове. Характерна особеност за изследваната територия е, че 
след прочистването на горите, особено на пясъчни земи, действието на вятъра активира 
пясъчна дислокация, като благоприятства развитието на неместните растителни видове Бяла 
акация (Robinia pseudoacacia) и Черна акация (Amorpha fruticosa). Защитен горски пояс 
съществува около следните населени места: Маглавит (Maglavit), Сиуперсени (Ciuperceni), 
Пояна Маре, Деса, Писку Вечи (Piscu Vechi), Джидичи (Ghidici) и от лявата страна на река 
Жиу в: Рожистея (Rojistea), Ареле Ви (Apele Vii), Целару  (Celaru), Амаращи (Amarasti), 
Биску Садовей (Piscu Sadovei), Бекет, Кълъраш и Дабулени (Dabuleni). 
Растителността в низинните части около реките Дунав и Жиу е приспособена към пясъци, 
по-високото ниво на приземния слой вода и наличието на влажни наноси. Представени са 
отделни групи от Върба (Salix spр.), Топола (Populus spр.), Ракита (Salix fragilis), които 
създават крайречни издънкови формации. Характерно е доминирането на различни видове 
Дъбове (Quercus spp.), заедно с Леска (Corylus avelana), Шипка (Rosa sp.), Глог (Crataegus 
monogyna) и др. В близост до езерата и влажните зони се развива хидрофилна растителност 
от Езерен камъш (Schoenoplectus lacustris), Тръстика (Fragmites australis), Бяла водна лилия 
(Nymphaea alba), Острици (Juncus spp.), Водна леща (Lemna minor) и др.  

7.3.4.1.2 ЖИВОТИНСКИ СВЯТ 

Съществуването на тревисти, предимно житни растения (Graminaceae) създава добри 
местообитания за съществуването на следните видове дребни бозайници и мишевидни 
гризачи Rodentia, както и на Лалугер (Spermophilus citellus), дребни хищници като  Черен пор 
(Mustela putorius), Невестулка (Mustela nivalis), както и по-едрите бозайници като Лисица 
(Vulpes vulpes) и Див заек (Lepus europaeus). 

Орнитофауната на разглеждания район е проучена от Ridiche (2011)34, която е установила 
170 вида птици в района на Калафат-Чуперчени и 126 вида по река Жиу до вливането й в р. 
Дунав. Установени са и седем вида –природни паметници: Розов пеликан (Pelecanus 
onocrotalus), Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), Голяма бяла чапла (Egretta alba), Малка 
бяла чапла (Egretta garzetta), Бяла лопатарка (Platalea leucorodia), Бял ангъч (Tadorna 
tadorna), Кокилобегач (Himantopus himantopus). 
Характерни видове птици за района са: Пъдпъдък (Coturnix coturnix), Яребица (Perdix perdix), 
Обикновена чучулига (Alauda arvensis), Обикновен скорец (Sturnus vulgaris). В ливадите, в 
близост до реките и в тръстиковите масиви, гнездят диви патици и гъски и други птици, 
които намират храната си в тази влажните зони Бял щъркел (Ciconia ciconia), Речна рибарка 
(Sterna albifrons) и различни видове чапли. 

Характерна черта на орнитофауната в разглежданата зона за наблюдение както в 
българската, така и в румънската част е пространственото разпределение на водолюбивите и 
дневни грабливи птици. Видовете от тези групи използват за гнездене, нощуване и почивка 
по време на миграции и зимуване необитаемите дунавски острови с пясъчните коси в 
речното корито на р. Дунав, а за хранене–блатата, езерата, микроязовирите, рибарниците и 
други влажни зони със стоящи или течащи води по двата бряга на р. Дунав. В търсене на 
храна някои видове се отдалечават от бреговете на реката с десетки километри, използвайки 
като биокоридори теченията на реките Жиу, Цибрица, Огоста, Скът. Тази схема се откроява 

                                                   
34 Ridiche M. 2011. Protection of the Avi fauna from the Danube floodplain in Calafat – the Jiu sector (Dolj county, 

Romania) Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studiişi comunicări.Ştiinţele Naturii. Tom. 27, No. 1/2011 ISSN 1454-
6914 179. 
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най-отчетливо при Морски орел (Haliaeetus albicilla), Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus), 
Голям корморан (Phalacrocorax carbo), Голяма белочела гъска (Anser albifrons), Зеленоглавка 
(Anas platyrhynchos)  и редица други водолюбиви птици. 

7.3.4.1.3 ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ 

Херпетофауната в румънската част от 30-километровата наблюдавана зона е много сходна с 
тази в българската част. Според Cogalniceanu et al. (2013) в UTM квадратите, които попадат в 
30-километровата зона са установени следните видове земноводни: Обикновен тритон 
(Lissotriton vulgaris), Северен гребенест тритон (Triturus cristatus), Червенокоремна бумка 
(Bombina bombina), Обикновен чесновница (Pelobates fuscus), Сирийска чесновница 
(Pelobates syriacus), Кафява крастава жаба (Bufo bufo), Зелена крастава жаба (Bufo viridis), 
Дървесница (Hyla arborea), Горска дългокрака жаба (Rana dalmatina), Голяма водна жаба 
(Pelophylax ridibundus) и Зелена водна жаба (Pelophylax kl. esculentus). Два от видовете 
(Северен гребенест тритон и Червенокоремна бумка) са включени в Приложения ІІ и ІV на 
Директива 92/43/ЕЕС, 6 вида са включени в Приложение ІV на същата и два вида са 
включени в Приложение V. Влечугите са по-слабо проучени и няма съвременни публикации, 
касаещи видовия състав и разпространението им в този район на страната. Въпреки това от 
картите, дадени в работите на Fuhn & Vancea (1961)35 и Gasc et al. (1997)36, може да се съди, 
че в този район Румъния се срещат следните видове влечуги: Обикновена блатна костенурка 
(Emys orbicularis), Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), Зелен гущер (Lacerta 
viridis), Кримски гущер (Podarcis tauricus), Голям стрелец (Dolichophis caspius), Пъстър смок 
(Elaphe sauromates), Обикновена водна змия (Natrix natrix), Сива водна змия (Natrix 
tessellata) и Смок мишкар (Zamenis longissimus). Три от видовете (Обикновена блатна 
костенурка, Шипоопашата костенурка и Пъстър смок) са включени в Приложения ІІ и ІV на 
Директива 92/43/ЕЕС, а 5 вида са включени в Приложение ІV на същата. 

7.3.5 ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ПО НАТУРА 2000 
Като отделно самостоятелно приложение към доклада за ОВОС е приложен Доклад за 
оценка степента на въздействие (ДОСВ) на ИП с предмета и целите за опазване на 
защитените зони  върху най-близките защитени зони (ЗЗ) от Европейската екологична мрежа 
Натура 2000 на територията на Р. България - Фигура 7.3-11.  

 

                                                   
35 Fuhn, I.E., Vancea, Şt. (1961): The fauna of the People’s Republic of Romania. vol. XIV, Fascicola II. Reptilia. Ed. 

Acad. R.P.R., Bucureşti. (in Romanian). 
36 Gasc, J.P., Cabella, A., Crnobrnja-Isailovic, J., Dolmen, D., Grossenbacher, K., Haffner, P., Lescure, J., Martens, H., 

Martínez-Rica, J.P., Maurin, H., Oliveira, M.E., So. anidou, T.S., Veith, M., Ziuderwijk, A. (Eds) (1997): Atlas of 
Amphibians and Reptiles in Europe. Paris, Societas Europaea Herpetologica and Muséum National d’Histoire 
Naturelle (IEGB/SPN). 
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ФИГУРА 7.3-11 ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОКОЛО ПЛОЩАДКАТА НА НХРАО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

Това са: 
 Защитена зона „Златията” с код BG0002009 обявена по Директива 2009/147/ЕО за 

опазване на дивите птици - Зоната се разполага на 0.45 km южно и западно от 
площадката на НХРАО.  

 Защитена зона „Острови Козлодуй” с код BG0000533 обявена по Директива 
92/43/ЕИО за опазване на местообитанията и на дивата флора и фауна - Зоната се 
разполага на 3.8 km северно от площадката на НХРАО.  

  Защитена зона „Река Огоста” с код BG0000614 обявена по Директива 92/43/ЕИО 
за опазване на местообитанията и на дивата флора и фауна Зоната се разполага на 6 
km източно от площадката на НХРАО.  

 Защитена зона „Река Скът” с код BG0000508 обявена по Директива 92/43/ЕИО за 
опазване на местообитанията и на дивата флора и фауна - Зоната се разполага на 
6.3 km източно от площадката на НХРАО.  

В изготвената оценка от реализацията на ИП върху тези ЗЗ на територията на Р. България, в 
заключение е казано. че при спазване на проектните технологии за строителство и 
експлоатация, както и изпълнението на заложените в оценката смекчаващи мерки, 
реализацията на НХРАО не предполага преки и косвени въздействия, и не се кумулира с 
такива върху българските зони. 
В Република Румъния, от другата страна на р. Дунав, на 5.5 km и 18 km северно и 
северозападно от площадката на НХРАО се разполагат 3 защитени зони от Европейската 
екологична мрежа Натура 2000, като едната от тях припокрива останалите две. Това са:  

1. ЗЗ ROSCI0045 „Coridorul Jiului” обявена по Директива 92/43/ЕИО за опазване на 
местообитанията и на дивата флора и фауна;  

2. ЗЗ ROSPA0023 „Confluenţa Jiu – Dunăre” обявена по Директива 2009/147/ЕО за 
опазване на дивите птици. 

3. ЗЗ ROSPA0010 Bistreț обявена по Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивите 
птици. 

Карта с местоположението на зоните в Република Румъния спрямо площадката на НХРАО е 
представена на  Фигура 7.3-12.  
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ФИГУРА 7.3-12 НАЙ-БЛИЗКИ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ДО НХРАО В РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ 

 

Предвид цитираното по-горе заключение в изготвената оценка за степента на въздействие от 
реализацията на ИП върху най-близките ЗЗ на територията на Р. България, а именно, че при 
спазване на проектните технологии за строителство и експлоатация, както и изпълнението на 
заложените в оценката смекчаващи мерки, реализацията на НХРАО не предполага преки и 
косвени въздействия, и не се кумулира с такива върху тези зони, не може да се очаква и 
негативно трансгранично въздействие върху най-близките ЗЗ от Натура 2000 в Р. 
Румъния.  
Този извод се налага, и поради факта, че най-близките български зони, върху които не се 
очаква въздействие са отдалечени от площадка „Радиана“ съответно: (1) - ЗЗ BG0002009  
„Златията” (за опазване на дивите птици) на 0.45 km в западна и южна посока и (2) - ЗЗ 
BG0000533 „Острови Козлодуй” (за опазване на природните местообитания и на дивата 
флора и фауна ) на 3.8 km в северна посока, т.е. в посока на румънските зони. Тъй като 
румънските зони са още по-отдалечени и като е взето предвид, че повечето местообитания и 
видовете предмет на опазване в румънските зони се припокриват с тези в 2-те български 
зони, то основателно се прави заключението, че не се очаква трансгранично въздействие 
върху най-близките ЗЗ от Европейската екологична мрежа Натура 2000 на територията на Р. 
Румъния. 

7.3.6 ОБОБЩЕНИ ДАННИ ОТ РАДИОЕКОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ В РУМЪНИЯ В 30 KM А 
НАБЛЮДАВАНА ЗОНА37 

 
ТАБЛИЦА 7.3-2: РАДИОЕКОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ В РУМЪНИЯ В 30 KM ЗОНА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОТ АЕЦ 

КОЗЛОДУЙ 

Проба Дата Район Лока 
литет 

Еди 
ница 

Обща 
бета 

Радиохимия 
Cs-137 Sr-90 Ra-226 

Open well 2008 Dj Gighera Bq/l 0.57±0.23 - - - 
Covered well 2008 Dj Gighera Bq/l 0.42±0.17    

                                                   
37 Доклад за оценка на въздействието на околната среда (ДОВОС) на инвестиционно предложение „Изграждане 

на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ “Козлодуй”, “АЕЦ Козлодуй-Нови 
мощности” ЕАД , Консорциум „Дикон-Аксиона Инж.“, 2013г 
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Проба Дата Район Лока 
литет 

Еди 
ница 

Обща 
бета 

Радиохимия 
Cs-137 Sr-90 Ra-226 

Open well 2009 Dj Gighera Bq/l 0.51±0.2 - - - 
Covered well 2009 Dj Gighera Bq/l 0.5±0.2 - - - 
Open well 2010 Dj Gighera Bq/l 0.67±0,25 - - - 
Covered well 2010 Dj Gighera Bq/l 0.4±0.17 - - - 
Deposition 2008 Dj Gighera Bq/m2 20.1±5 - - - 
Deposition 2009 Dj Gighera Bq/m2 19.8±4.8 - - - 
Deposition 2010 Dj Gighera Bq/m2 21.8±7.8 - - - 
Aerosols 2008 Dj Gighera Bq/m3 0.44±0.14 - - - 
Aerosols 2009 Dj Gighera Bq/m3 0.42±0.13 - - - 
Aerosols 2010 Dj Gighera Bq/m3 0.45±0.14 - - - 

Milk 15.12.2008 Dj Gighera Bq/l 38.1±4.7 0.13 
±0.04 

0.022 
±0.009 

0.0056 
±0.002 

Milk 14.12.2009 Dj Gighera Bq/l 41.1±6.5 0.041 
±0.01 

0.039 
±0.01 

0.0054 
±0.003 

Milk 13.12.2010 Dj Gighera Bq/l 41.1± 1,5 0.044 
±0.01 

0.035 
±0.015 

0.0049 
± 0.003 

Wheat 15.12.2008 Dj Gighera Bq/kg 89.9±7.2 0.41 
±0.16 

0.18 
±0.069 

0.029 
±0.008 

Wheat 14.12.2009 Dj Gighera Bq/kg 81.2±6.7 0.34 
±0.008 

0.13 
±0.04 

0.028 
±0.007 

Wheat 12.11.2010 Dj Gighera Bq/kg 79.5±7.2 0.33 
±0.014 

0.11 
±0.043 

0.023 
±0.001 

Apples 15.12.2008 Dj Gighera Bq/kg 37.1±4.9 0.039 
±0.013 

0.019 
±0.005 

0.0064 
±0.0028 

Apples 14.12.2009 Dj Gighera Bq/kg 34.7±5.1 0.035 
±0.014 

0.014 
±0.001 

0.003 
±0.001 

Apples 13.12.2010 Dj Gighera Bq/kg 39.3±3.8 0.037 
±0.01 

0.016 
±0.007 

0.0028 
±0.001 

Potatoes 15.12.2008 Dj Gighera Bq/kg 132.7±6.7 0.047 
±0.016 

0.014 
±0.006 

0.022 
±0.009 

Potatoes 14.12.2009 Dj Gighera Bq/kg 129.9±9.7 0.035 
±0.015 

0.003 
±0.001 

0.006 
±0.01 

 

7.3.7 ОБОБЩЕНИ ДАННИ ЗА ДЕМОГРАФСКИЯ И ЗДРАВЕН СТАТУС НА НАСЕЛЕНИЕТО В 30 И 100 
KM ЗОНИ 

Броя на жителите от населени места в 30 km зони на румънска територия е 78 323 жители в 
Департаменти Dolj и Olt от 32 населени места. 38 
В 30 km зона на българска територия живеят около 65 994 жители от 45 населени места.  

Демографският потенциал в 100 km зона респективно 30 km зона около площадка „Радиана“ 
е нисък. Средната гъстота на населението е 61.5 души/km², което е значително по-ниска от 
ограничаващото условие от 100 души/km² според българската нормативна база и 
ръководствата на МААЕ за разполагане на ядрено съоръжение. В радиус от 100 km са 
разположени 1289 населени места (546 в България и 743 в Румъния), а в радиус от 30 km – 77 
населени места (45 в България и 23 в Румъния). Преобладават много малки села (54.8% от 
всички села) и много малки градове (57.4% от всички градове). В 30 km зона най-големи 
населени места са: гр. Козлодуй (13 000 жители), гр. Оряхово (5 000 жители), а на румънска 
територия – гр. Дабулени (12 000 жители) и гр. Бекет (3 400 жители). 

                                                   
38 Доклад за оценка на въздействието на околната среда (ДОВОС) на инвестиционно предложение „Изграждане 

на нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ “Козлодуй”, “АЕЦ Козлодуй-Нови 
мощности” ЕАД , Консорциум „Дикон-Аксиона Инж.“, 2013г 



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

 

 ЧАСТ VII,  СТР. 44  
 

Динамиката на основен демографски показател каквато е общата смъртност за двете страни е 
в сходни размери. Като за Бекет за 2009 г. е 1141.9‰00, a през 2010 г. е 1142‰00, за Румъния – 
около 12‰00.  

Изследвания от румънски специалисти представя сходство в размера на общата смъртност в 
страната и тази например на гр. Бекет (Фигура 7.3-13) в 30 km зона на АЕЦ „Козлодуй”. 
Тенденцията за общата смъртност за двете страни е съизмерима.  
 

 
ФИГУРА 7.3-13: ОБЩА СМЪРТНОСТ В РАЙОНА НА ГР. БЕКЕТ ЗА ПЕРИОДА 1999-2010 Г. 

(1/100 000 ЖИТЕЛИ) 

 
Заболеваемостта от злокачествени новообразувания и в частност от левкемия за един и същи 
период за двете страни е в близки граници. 
Румъния – 2009 г. заболеваемостта от злокачествени новообразувания е 224‰00, а за 2010 г. е 
177.1 ‰00; а от левкемия – 2009 и 2010 г. е 17.1‰00 - Фигура 7.3-14.  
 

 
ФИГУРА 7.3-14: СМЪРТНОСТ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ В РАЙОНА НА ГР. БЕКЕТ ЗА 

ПЕРИОДА 1999-2010 Г. 
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Подобни изследвания за района на гр. Бекет от румънска страна се представя сравнително 
по-висока заболеваемост от посочените нозологични единици включително и за последните 
години. Изследванията в двете страни в сходните населени места в 30 и 100 km зона показват 
същата тенденция и в България.  

Зоната на евентуално потенциално въздействие на НХРАО е в рамките на оградата на 
съоръжението (140-150m), което се определя като зона за превантивни защитни мерки 
(ЗПЗМ) на НХРАО. Тази зона не е достъпна за населението. Наблюдаваната зоната на 
НХРАО (по-малко от 4000 m), която е зона за неотложни защитни мерки (ЗНЗМ) не 
преминава националните граници на Р. България и в нея не се очаква потенциално 
въздействие. Следователно не се очаква трансгранично въздействие.  

7.4 ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА Р. 
РУМЪНИЯ  

7.4.1 АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 
Вследствие на детайлния анализ, направен в ДОВОС, може да се заключи, че не се очаква 
трансгранично въздействие по отношение на компонент „атмосферен въздух“. 

7.4.2 ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ 
Вследствие на детайлния анализ, направен в ДОВОС, може да се заключи, че не се очаква 
трансгранично въздействие по отношение на компонент „повърхностни води“. 

7.4.3 ПОДЗЕМНИ ВОДИ 
Подземните водни тела в района на НХРАО формират общ подземен поток, който се 
подхранва от водоносните хоризонти южно от площадка „Радиана“ и от площна 
инфилтрация. Разтоварването му е в дренажните канали, в р. Дунав при ниски водни стоежи 
и чрез съществуващите водовземни съоръжения. При високи водни стоежи в реката 
подземният поток е насочен от реката към дренажните канали. В границите на площадката 
на НХРАО дрениращото се в първата незаливна тераса на (Т1) водно количество е едва 15.5 
l/s  Това обстоятелство, както и че не се предвижда изграждане и водовземане от собствено 
водовземно съоръжение и, че не се очаква въздействие върху химичния състав на 
подземните води, изключват трансгранично въздействие върху подемните води. Това 
заключение се подкрепя и от геоложките и хидрогеоложките дадености на румънската и 
българска територия.  

7.4.4 ЗЕМНИ НЕДРА 
Очакваните въздействия върху земните недра, в това число и най-значимото от тях 
стоманобетоновите клетки за погребване на контейнерите с РАО), се ограничават само в 
границите на инвестиционното предложение на българска територия. Не се очаква 
трансгранично въздействие. 

7.4.5 ЗЕМИ И ПОЧВИ 
Предоставената от Румънска страна информация, касаеща почвите, не дава никакви сведения 
за замърсяване на площите им от дейността на досегашните мощности на АЕЦ Козлодуй 
нито в 30-, нито в 100- километровата зона на въздействие. Разполагаме само с информация 
за начина на трайно ползване на земите. Стокилометровата зона се простира на голяма 
територията, но подадената информация е за шест окръга (DOLJ, GORJ, MEHEDINTI, OLT, 
TELEORMAN  и VALCEA), които покриват 1 338 332,3 ha площ..39 
                                                   
39  ДОВОС на ИП за изграждане на Нова ядрена мощност от най-ново поколение на площадката на АЕЦ 
“Козлодуй” версия 03, август 2013г. страница: 27/99. КОНСОРЦИУМ „ДИКОН – АКСИОНА ИНЖ. 2013. 
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Земеделските земи, използвани за селскостопанско производство, възлизат общо на 
1 009 693,6 ha и са поделени като: 

 площи за комплексно отглеждане; площи заети от овощни дървета и ягодоплодни 
насаждения;  

 земеделски земи в комплекс с площи с естествена растителност или вероятно това са 
площи от НАТУРА 2000;  

 посочени са неполивните земи;  
 пасища, оризови полета (които заемат малка площ) и 
 лозя.  

Тези площи по окръзи и вида на земеползването в по-уедрен вид са представени на Таблица 
7.4-1 и приложената Фигура 7.4-1 . 

Твърде подробна е информацията за изкуствените площи, които възлизат на около 340 000 ha 
и включват летища, прекъсната градска структура, сметища или складове, градски паркове, 
индустриални или търговски единици, мини, пътни и железопътни мрежи и свързаната с тях 
земя, както и спортни и развлекателни съоръжения. Урбанизираната територия и 
структурите към нея заемат 95 210,31 ha. Естествените пасища и ливадите, както и смесени 
гори и храсти заемат 183 743,86 ha. Водните обекти и речните корита са 26 210,07 ha, а 
вътрешните блата са почти колкото тях – 23 474,55 ha. 
Най-голяма е площта на окръг DOLJ като обща площ (739 811,43 ha) и като земеделска земя 
(563 178,78 ha). След него се нарежда окръг OLT с обща площ (408528,93 ha) и като 
земеделска земя (332 219,23 ha). Окръг MEHEDINTI има обща площ 148,743,96 ha, а 
земеделските земи са 114 257,11 daa. Останалите три окръга са с приблизително еднакви 
площи - около 20 000 ha (GORJ), 37 000 ha (VALCEA) и около 98 000 ha (TELEORMAN). 

От фигурата ясно личат (и в легендата са посочени) различните видове земеползване в 
цветове, които съответстват на цветовете в приложената Таблица 7.4-1.  

Земеползването на Румънска територия в описаната зона включва предимно земеделска земя, 
с площ от 106 976 ha от различни категории и горски територии, като например гори, храсти 
и бодили, защитни завеси, горски разсадници и др., с обща площ от 9328 ha. Като област с 
ливади и равнинен релеф, тя има по-ниска надморска височина между 20 m в южната и със 
122,5 m в северната част, в резултат на което средната височина е 70 m. Населените места, 
включени във формираната зона заемат обща площ от 7225 ha.  

В тридесет километровата зона на румънска територия се намират следните 23 населени 
места от окръзите Долж и Олт: Bechet, Nedeia, Gighera, Zaval, Ostroveni, Sarata, Călăraşi, 
Dabuleni, Listeava, Piscu Sadovei, Sadova, Gângiova, Măceşu de Jos, Măceşu de Su, Sapata, 
Plosca, Bistret, Brandusa, Goicea, Barca, Horezu Poenari, Toceni, Valea Stanciului. 

Географският релеф на окръг Долж включва ливадите по течението на река Дунав, равнини и 
хълмове. Надморската височина нараства от 30 m на Юг до 350 m на Север. Струва си да се 
спомене, че в южната част на окръг Долж, съществува най-големия пясъчен район в целия 
окръг, едновременно с впечатляващ брой езера, образувани от преливането на река Дунав и 
валежните натрупвания. 

ТАБЛИЦА 7.4-1 ПЛОЩИ В 100 КИЛОМЕТРОВАТА ЗОНА 

Окръзи Земеделска 
земя 

Изкуствени 
 повърхности 

Гори и 
Полуестествени 

 площи 

Водни 
обекти 

Влажни 
 зони 

ha 
Dolj Total 563 178.78 48 720.69 94 832.91 13 193.50 19 885.55 
Gorj  Total 10 328.13 1 706.40 7 701.76 340.18 572.47 
Mehedinti  Total  114 257.11 7 653.91 23 048.81 1 625.75 2 168.38 
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Окръзи Земеделска 
земя 

Изкуствени 
 повърхности 

Гори и 
Полуестествени 

 площи 

Водни 
обекти 

Влажни 
 зони 

ha 
Olt Total 332 219.23 29 438.10 37 205.86 8 931.71 734.03 
Teleorman Total 83 528.41 5 312.30 7 779.09 1 655.12 96.57 
Valcea Total 20 439.09 2 378.91 13 175.43 463.81 17.55 
ОБЩО 
за 100 km зона 

1 123 950.75 95 210.31 183 743.87 26 210.07 23 474.56 

в % 77.38% 6.55% 12.65% 1.80% 1.62% 
 1 452 589.55 
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ФИГУРА 7.4-1 ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА СТОКИЛОМЕТРОВАТА ЗОНА НА ВЛИЯНИЕ НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” 
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7.4.6 ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ 
В окръг Долж особена в южната част от него, земите с местна растителност се заменят над 
90% със земеделска земя и интерполирана тук и там със съобщества от Quercus pubescens 
(космат дъб) или други видове от род Quercus. На тревните площи в тази зона тревната 
покривка е степни, образувана от различни видове с добра сухоустойчивост. Равнината от 
южната част на окръг Долж, като част от горната степ, съдържа някои растителни 
съобщества с Форест Глейд (Quercus pubescens (космат дъб) или други видове от род 
Quercus), които се слизат ниска, близо до ливадите край реката. 
След прочистването на горите особено от пясъчните земи, действието на вятъра активира 
дефлацията на пясъка.Създаден е защитен горски пояс с Robinia SPP за следните населени 
места: Maglavit, Ciuperceni, Пояна Маре, Деса, Piscu Vechi, Ghidici и от лявата страна на река 
Жиу в: Rojistea, Apele Vii, Celaru, Amarasti, Piscu Sadovei, Бекет, Кълъраш и Dabuleni. 
Растителността на Дунавската равнина и равнината на Jiu покрива пясъчни земи с по-високо 
ниво на подпочвения слой вода и от което са формирани  влажни наноси. 
Там също се появяват групи от върба (Salix), топола (Populus), ракита (Salix fragilis), които 
създават издънкови крайречни съобщества- Riverside, в района на сухата равнина. Тук също 
така се открояват Quercus SPP, леска, дива роза, трън  и др. 

На езерата и влажните зони се появява хидрофилна растителност като: камъш, тръстика, 
боздуган, бяла водна лилия, острица, Scirpus maritimus, Ranunculus, детелина, и др.. 

От радиологичното състояние на почвите в 30 km зона около АЕЦ «Козлодуй» на българска 
територия можем да предположим, че вследствие реализацията на НХРАО не се очаква 
въздействие върху земеползването и селското стопанство на територията на Република 
Румъния. 

7.4.7 БИОРАЗНООБРАЗИЕ. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ, ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ 
При извършване на дейностите, свързани с реализация на ИП в периодите на строителство, 
експлоатация и закриване не се очаква въздействие върху защитените територии, 
защитени зони и обекти , разположени на Румънска територия. 

7.4.8 ОТПАДЪЦИ 
Вследствие на детайлния анализ, направен в ДОВОС, може да се заключи, че не се очаква 
трансгранично въздействие по отношение на компонент „нерадиоактивни отпадъци“.  

7.4.9 ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА 
Вследствие на детайлния анализ, направен в ДОВОС, може да се заключи, че не се очаква 
трансгранично въздействие по отношение на фактор „опасни вещества“. 

7.4.10 ШУМ 
Вследствие на детайлния анализ, направен в ДОВОС, може да се заключи, че не се очаква 
трансгранично въздействие по отношение на фактор „шум“ 

7.4.11 НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 
Вследствие на детайлния анализ, направен в ДОВОС, може да се заключи, че не се очаква 
трансгранично въздействие по отношение на недвижими културни ценности. 
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7.5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
По време на строителството и експлоатацията на НХРАО ще се спазват съществуващите 
национални и международни стандарти за осигуряване на ядрена и радиационна безопасност 
на околната среда и хората. Площадка „Радиана” предвидена за изграждане на НХРАО е в 
подробно изследвана и наблюдавана зона на АЕЦ „Козлодуй“. 

След детайлния анализ, извършен в ДОВОС може да се заключи, че въздействието върху 
хората и околната среда, на територията на Р България и на Р Румъния, от строителството и 
експлоатацията и закриването на Хранилището за погребване на контейнери с 
кондиционирани РАО, е в много под нормите, определени от националните и 
международните изисквания.  
Може да се обобщи, че по време на строителство, експлоатацията и затваряне, както и в 
периода на институционален контрол на НХРАО НЕ СЕ ОЧАКВАТ В ТРАНСГРАНИЧНО 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ по отношение на нито един от компонент или фактор на околната 
среда, , което се демонстрира и с математическите модели, детайлно описани в ДОВОС и от 
опита при експлоатация на идентични съоръжения в други страни.  

Не се очаква ТРАНСГРАНИЧНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ и по отношение на опазване на 
биоразнообразието, тъй като както на българска територия, така на румънска не се очакват 
промени в структурата, функционирането и фрагментирането на растителните и животински 
видове, природни местообитания, вследствие на реализацията на НХРАО, поради 
отсъствието на замърсяване на въздуха, водите и почвите и липса на радиоактивно и 
светлинно замърсяване. 

 


