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БЛАГОДАРНОСТИ  
 

Изказваме благодарност на кметство - София за съдействието при 

провеждане на проучването и сме особени благодарни на всички 

директори на детски градини и ясли в София. 
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1. Увод 
 

Международната агенция за изследване на рака класифицира радона като канцероген през 

1988 г. (1). Световната здравна организация обръща внимание на последиците за здравето 

от облъчването от радон в сгради и по Международния проект „Радон”, публикува 

Наръчник за радон в закрити помещения през 2009 г. В наръчника радонът се отчита като 

втората причина за рак на белия дроб, сред населението като цяло, след тютюнопушенето 

(2). През същата година Международната комисия за радиационна защита публикува 

декларация относно преразглеждане и актуализиране на допълнителни насоки във връзка 

с контрола на облъчването от радон (1). В светлината на тези публикации 

Международната агенция за атомна енергия и Европейската комисия ревизират основните 

си норми за безопасност (Международна агенция за атомна енергия ги публикува през 

2012 г., а Европейската комисия през 2013 г.).  В новите редакции на документите на двете 

институции има изискване за контрол на облъчването от радон в закрити помещения. 

Държавите-членки изготвят национален план за действие с цел справяне с дългосрочните 

рискове от облъчването от радон в жилищни сгради, сгради с обществен достъп и работни 

места по отношение на всеки източник на проникване на радон, било то от почвата, 

строителните материали или водата. 

 

Проучвания на концентрацията на радон в училищата и детските градини са извършвани и 

продължават да се извършват в много страни в Европа като: Ирландия (3), Словения (4), 

Гърция (5), Италия – неаполитански райони (6), Полша (7 ), Сърбия (8, 9) и т.н.  

 

България има дългогодишен опит в измерването на концентрацията на радон (10), но 

систематични изследвания са започнати през 2011 година. В рамките на регионалнен 

проект на Международната агенция за атомна енергия е извършено пилотно изследване на 

концентрацията на радон в жилища в четири области: София - град , София, Пловдив и 

Варна. Измерване на концентрацията на радон чрез пасивни интегриращи детектори в 

училища и детски градини на община „Кремиковци“, София се реализира по програма 

„Околна среда и здраве“ през 2011-2012 г. Високите концентрации на радон във всички 

сгради на детски градини и училища бяха редуцирани. Една от основните констатации е, 

че концентрациите на радон в детските градини са по-високи, отколкото в училищата, 

поради различните характеристики на сградите (11). По време на дългосрочните 

измервания загубите на детектори в училищата бяха повече, отколкото в детските 

градини. Измерваните стаи в училищата имат различен режим на ползване: посещават се 

от повече деца, които са на по-голяма възраст, в сравнение с тези, ходещи в детските 

градини. 

 

Въпреки че Министерският съвет прие програма за намаляване на въздействието на 

облъчването на населението от радон през 2013 г., България е в началото на неговото 

изпълнение. Като се взеха в предвид тези обстоятелства се определи изпълнение на задача 

по „Детско здраве“ на порграмата „Околна среда и здраве“. Решено бе да се продължи с 

обследване на всички държавни детски градини в София - град през 2013 г.  

 

София е разположена в западната част на България, в Софийската котловина и е 

заобиколена от планини от всички страни. Долината е със средна надморска височина от 

580 метра. Общата площ на София е 1 344 кв. км. В централната част и в някои квартали 

има 49 минерални и термални извори. В София има 24 общини, но за статистически цели 

и за по-лесна класификация, резултатите  са групирани в пет района: Северен, Източен, 



5 

 

Западен, Южен и Централен. Средноаритметичната стойност на концентрацията на радон 

в помещения в София е 96 Bq.m
-3

 (съгласно проведеното пилотно проучване на 

концентрацията на радон през 2011-2012 г. (12). Тези резултати са сравнени с получените 

от системното проучване на детските градини.  

 

2. Материали и методи 
 

Според националната информационна система държавните детски градини в София (без 

детски градини в община „Кремиковци“, които са проучени преди) са 292. В някои от тях 

има нови или допълнителни сгради, така че общо 296 сгради са изследвани от февруари до 

май 2013 година.  

 

Детските градини са сгради, които са различни от жилищните. Съществуват и разлики с 

училищните сгради, които се дължат на различните им функции. Малките деца прекарват 

по цял ден в детската градина. Затова в детските градини има място за игри, спални, 

трапезарии и кухни, спортни зали и т.н. Обикновено кухните са разположени в сутерена и 

някои детски градини имат специален малък асансьор, който свързва трапезарията и 

кухнята. Ако храната се доставя от обществените детските кухни, стаите в сутерена и 

асансьорите не се използват. Някои детски градини разполагат с плувен басейн, който се 

намира в мазето или в допълнителна постройка. Детекторите са поставени в стаите, 

където децата прекарват времето си, на приземния етаж или в помещения, разположени 

над незаети сградни пространства (мазета или комунални тунели), или над временно заети 

подземни стаи (кухня, басейн, пералня и т.н.), в спални, игрални, трапезарии и музикални 

салони. Плувните басейни и физкултурните салони бяха измерени също. Общото 

количество на детектори, използвани в изследването е 922 броя. В стаите детекторите 

бяха поставени на библиотека най-малко 1 м над пода и най-малко 10 см от всички 

обекти. 

 

Организацията на проучването се проведе на няколко етапа. Първият етап бе събиране на 

информация за броя на стаите на приземния етаж по телефона. Вторят бе да се подготви 

пакет с детектори, информационни брошури и брошири за инструктаж и въпросници за 

всяка детска градина. Със съдействието на кметството директорите на детските градини 

бяха събрани в зала за представяне на информация за радон. Целта бе да се сведе до 

минимум дезинформацията и тревожността, която може да бъде предизвикана, при 

провеждане на проучване на нивата на радиоактивни източници, както и да се проведе 

инструкция за правилното поставяне на детекторите. На тази обща среща се раздадоха  

подготвените пакети с детектори. По този начин те са разпределени за един ден. Седем 

процента от измерените детските градини бяха посетени на място за проверка по 

поставянето на детекторите и разпространение на дублиращи детектори за контрол на 

качеството на провежданите измервания. Всички детектори бяха събрани след три месеца, 

като представители от детските градини ги доставиха на лабораторията в Националния 

център по радиобиология и радиационна защита. Загубите на детектори и некоректни 

измервания са само пет процента. 

 

Измерванията се извършват с RSKS пасивни детектори на RODOSYS система в 

съответствие с международнен стандарт ISO (13). Детекторът RSKS се състои от CR-39 

чип, поставен в цилиндрична дифузионна камера с обща площ  100 mm
2
, от която 51.7 

mm
2
 се анализира. След събирането на детекторите, CR-39 чиповете се изваждат от 

дифузионната камера. Полиетиленовите чипове се поставят на слайдове и химически се 

обработват в баня за ецване с 6.25M разтвор на натриева основа при температура от 95 ˚ C 
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за 3,4 часа. Тези параметри се препоръчават от производителя за всяка партида закупени 

детектори. Преброяването на траковете се извършва под оптичен микроскоп като се 

използва автоматизирана система за анализ на изображението и софтуер, свързан с 

микроскоп, който идентифицира ID код на детектора, гравиран върху повърхността на 

CR-39 чиповете. Всяка партида от детектори се калибрира при получаване. Три групи, с 

десет случайно избрани детектори, се изпращат в акредитирана лаборатория и се облъчват 

с реферетни активности. След това детекторите се обработват по същия начин, който се 

използва за измерване на рутинните проби и се оценява калибровъчен коефициент. 

Последният е съотношението между плътността на траковете за единица време (tracks.mm
-

2
.h

-1
) и реферетната активност, с която са облъчени ( Bq.m

-3
). Оцененана средна стойност 

на калибровъчния коефициент за партидата детектори, използвана за измерване на 

детските градини, облъчени при три реферетни точки е 42.6 ± 2.6 [kBq.hm
-3

/track.mm
-2

]. 

Средната концентрация на активността на радон се получава от уравнението (1): 

 

 tBGDCFC         1 

 

където CF е калибровъчен коефициент; D - плътност на траковете [track.mm
-2

], BG - фон 

(десет детектори от съответната партида, които не са били изложени на облъчване с радон 

и са били обработени като останалите проби [track.mm
-2

]), и Δt е времето на експозиция 

[h]. Комбинираната неопределеност е оценена съгласно международния стандарт (13). 

 

За оценка на качеството на проучването са разпределени 7 % дублиращи детектори, 

поставени един до друг до основните. Анализът на резултатите се извършва  като се 

определя показателя индикатор за ефективност по формулата: 

 
22

21 21
/)( CC uuCCZ          2 

 

където C1 и C2 са измерените концентрации на радон на основния и дублиращия детектор, 

а  uC1 и uC2 са техните комбинирани стандартни неопределености. Приемливите граници 

на резултатите са както следва: предупредителната граница на оценката е Z ± 2, 

контролната е  Z ± 3. Показателят индикатор за ефективност за всички двойки е под 

пределните граници. Само за едина двойка дублиращи измервания индикаторът за 

ефективност е 2.6, което надвишава предупредителната граница, но е по-ниска от 

контролната такава.  

 

Всички данни са събрани и обработени в Microsoft Excel като статистическият анализ е 

направен с XLSTAT Pro 7.5. и Minitab статистически софтуер. 

 

Референтни нива 

 

Референтните нива не трябва да се разглеждат като разделителна линия между опасното и 

безопасното. По-скоро те трябва да се използват като ориентировъчни стойности, които 

ако са надхвърлят, трябва да бъдат предприети действия за намаляване на облъчването. 

Референтните нива на концентрацията на радон в сгради са регламентирани в Наредба за 

основните норми за радиационна защита (ДВ, бр.76 от м. Октомври 2012 г.) в глава VІ 

„Ограничаване на облъчване, дължащо се на естествени източници“, където е определено 

референтното ниво за концентрацията на радон за съществуващи и обществени сгради от 

300 Bq.m
-3

. 
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3. Резултати 
 

Резултатите от измерванията са представени на фигура 1. Хистограмата показва 

разпределението на честотата на концентрации на радон на измерванията в 922 стаи от 

296 детски градини на град София. Хистограмата показва, че измерените стойности могат 

да бъдат добре описани с логнормална функция. Най-многобройните измервания на 

концентрацията на радон в 866 стаи са по-ниски от референтно ниво за обществена сграда 

- 300 Bq.m
-3

.  

 
         Фиг. 1. Хистограма на измерванията концентрацията на радон 

 

Дескриптивната статистика на резултатите от измерванията на концентрацията на радон е 

представена в Таблица 1. Средно     аритметичната стойност  е 132 Bq.m
-3

 (SD = 118 Bq.m
-

3
) и средно геометричната - 101 Bq.m

-3
 (GSD = 2.08). Тези стойности са по-високи от 

резултатите от проучването, проведено в жилищата в София-град през 2012 година. 

Геометричната средна стойност е 78 Bq.m
-3

 (GSD = 1.85) и средно аритметично 96 Bq.m
-3

 

(SD = 72 Bq.m
-3

) на концентрацията на радон в помещения в 88 жилища в София (12). 

Възможните причини могат да бъдат разликата в конструкциите и начинът на използване 

на стаите и сградите. Най-типичните жилища в София са блокове с апартаменти, които са 

по-големи, от сградите на детските градини и ясли. Средноаритметичната стойност на 

концентрация на радон в детските градини в община „Кремиковци“, измерени при 

предишното проучване е (AM = 411 Bq.m
-3

) (4) Тази стойност е по-висока, отколкото в 

София.  

 

Наблюдаваната разлика може да бъде обяснена с местоположението на община 

„Кремиковци“ – в близост до бившите уранодобивни и уранопреработващи обекти. За 

сравнение: измерените концентрациите на радон в училища и детски градини в 

Североизточна Полша, варират от 4,5 до 320 Bq.m
-3

 и имат средно аритметично 24.5 Bq.m
-

3
, средна геометрична 15.7 Bq.m

-3
 (7). Тези стойности са по-ниски, отколкото в София. 

Аритметичната и геометрична средна стойност на измерванията за София са съизмерими с 

тези за училищата в Сърбия - AM = 118 Bq.m
-3

 и GM = 97 Bq.m
-3

 (9), в Гърция - AM = 149 

Bq.m
-3

 (5) и в Неаполитански регион, Италия - AM = 144 Bq.m
-3

 и GM = 86 Bq.m
-3

. 
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Таблица 1. Дескриптивна статистика на концентрацията на радон, измерена в детските 

градини в София-град  
 

 CRn (Bq/m
3
) 

Брой измервания 922 

Минимална стойност 9 

Медиана 98 

Максимална стойност 1415 

Средноаритметична стойност (АМ) 132 

Стандартно отклонение (SD) 118 

Коефициент на вариации (CV=SD/AM) 0.89 

Геометрична стойност (GM) 101 

Геометрично стандартно отклонение 2.08 

 

Разпределението на резултатите от измерванията на концентрацията на родон в детските 

градини в София са представени на фигура 2. От диаграмата се вижда, че 82 % от 

измерваните сгради са под реферетното ниво, 7 % са сгради със стойности на 

концентрациите над нивото, 6 % са сгради със стойности над нормативно установените 

референтни нива само в басейни/физкултурни салони, а 5 % от измерваните сгради са с 

некоректно поставени детектори, т.е не са измерени помещения, където децата прекарват 

времето си. Сградите на тези детски заведения подлежат на допълнително проучване, още 

повече, че в 4 от тях са констатирани стойности на концентрацията на радон над 

реферетните нива. Препоръчани са поетапни мерки в зависимост от констатираната 

концентрация на радон за сградите и за басейните/физкултурните салони като са издадени 

две предписания – едното за сградите, а другото за басейните/физкултурните салони. За 

сградите следва да се предприемат противорадонови мерки като понижаване на 

налягането под сградата с радонова шахта, вентилация на подподовите пространства и 

уплътняване на подовете и стените. Тези мерки следва да бъдат съобразени с измерените 

концентрации на радон.  

 

 
                    

                   Фиг. 2 Разпределение на резултатите за концентрация на радон 
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Басейните и физкултурните салони, съгласно нормативните изисквания, е необходимо да 

бъдат снабдени с вентилация или ако има такава следва да бъде поддържана в изправно 

състояние и ползвана.  

 

С цел да се проучи влиянието на различни фактори на концентрацията на радон в 

помещенията на детските градини, данните се подреждат в 32 подгрупи. Взети са в 

предвид следните фактори : регион, строителни материали, съществуването на основа, 

съществуване на мазе, видът на отоплението, видът на стаите. Данните са представени в 

Таблица 2 като за всяка подгрупа данни е дадено: брой на измерванията (N), минимална 

стойност (Minimum), медиана (Median), максимална стойност (Maximum), геометрична 

средна стойност (GM) и вероятностната грешка (GSD). 

 
Таблица 2. Сравнение между геометрични средни стойности на радон в помещения по различни 

подгрупи от данни 

 

  C Rn (Bq/m
3
) 

 

Фактор Подгрупи N Minimum Median Maximum GM GSD 

Регион 

Западен 172 25 101 940 116 1.97 

Източен 222 15 100 1415 105 2.14 

Северен 116 11 102 433 101 2.18 

Централен 301 10 87 739 93 1.96 

Южен 109 9 103 779 91 2.27 

Строителен 

материал 

Тухли 420 20 109 940 114 1.89 

Стоманобетон 163 10 85 769 95 2.20 

Панел 178 11 91 470 89 2.20 

Тухли и бетон  159 9 80 1415 88 2.20 

Наличие на 

основа 

Без основа 23 48 140 355 135 1.94 

С основа 847 9 95 1415 99 2.09 

Наличие на 

мазе/сутерен 

Без мазе/сутерен 251 20 139 864 139 1.91 

С мазе/сутерен 657 9 85 1415 89 2.07 

Вид отопление 

Централно парно 758 9 94 1415 97 2.13 

Електричество 35 39 104 366 116 1.67 

Друго 127 25 109 864 121 1.83 

Комбинирано 2 85 103 124 103 1.30 

Наличие на 

асансьор 

Не 464 15 110 940 118 1.98 

Да 421 9 84 1415 87 2.10 

Вид дограма 
Нов тип PVC 817 9 101 1415 106 2.04 

Стар тип 89 12 74 319 69 2.14 

Вид на стаите Спални 23 13 81 250 76 2.09 

 Кабинети 9 11 153 441 86 4.16 

 (игрални + спални) 559 9 97 940 102 2.05 

 Ясли 92 27 90 334 90 1.66 

 
Физкултурни 

салони 56 18 110 779 113 2.33 

 Кухни 16 30 88 389 90 2.13 



10 

 

 Музикални стаи 29 36 104 470 116 1.90 

 Офиси 22 25 162 539 145 2.13 

 Други 20 12 84 407 78 2.66 

 Стаи за игри 67 11 89 366 90 1.99 

  Басейни  28 40 134 1415 145 2.41 

 

Резултатите са групирани в пет района (Таблица 2), за да се оцени влиянието на 

географското положение. Има значителни разлики в средногеометричната стойност на 

регионите (P ≤ 0,05). Концентрацията на радон в Централен район е по-ниска в сравнение 

с другите, което може да се дължи на това, че те се намират в близост до планински 

райони или, че сградите в централната част на София са по-стари, отколкото в 

предградията.  Сградите без основа са малко в София (23 броя), но средногеометричната 

стойност на концентрацията на радон в тях е по-висока, отколкото на сградите с основа. 

Наличието на мазе в сградата също оказва влияние на концентрацията на радон в 

помещенията. Обикновено българските сгради са с мазе, но сградите на някои детски 

градини не са (251 броя). Разликата между средногеометричните стойности с мазе (89  

Bq.m
-3

) и без (139 Bq.m
-3

) е значителна. Наличието на асансьор в някои детски градини 

може би оказва влияние на концентрацията на радон в помещенията тъй като вероятно 

играе ролята на допълнителна вентилация. Концентрацията на радон в сгради с асансьор е 

по-ниска (87 Bq.m
-3

), отколкото без (118 Bq.m
-3

). Строителният материал, използван за 

изграждане на повечето детски градини (420 броя) е тухли, но концентрацията на радон в 

тях е по-висока (GM=114 Bq.m
-3

), отколкото детските градини, построени с друг 

строителен материал.  

 
Таблица 3. Сравнение между средните стойности на концентрацията на радон по години 

 

 до 1950 до 1970 до 2000 до 2013 

Средно аритметично 93 137 130 153 

Медиана 77 100 95 106 

Стандартно отклонение 54 118 116 145 

Минимална стойност 24 10 9 16 

Максимална стойност 251 940 1415 864 

Брой 42 263 518 97 

 

В таблица 3. е направено сравнение на средно аритметичните стойности по години. От нея 

се вижда, че най-висока стойност имат сградите, построени от 2000 година досега, което 

ясно подчертава  понижаването на контрола при новото строителство. Най-ниска стойност 

имат сградите, построени до 1950 година. 

 

Влиянието на концентрацията на радон в помещенията от наличието на вентилация в 

сградите е оценено в таблица 4. Наличието на вентилация в помещенията безспорно 

редуцира концентрацията на радон, но малката разлика в средноаритметичните стойности 

с вентилация и без показва, че тя не се използва, ако е активна. Старите сгради на 

детските градини в момента поетапно се ремонтират, но при ремонта явно се обръща 

внимание не на вентилационната система, а на енергийната ефективност. Прозорците се 

уплътняват с нов тип дограма, без профилактика на наличната вентилация или 

допълнително изграждане на нова. Така концентрацията на радон в ремонтираните сгради 

и в сградите с нов тип дограма се увеличава (Таблица 4 и Таблица 2). 
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Таблица 4. Сравнение между средните стойности на концентрацията на радон  

 

  неремонтирана ремонтирана с вентилация без вентилация 

Средно аритметична  128 138 124 138 

Медиана 94 100 90 104 

Стандартно отклонение 111 125 125 113 

Минимална стойност 10 9 16 9 

Максимална стойност 940 1415 1415 864 

Брой 495 425 384 536 

 

Оценена е очакваната годишна ефективна доза D (mSv.у
-1

) от облъчването на радон и 

дъщерните му продукти в помещения за децата, прекарващи времето в деските градини 

като е използвана следната формула: 

CFRn DTFCD                                                                                                                                                                                                                                     3 

където CRn е средногодишна концентрация на радон; F е факторът на равновесие между 

радон и неговите дъщерни продукти от разпада, за който се използва обикновено 

препоръчителната стойност (F = 0.4); T е времето в часове, прекарани от децата в детските 

градини (T = 1365 часа на година) - прието е, че децата стоят в детската градина от 8,00 

часа сутринта до 15,00 часа след обяд и не ходят на детска градина поне 3 месеца в 

годината; и DCF е дозов фактор за облъчването от радона и дъщерните му продукти. При 

оценката е използвана стойност за DCF - 9 nSv.(Bq.m
-3

.h)
-1

 от публикация на НКДАР – 

20008 (14).  

 

Очакваната годишна ефективна доза за концентрацията на радон в помещенията на 

детските градини за децата е приблизително 0,65 mSv.y
-1

 при средна аритметична 

стойност на концентрацията на радон в помещения на детските градини 132 Bq.m
-3

.  

 

4. Заключение 
 

Резултатите от систематичното измерване в детски градини в София показва, че в 83 % от 

тях концентрацията на радон в помещенията е по-ниска, отколкото е референтното ниво 

за обществена сграда в съответствие с българското национално законодателство (300 

Bq.m
-3

). Ремонтирането на сградата и поставянето на нов тип дограма на прозорците, без 

да се обърне внимание на вентилацията на помещенията, повишава концентрацията на 

радон в тях. Направени са препоръки за предприемане на мерки за редуциране на нивата 

на радон в помещенията със стойности над референтните нива. Сравнението на 

резултатите в детските градини с резултатите от жилищата в София показва, че 

концентрациите на радон в помещенията могат да бъдат по-високи в обществени сгради. 

Затова изследването на концентрация на радон в помещения на обществени сгради 

(училища, болници, работни места и т.н.) трябва да бъде продължено с цел редуциране 

облъчването на населението от радон в тях. 
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