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УВОД
Провеждането на радиологичен мониторинг на работната и жизнената среда е от
съществено значение за защита здравето на населението от вредното действие на
йонизиращите лъчения. Човешкият организъм не разполага със сетива, с които може да
регистрира радиоактивността. Единственият начин да се установи наднормено
съдържание на радионуклиди е организиране и изпълнение на мониторингови
програми, включващи измервания на място, пробовземане и извършване на
радиологични анализи на проби въздух, атмосферни отлагания, води, храни,
растителност, почви, дънни утайки и други. За изпълнението на тези дейности отговаря
секция „Радиационен контрол“ на основание Закона за здравето и Договора ЕВРАТОМ (чл.
36, 2000/473/Евратом).

Структура на секция „Радиационен контрол”

Секцията контролира съдържанието на техногенни и естествени радионуклиди в
населени места около обекти с национално значение като СП „ПХРАО – Нови хан“ към ДП
„РАО“ и Ядрена научно‐експериментална база към ИЯИЯЕ, БАН. Извършва мониторинг на
жизнената среда и контрол на радиационните параметри на води, храни,
селскостопански продукти и стоки със значение за здравето в съответствие със
задълженията по Държавния здравен контрол (ДЗК). Резултатите от радиационния
мониторинг ежегодно се докладват в Европейската комисия (ЕК). Лабораториите са
акредитирани от Изпълнителната агенция на Българската служба по акредитация и
прилагат методи по БДС, IES и ISO стандарти. Точността на работа периодично се доказва
и чрез участие в междулабораторни сравнения, организирани от Европейската комисия
(ЕК), Международната атомна агенция (МААЕ) и други. Квалификацията на персонала се
поддържа чрез участия в международни курсове и специализации. Секцията изпълнява
договорни задачи и проекти, включително по Седма рамкова програма на ЕК.
Резултатите от извършвания държавен здравен радиационен контрол се докладват пред
ЕК. Нейни служители представят страната в работни групи, създадени по силата на чл. 35
и чл. 36 от Договора ЕВРАТОМ и вземат участие в разработването и съгласуването на
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национални и международни нормативни документи, свързани с осигуряването на
радиационна защита на населението.
В монографията са представени резултатите от мониторинга на 6 – 90 км. зона
около АЕЦ за 40 – годишен период (1972 – 2012 г). Проследявани са течните изхвърляния
на централата (води от р. Дунав, от вътрешните реки, дънни утайки и риба от пунктове,
разположени преди и след АЕЦ) и газоаерозолните изхвърляния (изследване на почви,
растителност и атмосферни отлагания в зоната на факела). Пробите са анализирани за
съдържание на техногенни радионуклиди, чрез провеждане на радиохимични и гама
спектрометрични анализи.
Осъществява се контрол и в други ядрени съоръжения (СП „РАО‐Козлодуй“, СП
„ПХРАО‐Нови хан”) и в бившите обекти за добив и преработка на естествени
радиоактивни материали. Например, населените места около ПХРАО – Нови хан (селата
Нови хан, Габра и Крушовица) са обект на постояннен радиационен държавен здравен
контрол от 2005 г. Представените резултати включват определянето на естествени и
техногенни радионуклиди в проби питейни води с локален произход, повърхностни води
от реките в района, почви, дънни утайки, въздух и храни с местен произход.
Като цяло естественият гама фон в страната не е повлиян от експлоатацията на
ядрените съоръжения и не се отличава от характерния за съответните региони локален
гама фон. Радиоактивността на въздуха, водата, почвата, флората и фауната варира в
нормални граници. Няма отклонения от нормативните изисквания за радиационна
защита. Годишната ефективна доза от надфоново облъчване на лица от населението е под
10 μSv по оценка, направена въз основа на резултатите от изследванията в тези райони.
Не са необходими допълнителни мерки за оптимизиране на радиационната защита на
населението.
Използването на безопасна питейна вода е основно право на населението.
Радиоактивността няма цвят, вкус и мирис. Използването на вода с наднормено
съдържание на радионуклиди може да доведе до влошаване на здравния статус.
Представени са резултати от изследвания на питейни води предимно от централни
водоизточници в Югозападна България, за периода 2003 – 2013 г. Оценявана е обща
индикативна доза и съдържание на естествени радионуклиди. Безспорен е извода, че
консумацията на вода от анализираните пунктове не носи риск за здравето на
населението.
За оценка на дозата, дължаща се на консумация на храни от българското население се
извършва: анализ на 24 – часова смесена диета, както и на храни от различни групи,
пробонабрани от търговската мрежа. Провеждат се радиохимични и гама спектрометрични
анализи за определянето на естествени и техногенни радионуклиди. Представени са данни
за шест годишен период (2006 – 2012 г), показващи че българското население консумира
чиста и безопасна от радиологична гледна точка храна.
Независимо от факта, че в изследваните проби от жизнената среда не се
регистрират значими различия от естествените фонови стойности, регулярното
провеждане на радиологичен мониторинг способства за ранното откриване на повишени
концентрации на радионуклиди и предприемането на своевременни мерки за
намаляване на риска за здравето на населението.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕХНОГЕННИ РАДИОНУКЛИДИ В ОБЕКТИ ОТ ОКОЛНАТА
СРЕДА В РАЙОНА НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ – 40 – ГОДИНИ МОНИТОРИНГ
Радостина Котова, Виктор Бадулин, Росица КаменоваТоцева,
Живко Тенев, Гергана Иванова
ВЪВЕДЕНИЕ
АЕЦ „Козлодуй” е първата атомна централа в България и в Югоизточна Европа.
Разположена е на брега на река Дунав, на 5 км източно от град Козлодуй и на 200 км
северно от София. Това е единствената българска атомна електроцентрала и
най‐голямата в региона. Строежът ѝ започва на 6 април 1970 г., а официалното откриване
е на 4 септември 1974 г. Производствените съоръжения и спомагателните обекти на
централата са разположени на площ от около 1000 декара. Към инфраструктурата са
включени и собствена брегова помпена станция и канали за техническо водоснабдяване,
с които общата територия на атомната централа възлиза на 4471 декара. На площадката,
построена по руски проект, са изградени 6 енергийни блока с обща електрическа
мощност 3760 MW, оборудвани с реактори с вода под налягане и осигуряващи около 46%
от необходимата електроенергия на България.
Изграждането и въвеждането в експлоатация на ядрените мощности на
българската атомна електроцентрала се осъществява на три етапа:
–
І етап: 1970 – 1975 г. – изграждане и пуск на 1 и 2 блок с водо‐водни реактори ВВЕР‐
440, модел В‐230, с два независими канала на системите за безопасност;
–
ІІ етап: 1973 – 1982 г. – изграждане и пуск на 3 и 4 блок с водо‐водни реактори ВВЕР‐
440, усъвършенстван модел В‐230 с трикратна резервираност на системите за
безопасност;
–
ІІІ етап: 1980 – 1991г. – изграждане и пуск на 5 и 6 блок (фиг. 1) с реактори ВВЕР‐
1000, модел В‐320 с херметична защитна обвивка, трикратна резервираност на
системите за безопасност.

Фигура 1. АЕЦ „Козлодуй” 5 и 6 блок

Фигура 2. Пунктове за пробонабиране

В изпълнение на поетите ангажименти на България, свързани с присъединяването
на страната към Европейския съюз, АЕЦ „Козлодуй” прекратява експлоатацията на
първите четири енергоблока преди изтичане на проектно предвидения им ресурс, който
е 30 горивни кампании. В края на 2002 г. са спрени и затворени 1 и 2 блок на централата,
а в края на 2006 г. – 3 и 4 блок. От началото на 2007 г. в експлоатация остават двата 1000мегаватови (MW) блока ‐ 5 и 6, като делът на атомната централа в националното
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електропроизводство за годината е 34%. Затворените досега мощности са 1760 MW, а
продължаващите да работят – 2000 MW.
Техногенните радионуклиди, попадащи в околната среда с течните и
газоаерозолните радиоактивни изхвърляния, са източник на надфоново облъчване на
населението. Провеждането на радиоекологични изследвания има за цел изготвянето на
оценка на възможния радиационен риск за населението в региона1 около централата и
населението като цяло.
От 1972 г. НЦРРЗ извършва системен радиационен контрол на обекти от околната
среда в района на АЕЦ, в наблюдаваната зона 6 – 90 km и зоната на факела2. Той обхваща
изследвания в предпусковия период и наблюдения за влиянието на газоаерозолните и
течните изхвърляния по време на експлоатацията [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Ежегодно се
анализират дългоживеещи техногенни радионуклиди с биологична значимост [1],
каквито са стронций‐90 (90Sr) и цезий‐137 (137Cs), поради което подлежат на строг
радиационен контрол. 90Sr и 137Cs са техногенни радионуклиди, характеризиращи се със
сравнително големи периоди на полуразпадане (Т1/2) – съответно 28,8 и 30 години. Те са
продукти на ядреното делене на 235U и 239Pu. 90Sr се характеризира с висока
радиотоксичност (натрупва се в костите), докато 137Cs е със средна радиотоксичност и се
концентрира предимно в мускулната тъкан.
В продължение на 40 години обекти на радиационния контрол са гама фонът,
атмосферните отлагания, почвата, растителността, млякото и друга селскостопанска
продукция, повърхностните води и дънните утайки във водоемите, дунавската риба от
района на АЕЦ, съдържанието на радионуклиди в организма на лица от населението. При
изследване на дънните утайки се получава информация за натрупването на
радионуклиди във водната екосистема, а анализът на почвите – за натрупването на
радионуклиди в сухоземната екосистема.
В своята цялост, програмата на контрола отговаря на съвременните препоръки за
системните изследвания на съдържанието на радионуклиди в околната среда около
ядрени електроцентрали и оценката на тяхното влияние върху населението [9, 10, 11] и
съответства на практиката на страните членки на Европейския съюз [12, 13]. Резултатите
не показват забележимо замърсяване на изследваните обекти от газоаерозолните и
течните изхвърляния от АЕЦ за периода на експлоатация на централата (1974 – 1995 г)
[2, 7, 14]. Техногенната радиоактивност се дължи единствено на наличието на 90Sr и 137Cs
в концентрации, характерни за естествения фон3.
Радиационният статус на околната среда в предпусковия период 1972 – 1974 г.,
както и след влизането на АЕЦ в експлоатация, се характеризира с наличието на 137Cs и
90Sr, дължащо се на глобалните отлагания в резултат на ядрените опити в атмосферата.
През 1986 г., в резултат на аварията в Чернобил, територията на нашата страна е
замърсена с техногенни радионуклиди. През 1991 – 1995 г. [2] съдържанието на 90Sr спада
до нивата преди Чернобилската авария. Съдържанието на 137Cs намалява по‐бавно и
варира в широк диапазон. През 1996 г. за пръв път се регистрира влияние на течните
радиоактивни изхвърляния от АЕЦ в долното течение на р. Дунав, след отводящия канал
1 Районът около АЕЦ „Козлодуй”, който подлежи на радиационен контрол, включва 6‐90 km зона на
мониторинг.
2 Зоната на факела е район, в който е насочен основният атмосферен пренос.
3 Съгласно определението на МААЕ [15], естественият фон е съдържанието на радионуклиди,
дължащо се на естествените радиоактивни източници, глобалните атмосферни отлагания след ядрените
опити в атмосферата и на аварията в Чернобил.
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на централата [3]. Във водните проби се регистрира техногенно повишено съдържание
на 137Cs, а в дънните утайки – наличие на продукти на ядрено делене и активация.
Отклоненията от нормалния радиационен статус на обекти от околната среда са
незначителни по своята абсолютна стойност и не се установява тенденция към тяхното
нарастване.
Настоящата работа е кратък обзор на получените резултати от многогодишния
радиационен мониторинг и изследването на техногенната радиоактивност в обекти на
околната среда в района на АЕЦ „Козлодуй”.
Графично са представени средните годишни стойности на радиоактивността от
проведените анализи на повърхностни (речни) води, почви, дънни утайки във водоемите
и тревна растителност, както и атмосферни отлагания за последния десет годишен
период (2003 – 2012 г). Резултатите са допълнени и сравнени със средните стойности от
предходните години, както и с данните от предпусковия период на АЕЦ.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
За целите на системния мониторинг и съгласно програмите за контрол всяка
година през пролетта, лятото и есента (от 2009 г. – два пъти годишно) се изследват проби
от обекти на околната среда в 17 контролни пункта (на територията на областите Видин,
Монтана, Враца и Плевен), отдалечени на разстояние от 6 km до 90 km от АЕЦ.
Пунктовете са избрани на базата на демографски и метеорологични характеристики на
района, а тяхното разположение е представено на фиг. 2.
Реките, принадлежащи към Дунавския басейн, които могат да бъдат засегнати от
газоаерозолните изхвърляния на АЕЦ „Козлодуй” са р. Огоста и р. Искър (като реки по
факела). Като референтни се използуват р. Лом и р. Цибрица. За оценка радиоактивното
замърсяване на р. Дунав от течните изхвърляния са определени като точки за
пробоотбор следните пунктове: гр. Ново село, гр. Лом, гр. Козлодуй (пристанището), АЕЦ
„Козлодуй” (отводящ канал след преливника и р. Дунав след отводящия канал),
гр. Оряхово, с. Остров и с. Байкал. Всеки пробоотбор включва анализи за три
радиологични показателя на: 12 проби речни води, 1 или 2 проби дунавска риба, 2 проби
атмосферни отлагания и 17 проби тревна растителност, както и анализи за два
радиологични показателя на 12 проби дънни утайки и 17 проби почви.
За оценка на радиационния статус се използуват следните аналитични методи за
анализ: обща бета‐активност, съдържание на техногенни гама‐емитери с помощта на
полупроводникова гама спектрометрия, радиохимично – на 90Sr и 137Cs, а от 2011 г. се
определя и обща алфа‐активност.
Общата бетаактивност се определя за образци, получени след предварителна
обработка на пробите. Методът се прилага за анализ на бета‐активността на водите,
тревната растителност, атмосферните отлагания и дунавската риба. Пробонабирането на
водните проби се извършва в обем от 40 l, а обработката им се състои в изпаряване на 1 l
на пясъчна баня до сухо и накаляване. Тревната растителност (предварително изсушена
до въздушно‐сухо състояние), атмосферните отлагания и рибата (при нея на анализ са
подложени меките тъкани, които се използват за хранителни цели) се опепеляват при
температура 450°C, след което се стриват. Измерването на изготвените препарати се
извършва на нискофонова бета броячна апаратура НФА–3А със сцинтилационен
детектор, разработка на ИЯИЯЕ‐БАН. Апаратурата се калибрира с приготвените в
лабораторията еталонни бета‐източници от сертифициран калиeв хлорид (KCl), при
което се постига ефективност на регистриране в диапазона 27 – 29% в зависимост от
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теглото на препаратите. Времето на измерване на препаратите е 1800 s, а минимално‐
детектеруема (измеряема) активност (МДА) за различните видове проби съответно, е
следната: за води – 25 mBq/l, за атмосферни отлагания – 0,5 Bq/m2·mo и за растителност –
2,0 Bq/kg (adw).
Недеструктивният гама спектрометричен анализ се прилага за определяне на
техногенни гама‐емитери. Той се извършва с компютърен многоканален анализатор
ORTEC с HPGe детектор тип GEM‐15190‐P, производство на фирма EG&G ORTEC – САЩ.
Детекторът с относителна ефективност 15% и разделителна способност 1,75 keV (при
енергия 1,33 keV) е разположен в комбинирана защита 100 mm олово + 10 mm мед. В
зависимост от вида на пробата, измерванията се извършват в геометрия тип Маринели с
обем 1 l и 0,45 l или цилиндричен източник с обем 50 ml. Гама‐спектрометърът е
калибриран със сертифицирани обемни еталонни източници. Общата неопределеност на
получените стойности на абсолютната ефективност се оценява на 5% МДА е съответно за
почви и дънни утайки – 0,2 Bq/kg, за атмосферни отлагания – 0,07 Bq/m2·mo и за
растителност – 0,14 Bq/kg (adw).
За радиохимичното определяне на 90Sr в пробите се прилага методът на Bryant, при
който 90Sr се определя по дъщерния му продукт итрий‐90 (90Y) [16]. Радиометрирането на
получените препарати се провежда с нискофонова бета броячна апаратура НФА–3А.
Апаратурата се калибрира с изготвените в лабораторията сертифицирани еталонни бета‐
източници на 90Sr, при което се постига 50 ‐ 52% ефективност за измерването и на 90Y.
Времето на измерване на препаратите е 3000 s, а МДА за води е съответно – 0,07 mBq/l, за
атмосферни отлагания – 0,012 Bq/m2·mo и за растителност – 0,14 Bq/kg (adw).
Радиохимичното определяне на 137Cs в пробите се извършва по метода на Yamagata.
Радиометрирането на получените препарати (образци) се провежда с нискофонова бета‐
детекторна апаратура НФА–3А, при ефективност средно около 22 ‐ 24% в зависимост от
теглото на препаратите. Апаратурата се калибрира с изготвените в лабораторията
сертифицирани еталонни бета‐източници на 137Cs. Времето на измерване на препаратите
е 3000 s, а МДА е съответно за води – 0,9 mBq/l, а и за растителност – 0,5 Bq/kg.
Точността на всички прилагани аналитични процедури се проверява чрез участия в
международни и национални междулабораторни сравнения. За последните 10 години са
проведени 24, като общият им брой достига 74.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Изследването на радиационния статус на околната среда в района на АЕЦ
„Козлодуй” през 2003 – 2012 г. е продължение на дългогодишни изследвания,
провеждани от НЦРРЗ. Събраната до този момент информация дава добра основа за
анализ на тенденциите за състоянието на околната среда (натрупване и/или изчистване
от техногенни радионуклиди), а също така и за изводи относно причините за тези
промени.
За анализ на тенденциите в района на АЕЦ са използувани осреднените годишни
стойности на концентрациите на радионуклидите в обектите на изследване по всички
контролни точки. От непрекъснатите дългогодишни наблюдения се констатира, че няма
съществена разлика при сравнение на средните стойности за пунктовете, намиращи се до
12 km, между 12 – 30 km и след 30 km от централата [7]. Това дава основание околната
среда в района на централата да се разглежда като три самостоятелни, но и
взаимосвързани, екосистеми – р. Дунав, вътрешни реки и сухоземна екосистема в радиус
от 6 – 90 km от АЕЦ като цяло (2). Регистрираното за пръв път през 1996 г. влияние на
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течните радиоактивни изхвърляния от АЕЦ „Козлодуй” върху водната екосистема на р.
Дунав породи необходимостта от разделянето й на две подсистеми – горно течение на
реката и долно течение, след отводящия канал на централата [3].
В хода на анализа са използувани средните стойности за радиоактивността на
изследваните обекти за следните периоди:
–
1972 – 1974 г. – предпусков период [1];
–
1982 – 1985 г. – години преди аварията в Чернобил; (отлагането на продукти на
делене от последния ядрен опит в атмосферата на северното полукълбо
(16 октомври 1980 г, Лоб‐нор, Китай) приключва през пролетно‐летния сезон на
1981 г. [17] и в този период околната среда е в максимална степен свободна от
техногенни радионуклиди) [7];
–
1987 – 1995 г. – период след замърсяването на територията на страната ни в
резултат на аварията в Чернобил;
–
1996 – 2002 г. – период на регистрирано увеличение на допустимото съдържание на
радионуклиди в дебалансните води, изхвърляни от АЕЦ „Козлодуй” в р. Дунав през
отводящия канал;
–
2003 – 2012 г. – период на настоящото изследване.
Осреднените резултати, получени от изследванията за последните десет години, са
отразени на фигури 3 – 10, като за по‐пълно представяне те са допълнени със средните
стойности от данните от предходните периоди. За съпоставка при анализа са
използувани и данните от предпусковия период на централата 1972 – 1974 г. [1], когато
радиационното замърсяване на околната среда е формирано единствено от глобалните
атмосферни отлагания, свързани с ядрените опити. Резултатите са сравнени и с горните
граници на естественото фоново съдържание на радионуклиди.
Водна екосистема
Повърхностни води
Радиационният статус на водната екосистема се определя като се прилагат
радиохимични анализи за съдържание на обща бета‐активност, 90Sr и 137Cs в
повърхностните води и гама спектрометрични анализи за съдържание на техногенни
гама‐емитери в дънните утайки. Средногодишните стойности на концентрациите на
радионуклиди в основните елементи на водната екосистема на р. Дунав – вода и дънни
утайки, са представени на фигури 3 – 5 и 6 – 7 за целия период на мониторинга. Те
представляват осреднени по пунктове (гр. Ново село, гр. Лом, гр. Козлодуй, АЕЦ – след
отводящ канал, гр. Оряхово, с. Остров, с. Байкал) и време на пробоотбор стойности на
общата бета‐активност (90Sr и 137Cs – за водата и на 90Sr и 137Cs – за дънните утайки).
Данните за 1996 – 2012 г. са представени самостоятелно за две подсистеми на р. Дунав –
горно течение и долно, след отводящия канал на централата. Аналогични изчисления са
направени за вътрешните реки на базата на резултатите за радиоактивността на водите
и дънните утайки на реките Лом, Цибрица, Огоста и Искър. Те са представени на същите
фигури 3 – 5 и 6 – 7.
Общата бета‐активност, както във водите на р. Дунав, така и във водите на
вътрешните реки, не се различава съществено помежду си. Измерените стойности в
периода 2003 – 2012 г. се движат в границите от 74±18 mBq/l при с. Гложене, р. Огоста
(2009 г.) до 430±56 mBq/l при р. Цибрица (2005 г). При водите от горното и долното
течение на р. Дунав стойностите са в диапазона от 84±23 mBq/l при гр. Лом (2004 г.) до
410±59 mBq/l при с. Байкал (2003 г).
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Получените средни стойности (фиг. 3) са под 500 mBq/l, което е характерно и за
предходния период. Те са съизмерими с данните от предпусковия период – 250±70 mBq/l
за р. Дунав и 420±170 mBq/l за вътрешните реки като в същото време се наблюдава и
тенденция към тяхното намаляване. Не се установява влияние на течните радиоактивни
изхвърляния от АЕЦ върху общата бета‐активност във водата на р. Дунав.
Получените резултати от многогодишните изследвания на повърхностните води
свидетелстват за присъствие единствено на дългоживеещите радионуклиди 90Sr и 137Cs.
Тяхното количествено разпределение, както във водните проби от р. Дунав, така и в тези
от вътрешните реки, не се различава съществено помежду си.
Измерените стойности за съдържание на 90Sr във водните проби от вътрешните
реки в периода 2003 – 2012 г. се движат в следните граници: от 1,29±0,32 mBq/l
(р. Цибрица, 2007 г.) до 8,83±0,58 mBq/l (с. Гиген, р. Искър 2004 г). За същият период по
отношение на горното и долното течение на р. Дунав, измерените стойности са в
диапазона от 1,6±0,3 mBq/l (гр. Оряхово, 2003 г.) до 8,5±0,5 mBq/l (с. Ново село, 2010 г).
Получените средни концентрации на 90Sr във водите от вътрешните реки и от горното и
долното течение на р. Дунав не се различават съществено (фиг. 4).
Както и в предходните години, така и през 2003 – 2012 г., средните стойности са под
10 mBq/l. Резултатите за 90Sr свидетелстват за намаляване на съдържанието му до нивата
преди аварията в Чернобил и са по‐ниски спрямо получените данни от предпусковия
период – 12±2 mBq/l за р. Дунав и 7±6 mBq/l за вътрешните реки. Наблюдаваната
тенденция на постоянно спадане на концентрациите на 90Sr във водите свидетелства за
отсъствие на влияние на течните радиоактивни изхвърляния от АЕЦ „Козлодуй” върху
съдържанието на 90Sr във водната екосистема.
Концентрацията на 137Cs във водите от вътрешните реки и от горното течение на р.
Дунав, след Чернобилския пик към 1990 г. също спада до нивата от 1982 – 1985 г. и остава
под чувствителността на прилагания метод. Резултатите от анализа на водните проби в
пунктовете, разположени по течението на р. Дунав след АЕЦ „Козлодуй” показват слабо
изразено повишено съдържание на 137Cs само в отводящия канал след преливника. В
периода 2003 – 2012 г. съдържанието на 137Cs в речните води (фиг. 5) следва тенденцията
от предходните години. Измерените стойности за 137Cs в пробите от вътрешните реки се
движат в границите от <0,9 mBq/l (с. Гложене, р. Огоста 2003 г.) до 3,3±0,8 mBq/l (с. Гиген,
р. Искър 2010 г). По отношение на горното и долното течение на р. Дунав –
регистрираните стойности са в диапазона от 1,0±0,5 mBq/l (АЕЦ „Козлодуй” 2003 г.) до
4,0±0,8 mBq/l (гр. Козлодуй, 2006 г). За сравнение, средните стойности за
концентрациите на 137Cs във водните проби в предпусковия период са 4,0±1,2 Bq/m3 за р.
Дунав и 10±6 Bq/m3 за вътрешните реки.
Обобощените резултати от анализите на водните проби за периода 2003 – 2012 г.,
показват, че не се установява влияние на течните радиоактивни изхвърляния от АЕЦ
„Козлодуй” върху общата бета‐активност, съдържанието на 90Sr и137Cs – както във водите
от горното и долно течение на р. Дунав, така и във вътрешните реки. Не се наблюдава
съществена разлика в пунктовете в близост до АЕЦ и отстоящите на по‐голямо
разстояние от централата. Получените резултати за 90Sr свидетелстват за намаляване на
съдържанието му до нивата преди аварията в Чернобил. 137Cs намалява значително по‐
бавно (по‐бързо във водната, отколкото в сухоземната екосистема) и варира в по‐широк
диапазон.
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Дънни утайки
При изследване на дънните утайки се получава съществена информация за
натрупването на радионуклиди във водните екосистеми. За разлика от анализите на
повърхностно течащите води, които показват моментния радиационен статус, то тези на
дънните утайки отразяват историята на радиационните замърсявания в един по‐дълъг
период от време.
Дънните утайки, след изсушаване и хомогенизиране, се подлагат на гама
спектрометричен анализ за съдържание на техногенни гама‐емитери и на радиохимична
обработка и радиометриране за определяне на 90Sr. През различните периоди на
мониторинг резултатите за вътрешните реки и горното течение на р. Дунав (преди АЕЦ
„Козлодуй” свидетелстват за присъствие единствено на дългоживеещите радионуклиди
90Sr и 137Cs. За разлика от тези пунктове, надолу по течението на р. Дунав ‐
непосредствено след АЕЦ (след отводящия канал), в периода 1996 – 2002 г. се наблюдава
наличие на продукти на ядрено делене и активация (134Cs и 60Co)4, източник на който
могат да бъдат само течните радиоактивни изхвърляния от централата [3, 4, 5, 8].
Регистрираните техногенни радионуклиди са в ниски концентрации, без тенденция за
увеличаване като в края на 2002 г. съдържанието им е съответно: за 134Cs от 0,34±0,07
Bq/kg до 0,98±0,12 Bq/kg, а за 60Co – 0,53±0,06 Bq/kg. Тези споменати отклонения от
нормалния радиационен статус на обектите от околната среда са незначителни по своята
абсолютна стойност и не се установява тенденция към тяхното нарастване [3, 4, 5, 8]. На
фигури 6 и 7 са представени осреднените годишни резултати от проведените анализи на
пробите дънни утайки за периода 2003 – 2012 г., като те са сравнени и допълнени със
средните стойности, получени от предишните периоди на мониторинг. Средните
стойности за съдържанието на 90Sr в изследваните дънни утайки са дадени на фигура 6, а
на фигура 7 са нанесени средните стойности за съдържанието на 137Cs.
През 2003 – 2012 г. измерените стойности за съдържание на 90Sr в анализираните
проби дънни утайки от вътрешните реки са в диапазона от 0,12±0,06 Bq/kg при с. Гиген, р.
Искър (2003 г.) до 1,26±0,14 Bq/kg при гр. Лом, р. Лом (2009 г). По отношение на горното и
долното течение на р. Дунав, 90Sr варира в границите от ≤0,14 Bq/kg при гр. Козлодуй
(2005 г.) до 1,74±0,11 Bq/kg АЕЦ (отводящ канал, 2008 г). За сравнение през 1999 г.
съдържанието на 90Sr в дънни утайки е между 0,13±0,06 Bq/kg и 1,15±0,09 Bq/kg, а през
2000 г. то е от 0,43±0,07 Bq/kg до 1,71 ± 0,10 Bq/kg [18, 19, 20].
Не се регистрира влияние на течните радиоактивни изхвърляния от АЕЦ върху
съдържанието на 90Sr в дънните утайки през периода 2003 – 2012 г. (фиг. 6). Измерените
концентрации, както и в предишните години, не се различават съществено от
характерните стойности за вътрешните реки и горното течение на р. Дунав. Получените
средни стойности за 90Sr са в границите, установени в предходния период, и продължават
да остават по‐ниски от регистрираните в предпусковия такъв – 2,6±0,6 Bq/kg за р. Дунав и
5,4±0,2 Bq/kg за вътрешните реки [1] (фиг. 6). Като причини за това могат да се посочат
малкият принос на 90Sr в общото Чернобилско замърсяване и относително високата
скорост на очистване, характерна за водната екосистема.
В сравнение със 90Sr поведението на 137Cs в дънните утайки е значително по‐
различно. През първите години след Чернобилската авария концентрациите му
намаляват значително, но след 1990 г. скоростта на този процес спада. Пример за това е,

137Cs:
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4 134Cs и 60Co са техногенни радионуклиди с по‐малки периоди на полуразпадане в сравнение със 90Sr и
Т1/2=5,27 г. и Т1/2=2,06 г., съответно за 134Cs и 60Co.

че регистрираното съдържание на 137Cs в дънните утайки през 2002 г. се движи в широк
диапазон от 2,3 Bq/kg до 25 Bq/kg, като получените от анализите средни стойности
превишават неколкократно нивата от 1982 – 1985 г. ‐ от 3,1 Bq/kg до 12,2 Bq/kg. Такава
тенденция се наблюдава и в периода 2003 – 2012 г. като диапазонът на регистрираните
концентрации е от 3,0 Bq/kg до 22,7 Bq/kg. Не се установява съществена разлика между
вътрешните реки и горното течение на р. Дунав по отношение на нивата на съдържание
на 137Cs, както във водите, така и в дънните утайки. Гама спектрометричният анализ на
дънните утайки в предходните години 1996 – 2002 г. свидетелства за наличието на
продукти на ядрено делене и активация, които в незначителни количества се откриват и
в с. Остров, на 30 km от централата [8, 20, 21]. Източник на тези радионуклиди могат да
бъдат само течните радиоактивни изхвърляния от АЕЦ. Всичките споменати отклонения
от нормалния радиационен статус на обектите от околната среда са незначителни по
своята абсолютна стойност и не се установява тенденция към тяхното нарастване. В
периода 2003 – 2012 г. средните стойности на съдържанието на 137Cs (фиг. 7) превишават
неколкократно нивата от 1982 – 1985 г. и се движат в диапазона (3,0‐22,7 Bq/kg), който е
характерен за замърсяването на околната среда в резултат на аварията в Чернобил.
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Получените при измерванията стойности са в по‐широк интервал. В анализираните
дънни утайки от горното и долното течение на р. Дунав 137Cs варира от < 0,08 Bq/kg при
гр. Оряхово (2004 г.) до 74,0±3,0 Bq/kg при АЕЦ „Козлодуй” след отводящия канал (2003 г).
По отношение на вътрешните реки 137Cs е в границите от 0,33±0,098 Bq/kg при р. Цибрица
(2011 г) до 27,24±0,77 Bq/kg при гр. Лом, р. Лом (2005 г).
Обобщението на данните за 2003 – 2012 г. показва, че концентрациите на 137Cs в
пробите от дънни утайки от вътрешните реки и от горното течение на р. Дунав остават в
диапазона на предходния период на мониторинга със стойности, характерни за
Чернобилското замърсяване на територията на нашата страна.
Резултатите от анализа на пробите от дънни утайки в пунктовете, разположени по
течението на р. Дунав след АЕЦ „Козлодуй“ показват техногенно повишено съдържание
на 137Cs само в отводящия канал след преливника, като не се установява тенденция към
нарастване.
Сухоземна екосистема
Основните елементи на сухоземната екосистема, които подлежат на постоянно
наблюдение и са включени в програмата на контрола са: атмосферни отлагания, почви и
растителност. Радиационният статус на сухоземната екосистема се определя като се
прилагат радиохимична обработка и радиометриране за съдържание на 90Sr и 137Cs в и
гама спектрометрични анализи за съдържание на техногенни гама‐емитери в
изследваните обекти.
Средногодишните стойности от получените данни за концентрациите на 90Sr и 137Cs
в елементите на сухоземната екосистема са представени на фигури 8 – 10 за целия период
на мониторинг. На фигура 8 са нанесени осреднените годишни резултати за съдържание
на 90Sr и 137Cs в пробите от атмосферни отлагания за периода 2003 – 2012 г., като те са
сравнени и допълнени със средните стойности, получени от предишните години.
Средните стойности за съдържанието на 90Sr и 137Cs в изследваните почвени проби са
дадени на фигура 9, а на фигура 10 са отразени средните стойности от анализите за
съдържание на 90Sr и 137Cs в растителните проби.
Атмосферни отлагания
Атмосферните отлагания представляват кумулативно натрупани валежи и суха
компонента за периода между съответните пробовземания. За целта се използват
пластмасови кювети с площ 0,33 m2; върху повърхността на кюветите предварително се
нанася тънък слой вазелин. Събралите се в кюветите валежи, след филтриране, се
обработват по същия начин, както речните води. Вазелинът с полепналата върху него суха
компонента на отлаганията се обира с памучен тампон; след опепеляване на памучните
тампони и стриване те се съединяват със сухия остатък, получен след обработката на
мократа компонента. Пробите се хомогенизират и се измерват гама спектрометрично за
съдържание на 137Cs, след което се прилага радиохимия за определяне на 90Sr.
Получените средни резултати от анализите на пробите от атмосферни отлагания за
съдържание на 90Sr и 137Cs са представени на фигура 8. През периода 2003 – 2012 г.,
измерените стойности за концентрацията на 90Sr варират от <0,012 Bq/m2·mo (2003 г.) до
0,986±0,046 Bq/m2·mo (2008 г), докато за 137Cs се движат в границите от 0,19±0,01
Bq/m2·mo (2003 г.) до 2,23±0,049 Bq/m2·mo (2010 г). Получените от анализите средни
годишни резултати (фиг. 8) 0,41 Bq/m2·mo за 90Sr и 0,6 Bq/m2·mo за 137Cs са съизмерими с
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данните от периода преди аварията в Чернобил 1982 – 1985 г., както и с регистрираните в
предпусковия период средни стойности: 0,9±0,3 Bq/m2·mo за 90Sr и 1,0±0,2 Bq/m2·mo за
137Cs. Не се регистрира влияние на газоаерозолните изхвърляния от АЕЦ „Козлодуй“ в
изследваните през 2003 – 2012 г. проби от атмосферни отлагания.
Почви
Изследвани са целинни почви, като съдържанието на техногенни радионуклиди се
определя в повърхностния слой с дебелина 10 cm. Включените в програмата за
мониторинг почви от пунктовете по р. Дунав са подбрани от места, които представляват
терени, заливани в миналото от реката. За оценка на техногенното замърсяване на
почвената повърхност се прилага гама спектрометричен анализ за наличие на
техногенни гама‐емитери и радиохимично определяне на 90Sr. Пробите предварително се
изсушават, очистват от камъни, корени и други примеси, стриват се, пресяват се и се
измерват на гама‐спектрометър за определяне на137Cs. Осреднените годишни резултати
от анализа на почвените проби са представени на фигура 9. Характерното за тях е
наличието единствено на дългоживеещите радионуклиди 90Sr и 137Cs.
В периода 2003 – 2012 г. диапазонът на измерените стойности за съдържание на 90Sr в
анализираните почви е от 0,11±0,07 Bq/kg при с. Гложене, р. Огоста (2005 г.) до 6,35±0,18 Bq/kg
при с. Остров, р. Дунав (2005 г). Измерените концентрации за 90Sr са в диапазона на
стойностите, регистрирани и в предходните години, и са близки до измерените през
предпусковия период – 5,0±0,4 Bq/kg. За сравнение през 1999 г. съдържанието на 90Sr в почви
варира от 0,20±0,07 Bq/kg до 3,76±0,14 Bq/kg, а през 2000 г. то е от 0,20±0,09 Bq/kg до 5,08±0,15
Bq/kg. Получените резултати за 90Sr в анализираните почви са под горната граница на фоново
съдържание на същия радионуклид в обекти от околната среда ‐ 10 Bq/kg [18, 23]. Получените
от анализа в периода 2003 – 2012 г. средни годишни концентрации за 90Sr в почвите (0,7‐1,47
Bq/kg) са под диапазона на средните стойности, регистрирани в предходните години (3,4‐7,2
Bq/kg), и са под средните, получени през предпусковия период – 5,0±0,4 Bq/kg (фиг. 9). Това
свидетелства за отсъствие на влияние на газоаерозолните радиоактивни изхвърляния от АЕЦ
„Козлодуй“ върху съдържанието на 90Sr в анализираните почви.
Типичното съдържание на 90Sr в българските почви [18], както и в почвите на
повечето европейски държави [18], е 2‐6 Bq/kg. Това съдържание е обусловено основно от
глобалните атмосферни отлагания, като „приносът“ на Чернобил по отношение на
замърсяването на почвите със 90Sr е незначителен. Като цяло, съдържанието на 90Sr в
почвите от района на Козлодуй е по‐ниско от това, измерено в други райони на страната.
Причината за това са незначителните валежи през май 1986 г. в Северозападна България.
В периода 2003 – 2012 г. измерените стойности за съдържание на 137Cs в почвите се
движат в много по‐широк интервал спрямо 90Sr: от 0,21±0,06 Bq/kg при с. Байкал, р. Дунав
(2011 г.) до 116,22±1,31 Bq/kg при с. Остров, р. Дунав (2003 г). Регистрираните показания
превишават неколкократно нивата, получени от 1982 – 1985 г. ‐ 13,2‐21 Bq/kg. Същото се
наблюдава и в предишните години. Например през 2002 г. концентрацията на 137Cs в
почвите е в диапазона 0,6‐111 Bq/kg.
Получените при анализите през 2003 – 2012 г. средни стойности за съдържанието
на 137Cs в почвените проби показват, че концентрацията на 137Cs остава в границите,
установени и в предходния период 1996 – 2002 г., със стойности, които са характерни за
замърсяването на територията на нашата страна в резултат на аварията в Чернобил
(фиг. 9). В същото време не се наблюдава тенденция към увеличаване на нивата на 137Cs в
почвите, което дава основание да се счита, че газоаерозолните радиоактивни
17

изхвърляния от АЕЦ „Козлодуй“ не оказват влияние върху съдържанието на
почвения елемент от сухоземната екосистема.
2

A, Bq/m .m0
3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

19
72
-1
97
4
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12

0.0

Sr-90 - средна стойност

Cs-137 - средна стойност

години

Фигура 8. Средногодишно съдържание на 90Sr и 137Cs в атмосферни отлагания
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Фигура 9. Средногодишно съдържание на 90Sr и 137Cs в почви
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Фигура 10. Средногодишно съдържание на 90Sr и 137Cs в тревна растителност
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Тревна растителност
Основно внимание при радиационния контрол за влиянието на газоаерозолните
радиоактивни изхвърляния от АЕЦ „Козлодуй“ върху сухоземната екосистема се обръща
на изследванията за определяне на съдържанието на радионуклиди в онези обекти от
околната среда, които концентрират преди всичко подвижните форми на
радионуклидите, присъстващи в газоаерозолните изхвърляния от централата. Един от
тези чувствителни индикатори е растителността, а другият – водите от вътрешните реки,
тъй като при евентуална поява на газоаерозолни изхвърляния голямата част от
радионуклидите ще мигрират от почвата по веригите почва‐вода‐растителност и почва‐
вода‐водоем.
Пробонабирането на тревната растителност се извършва, ако състоянието на
растителната покривка позволява това, поради което неговото провеждане се свежда до
два пъти годишно. Растителните проби представляват треви, окосени или отрязани на
2‐3 cm от почвената повърхност. Изсушени до въздушно‐сухо състояние, те се опепеляват,
стриват се, хомогенизират се, измерват се гама спектрометрично за определяне на 137Cs и
други техногенни гама‐радионуклиди и се подлагат на радиохимични анализи с
радиометриране за определяне на съдържанието на 90Sr. Резултатите от измерванията се
представят на единица въздушно‐сухо тегло.
На фигура 10 са представени осреднените годишни резултати от проведените
анализи на растителните проби, както за 2003 – 2012 г., така и за предходните периоди от
дългогодишния мониторинг. Характерното за тях е наличието единствено на
дългоживеещите радионуклиди 90Sr и 137Cs. Като цяло данните варират в твърде широки
граници.
Получените при измерванията стойности за съдържание на 90Sr в анализираните
растителни проби са близки до интервала на регистрираните нива в периода 1982 –
1985 г. и варират в следните граници: от 0,31±0,15 Bq/kg при гр. Лом, р. Дунав (2003 г.) до
11,08±0,30 Bq/kg при с. Ново село, р. Дунав (2003 г). Резултатите са съизмерими с данните
от предишните години. За сравнение през 1999 г. съдържанието на 90Sr в треви е в
диапазона от 0,7±0,3 Bq/kg до 4,6±0,3 Bq/kg, а през 2000 г. измерените стойности за
същия радионуклид са в интервала от 0,9±0,2 Bq/kg до 9,4±0,6 Bq/kg.
Всички, получени от анализа средни стойности за съдържание на 90Sr в
изследваните растителни проби, са под границата на фоново съдържание на същия
радионуклид в обекти от околната среда – 5 Bq/kg (фиг. 10). Регистрираните през
периода 2003 – 2012 г. ниски стойности на 90Sr в растителните проби са доказателство за
липсата на газоаерозолни замърсявания, дължащи се на функционирането на АЕЦ
„Козлодуй“.
При изследването на концентрацията на 90Sr се наблюдават по‐високи стойности за
растителните проби, в сравнение с почвените, което се потвърждава от факта за
избирателното натрупване на този радионуклид в растителни обекти. Литературните
данни сочат, че концентрацията на 90Sr в растения може да бъде до десет пъти по‐висока в
сравнение с тази в почвите [18, 22].
Като цяло, 90Sr в почвите и тревите след чернобилския пик към 1989 – 1990 г. спада
до стойностите, характерни за периода 1982 – 1985 г. Спадът, макар и бавен, продължава
и през изследвания период 2003 – 2012 г., което свидетелства за отсъствие на влияние на
газоаерозолните радиоактивни изхвърляния от АЕЦ „Козлодуй“ върху сухоземната
екосистема.
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Получените стойности за 137Cs също не правят изключение като обща тенденция.
Резултатите за 2003 – 2012 г. (фиг. 10) са по‐ниски спрямо измерените в предходния
период 1996 – 2002 г. стойности и варират в следния интервал: от < 0,12 Bq/kg при
р. Цибрица (2006 г.) до 2,7±0,39 Bq/kg при гр. Лом, р. Дунав (2003 г). Както и при почвите,
и в растителността не се наблюдава тенденция към увеличаване на нивата на 137Cs. През
последните години данните сочат, че съдържанието на 137Cs достига нивата от преди
Чернобилската авария 1982 – 1985 г., както и доближава тези от 1972 – 1974 г. За
сравнение концентрацията на 137Cs в тревите, измерена през предпусковия период, е
2,1±0,1 Bq/kg.
До настоящия момент газоаерозолните изхвърляния от централата не са довели до
количествени натрупвания на радионуклиди, които да могат да се отдиференцират от
общия радиационен фон. Отсъствието на тенденция към увеличаване на нивата на 137Cs в
растителността дава основание да се счита, че газоаерозолните радиоактивни
изхвърляния от АЕЦ „Козлодуй“ не оказват влияние върху сухоземната екосистема.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Получените резултати от проведения през периода 2003 – 2012 г. мониторинг
показват, че техногенната радиоактивност на изследваните обекти от околната среда в
басейна на р. Дунав в района на АЕЦ „Козлодуй“ се дължи основно на наличието на 90Sr и
137Cs в концентрации, характерни за естествения фон, дължащ се на глобалните
атмосферни отлагания в Северното полукълбо и замърсяването на околната среда в
резултат на аварията в Чернобил.
За целият период на мониторинга влияние на течните радиоактивни изхвърляния
АЕЦ „Козлодуй“ е регистрирано за времето от 1996 г. до 2004 г. То се ограничава върху
техногенната радиоактивност на водната екосистема в долното течение на р. Дунав (след
отводящия канал на АЕЦ) и е причина за наличието на продукти на ядрено делене и
активация в дънните утайки на р. Дунав. Регистрираните отклонения от нормалния
радиационен статус са незначителни по своята абсолютна стойност и не се установява
тенденция към тяхното нарастване. Съгласно националните норми и международните
препоръки за радиационна защита, те не представляват опасност за населението и
околната среда. Получената оценка за индивидуалната скринингова доза е под 1,0х10‐6
Sv/a, което отговаря на всички нормативни изисквания. Следователно радиационната
защита на населението е оптимизирана и не се нуждае от подобряване. Доказателство за
това е фактът, че през 2012 г. резултатите показват, че течните радиоактивни
изхвърляния от централата не оказват забележими количествени промени в
съдържанието на радионуклиди в обектите от екосистемата на р. Дунав.
През периода 2003 – 2012 г., както и през целия период на експлоатация,
газоаерозолните радиоактивни изхвърляния от АЕЦ „Козлодуй“ не са оказали
забележими количествени промени в съдържанието на радионуклиди в обектите от
околната среда.
За целият период на мониторинг 1974 – 2012 г. направените консервативни оценки
на годишните дози на допълнителното надфоново облъчване на съответните критични
групи от населението не надхвърлят 3 μSv/a.
Като източник на облъчване на населението, АЕЦ „Козлодуй“ е далеч под
определената въз основа на изискванията на Наредбата за осигуряване безопасността на
ядрените централи дозова граница 100 μSv/a. Нещо повече, това облъчване е под
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определеното в Наредбата за основните норми за радиационна защита ниво за
изключване на дейности от контрол 10 μSv/a [24].
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СЪСТОЯНИЕ НА ОБЕКТИТЕ ОТ БИВШАТА УРАНОДОБИВНА И
УРАНОПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
Кремена Иванова, Виктор Бадулин, Мариана Йовчева, Бистра Куновска
ИСТОРИЧЕСКИ ДАННИ
Урановата промишленост в България е възникнала след края на Втората световна
война. Първите руници за добив на уранова руда са разкрити под връх Готен в Стара
планина, непосредствено над гр. Бухово. През 1947 г. в града е построен първия
хидрометалургичен завод. Той работи до 1958 г. без хвостохранилище, където да се
депонират отпадъците от преработката на рудата. Отпадъците са се изливали свободно
по дерето и са достигнали до с. Яна. През 1958 г. се построява първото хвостохранилище,
непосредствено под завода, но то бързо се запълва. Затова през 1960 г. се изгражда второ,
много по‐голямо от първото. Вторият хидрометалургичен завод в България е построен до
с. Елешница, близо до гр. Банско през 1966 г. Пуснат е в експлоатация с изградено
хвостохранилище, където да се депонират отпадъците от преработката на рудата. По този
начин се оформят два района на рудодобивна и рудопреработвателна дейност в
България. Общият брой на работниците и за двата хидрометалургични завода е бил
около 1000 човека, общото годишно производство е било около 600 – 700 тона/годишно
или 35 000 тона за периода на производство от 1947 г. до 1992 г. [1].
От 1969 г. започват опитно‐изследователски работи за добиването на уран по т.н.
геотехнологичен метод (подземно хидрометалургично извличане със сондажи по
повърхността). През 1970 г. в Тракийската низина започва геотехнологично извличане на
уран със сернокисели разтвори. Това води до намаляване броя на подземните миньори от
5000 в периода 1965 – 1970 г. до около 500 през 1988 г. Този метод е прилаган
експериментално също така и за извличане на уран от неизползваните нискокачествени
руди в класически подземни мини. [1]
През 1992 г. добивът и преработката на уран в България се закриват с ПМС № 163 от
1992 г. [2], което определя процедурата за развитие на ликвидационни планове, чието
одобрение и финансиране е от националния бюджет. Поради кратките срокове,
ликвидацията не е завършена, което налага приемането на ПМС № 56 от 1994 г. „за
поетапно прекратяване на дейността и ликвидиране на последствията от добива и
преработка на уранова суровина“ [3]. В него се дефинират различните етапи за
премахване последиците от уранодобива: техническа ликвидация, техническа и
биологична рекултивация, очистка на води и мониторинг. С ПМС № 56 организацията на
ликвидацията и рехабилитацията е възложена на Комитета по енергетика (по‐късно,
през 1996 г., се трансформира в Министерството на енергетиката и енергийните ресурси).
Междуведомствен съвет от експерти, включително представители на всички
заинтересовани министерства и ведомства, е създаден да координира дейностите и да
одобри работните планове. Неспазването на посочените в постановлението срокове и
незадоволителните резултати довеждат през 1998 г. до приемане на ПМС № 74 [4]. То
предлага принципно нова схема за организация и изпълнение на дейностите по
ликвидиране на последиците от добива и преработката на урановата суровина, като
контролът се възлага на „Екоинженеринг – РМ“ ЕООД, София. Фирмата е 100% държавна
и е под ръководството на Министерство на икономиката и енергетиката.
Обектите от уранодобивната промишленост в България, според ПМС № 74 са 46 на
брой [4], основно под управлението на дружествата „Редки метали“ ЕООД, „Георесурс“
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ЕООД и „Балкан“ ЕООД. Наричани са „участъци“ и разполагат с различен брой и вид минни
изработки, в зависимост от начина на добив. През декември 2007 г. Министерския съвет
постанови с ПМС № 302 списъкът с обектите, които подлежат на рекултивация, да бъде
увеличен с още 32 броя [5]. Това са геолого‐проучвателни обекти, в които не са добивани
или са добивани незначителни количества уран. При добива и преработката на уранова
суровина в България са експлоатирани над 40 обекта и два хидрометалургични завода.
Генерирани са над 30 000 000 m3 отпадъци, акумулирани в 3 хвостохранилища и в около
550 насипища. Нарушени или замърсени са над 17 000 000 m2 земи от земеделски и
горски фонд.
По време на закриването на уранодобивната и уранопреработваща промишленост е
направена оценка на радиоекологичния риск, с цел класификация на районите в 3 групи.
[4]. Класифицирането на обектите в групи отразява радиационната обстановка, но и
взема под внимание: георграфските и демографски особенности на районите; броя,
големината и времето на експлоатация на обектите; обема, масата и активността на
депонираните отпадъци, съдържащи естествени радионуклиди; площ на засегнатите
участъци и близост на обектите до населено място, предполагаемата миграция на
естествените радионуклиди и динамиката на радиационните параметри на околната
среда във времето след техническата ликвидация на обекта, реализираните преди и по
време на експлоатацията на обектите екологични и радиоекологични защитни мерки. В
таблица 1 са преставени обектите по ПМС № 74 и ПМС № 302 с близките населени места и
кодове. Тяхното разположение е показано на картата (сн. 1), като с червено са отбелязани
обектите с висок радиационен риск, с оранжево със среден, а със зелено с нисък
радиационен риск.

Снимка 1. Разположение на обектите от урандобивната и уранопреработвателната промишленост

Рекултивационни дейности
Уранодобивната и преработвателна промишленост е съпроводена с екологични
проблеми, преодоляването на които изисква редица дейности за възстановяване на
околната среда и намаляване на вредното въздействие на радиационните фактори на
жизнената среда върху човека. Тези дейности започват още след преустановяването на
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добива на уран. Рекултивационните мероприятия се провеждат на различни етапи, които
са описани в ПМС № 56 [3].
Таблица 1. Обекти от бившата уранодобивна и уранопреработваща промишленост в България
Наименование
на обекта

Близко населено
място

Код на
обекта

Наименование
на обекта

Близко населено
място

Код на
обекта

Обекти с нисък радиационен риск:

Обекти с висок радиационен риск
Рудник „Дружба 1 и 2” и с. Елешница
хвостохранилище
ПХП „Металург” и
гр. Бухово
хвостохранилище
Рудник „Сливен”
Сливен‐вилна
зона
Участък „Пета шахта”
с. Сеславци

H1

H4

Участък „Наречен”

с. Наречен

H5

Обект „Разлив Яна”

с. Яна

H6

H2
H3

Обекти със среден радиационен риск
Шахти № 7 и 8

гр. Смолян

M7

Участък „Изгрев”

с. Барутин

M8

Шахта „Смоляновци” и
„Винище”
Участък „Селище”

с. Смоляновци

M9

с. Побит камък

Рудник „Бялата вода”

Участък „Царимир”

с. Царимир

L25

Участък „Трилистник”

с. Трилистник

L26

Участък „Момино”

с. Момино

L27

Участък „Белозем”

с. Белозем

L28

Участък „Чешмата”

гр. Хасково

L29

Участък „Навъсен”

с. Навъсен

L30

Участък „Дебър”

гр. Първомай

L31

Участък „Троян”

гр. Троян

L32

Участък „Орлов дол”

гр. Тополовград

L33

Участък „Мъдрец”

с. Мъдрец

L34

Участък „Владимирово”

с. Владимирово

L35

Участък „Чукарово”

с. Чукарово

L36

Участък „Окоп”

с. Окоп

L37

M10

Участък „Тенево”

с. Тенево

L38

гр. Костенец

M11

Участък „Здравец”

L39

Участък „Сборище”

с. Сборище

M12

Участък „Сенокос”

с. Сенокос

M13

Участък „ Струма‐1 и 2”

с. Нареченски
бани
гр.Симитли

Участък „Чора”

гр. Бухово

M14

Участък „Игралище”

гр. Сандански

L41

Участък „Искра”

с. Кътина

M15

Участък „Брежани”

с. Брежани

L42

Рудник „Пробойница”

с. Пробойница

M16

Участък „Готен”

гр. Бухово

L43

Обект „Бели Искър”

с. Бели Искър

M17

Участък „Борче”

гр. Бухово

L44

Обект „Бабешка река”

с. Горно краище

M18

Участък „Габра”

с. Габра

L45

Обект „Мелник”

гр. Мелник

M19

Обект „Белмекен”

яз. Белмекен

L46

Обект „Сугарево”

с. Сугарево

M20

Обект „Голак”

с. Голак

L47

Обект „Добралък”

с. Добралък

M21

Обект „Прътево”

с. Елешница

L48

Обект „Партиз. поляна”

Рилски манастир

M22

Обект „Добърско”

с. Добърско

L49

Обект „Рибарица”

с. Рибарица

M23

Обект „Златолист”

с. Златолист

L50

Обект „Яворовец”

гара Яворовец

M24

L40

Обект „Косово”

с. Косово

L51

Обект „Планинец”

с. Планинец

L52

Обект „Беслет”

ГС Беслет

L53

Обект „Градево”

с. Градево

L54

Обект „Баблон”

с. Смилян

L55

Обект „Бързеливо дере”

с. Смилян

L56

Обект „Липец”

с. Смилян

L57

Обект „Витина”

с. Витина

L58

Обект „Крупник”

с. Полето

L59

Обект „Свидня”

с. Свидня

L60

Участък „Царимир”

с. Царимир

L25

Участък „Трилистник”

с. Трилистник

L26
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Техническа ликвидация
Техническата ликвидация започва още с първото постановление и се извършва от
самите дружества от 1995 г. до 1998 г. Тя цели ликвидиране на всички надземни и
затваряне на подземните компоненти. Техническата ликвидация се състои от: демонтаж
на машини и вентилационни съоръжения, отстраняване на металните строителни
конструкции, деконтаминация на съоръженията за последваща употреба, разрушаване на
сградния фонд, депониране на радиоактивно замърсените отпадъци. Спомагателните
обекти като: товарища, претоварни бази, автостопанства и други, също се ликвидират по
този начин. Подземните компоненти (като шахти и щолни) се затварят, като се изграждат
две преградни стени от радоно‐непроницаем стоманобетон и обемът между тях се
запълва с материал от табана на изработката [7]. Това допринася за намаляване на
естественото есхалиране на радон. Дейностите по техническата ликвидация са
приключили на 100% към настоящия момент [8].
Техническа и биологическа рекултивация
Техническата и биологичната рекултивация се извършват чрез: преоткосяване и
укрепване на насипищата, изграждане на хидротехнически съоръжения за отвеждане на
повърхностните води, изгребване и/или неутрализация на замърсяванията, покриване
на повърхността с нерадиоактивен слой, засаждане на подходящи растителни видове.
Техническата и биологическата рекултивация е завършена в 28 обекта [7].
Пречистване на замърсени води, изтичащи от ликвидираните уранодобивни обекти
Прилаганата в страната технология за очистка на замърсените с естествен уран
води се състои от неутрализация и сорбционно пречистване с йонообменни смоли.
Такива пречиствателни инсталации има изградени на три обекта, където изливите
показват трайни във времето замърсявания. Тези участъци са: „Чора“ – Буховско минно
находище, „Искра“ – с. Кътина, общ. Нови Искър и „Бялата вода” – общ. Костенец.
Съоръженията за очистка в участъци „Чора” и „Искра” са останали от уранодобивната
дейност. Инсталацията в участък „Бялата вода” е нова и е изградена през 1999 г.
Сорбционните инсталации в тези обекти работят с доказан ефект. Регенерацията на
смолите, обогатени с уран, се извършва в Линия за регенерационна очистка на
йоннообменни смоли в с. Елешница на територията на бившия завод „Звезда”.
Радиационен мониторинг
Постоянният мониторинг се извършва от края на 2002 г. от „Екоинженеринг – РМ”
ЕООД. На обектите от уранодобивната и уранопреработваща промишленост са изградени
постоянни мониторингови пунктове. За това спомага и изпълнението на програма по
ФАР BG9904‐03‐01‐03 „Регионална мрежа за основен радиационен мониторинг в Южна
България”. Мониторингът на радиационните параметри на околната среда се извършва в
64% от обектите, а в 36% мониторинговата мрежа не е изградена. В последните,
наблюдението се извършна в старите мониторингови пунктове.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
На обектите от бившата уранодобивна и уранопреработваща промишленост се
извършва специализиран държен здравен контрол, в съответствие със заповед на
министъра на здравеопазването. Контролът на обектите се провежда чрез събиране на
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информация за дейности, извършвани по време на експлоатацията и при възстановяване
на околната среда, както и обследване на място – качествен анализ. При него се
идентифицират рисковите фактори; пътищата на облъчване; облъчваните групи от
населението, флората и фауната.
При проучването на района се изследват обектите на жизнената среда със
съответните радиационни (контролирани) параметри, които се използват за
количествения анализ при определянето на дозата или риска. Резултатите от последния
и измерването на радиационните параметри се съпоставят с нормите за радиационна
защита, съгласно Наредба № 1 от 1999 г. [9], представени в таблица 2:
Таблица 2. Норми за радиационна защита от Наредба № 1
Обект

Съдържание на естествени радионуклиди
226Ra

Почва

200 Bq/kg

Вода

0,5 Bq/l

Радиационен
гама фон

‐

Мощност на дозата гама лъчение

ест. U

232Th

‐

‐

‐

‐

‐

0,3 mgU/l
‐

‐

300 [nGy/h]

За анализите са използвани утвърдени аналитични методики, процедури за
контрол и стандартни работни процедури, следващи международно приети практики
(ISO стандарти)
Недеструктивният гама спектрометричен анализ по Международен стандарт IEC
61452 (1995 – 09) [10] се прилага за определяне на естествени гама‐емитери в дънните
утайки. Той се извършва с компютърен многоканален анализатор ORTEC с HPGe‐детектор
тип GEM 15190‐P, производство на фирма EG&G ORTEC – САЩ. Детекторът с относителна
ефективност 15% и разделителна способност 1,75 keV (при енергия 1,33 keV) е
разположен в комбинирана защита 100 mm олово + 10 mm мед. Измерванията се
извършват в геометрия тип „Маринели“ с обем 1 l. Общата грешка на получените
стойности на абсолютната ефективност се оценява на 3%. При стандартни условия (обем
на пробата и време на измерването) минимално измеряемите активности за проби дънна
утайка са 1,0 Bq/kg.
Съдържанието на естествения уран във водите се определя по стандартна работна
процедура 3‐СРП‐06 „Определяне на радиологичен параметър естествен уран във води“.
Методът се основава на способността на ураниевите йони U (IV) и U (VI) да образуват
цветно комплексно съединение с реагента арсеназо III. Поради по‐голямата
чувствителност и избирателност е избрана разновидност на метода, при която,
предварително в присъствието на 4N солна киселина се извършва редукция с цинк на
U (VI) до U (IV). След образуването на комплекса [UO22+ – арсеназо III], пробата се
фотометрира на спектрофотометър ZUZI при дължина на вълната λ= 670 nm.
РЕЗУЛТАТИ
Рудничните изработки (щолни, шахти и насипища – табаните към тях) на
територията на обектите при извършване на контрол на здравно‐хигиенните аспекти на
жизнената среда се разглеждат като източник на замърсяване, а територията около тях
като зона на източника. Тези изработки са пунктове на обследване на района. Обектите
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от уранодобивната и уранопреработващата промишленост са класифицирани с оглед
основните рискови фактори за населението, живеещо в района им (Табл. 1).
Състояние на рудничните изработки
Обектите от класическия добив на уранова руда са разположени в планински и
полупланински слабопродуктивни райони, сравнително отдалечени от населеното място.
С приключване на техническата ликвидация рудничните изработки са били затворени на
обектите по ПМС №74 [4], но на обектите от ПМС №302 [5], които са били проучвани по
класически метод, не е провеждана техническа ликвидация. Затова на много обекти, с
нисък радиационен риск, все още има незатворени руднични изработки. Сериозен
проблем е системното разбиване на повечето устия на запечатаните изработки и
изнасянето на радиоактивно замърсени материали, които се предават за скрап (сн. 2. –
вход на щолна в рудник „Възход” – гр. Смолян).

Снимка 2. Вход на щолна в рудник „Възход” – Смолян

Снимка 3. Води, изтичащи от сондажи в участък
„Сборище”, използвани за водопой

Отворените входове на руднични изработки представляват не само сериозен
радиационен риск, но и непосредствена опасност за населението и животните. На
опасност са изложени хората, които влизат в тях: пастирите с животните, планинари,
ловци и други, а предадения радиоактивен метал за скрап – и за цялото население.
Класификацията на обектите по състоянието на входовете на минните изработки е на
таблица 3.
Таблица 3. Класификация на обектите по състояние на рудничните изработки
С висок риск (с разбити входове)

С нисък риск (няма разбити входове)

H1; H3; H4; H5; M7; M9; M11; M12; M13; H2; H6; M8; M10; M1M14; M15; M21; M23; L25; L26; L27; L28; L29;
M16; M17; M18; M19; M20; M22; M24; L39; L30; L31; L32; L33; L34; L35; L36; L37; L38; L40; L41; L42; L45;
L47; L48; L49; L50; L51; L52; L54; L55; L56; L57; L58; L59; L60; L62
L43; L44; L46; L53; L61

На територията на обектите от уранодобивната промишленост има комплекс от
руднични изработки, като на някои са разбити всички входове. При последните са
измерени стойности на мощността на дозата гама‐лъчение и концентрацията на радон
във въздух над нормативно установените с Наредба №1 [9] и в пъти над естестествените
фонови стойности. Тези обекти преставляват 35% от обектите, предвидени за техническа
и биологическа рекултивация или на които тя е извършена, но всъщност това е
нарушение на техническата ликвидация, която следва да е приключила изцяло.
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Изтичане на руднични води
След затваряне и неизползване на галериите на минните изработки от класическия
добив и сондажите от геотехнологичния метод те се запълват с подземни води, които
изтичат на повърхността (сн. 2). Преминавайки през рудничните тела, тези води се
замърсяват и на повърхността, обикновено в ниските пунктове на обектите, излизат с
високи концентрации на уран и радий. На фигура 1 са представени стойностите на
максималните измерени концентрации в пунктове на обектите (с червена линия е
показана нормата – 0,3 mgU/l, съгласно Наредба №1 [9]). Измерените концентрации са
максимални за съответния обект, но постоянни във времето.
Прилаганата в страната технология за пречистване на уран в рудничните води е
неутрализация и сорбционно очистване с йоннообменни смоли. Тези смоли се
транспортират до Елешница за регенерация и извличане на уран в Линия за
регенерационно очистване на йонообменни смоли на територията на бившия завод
„Звезда“. Сорбционни колони са изградени само в 3 от бившите уранодобивни обекти.
Концентрацията на уран в руднични води, изтичащи от минните изработки, на 36% от
обектите е над нормата, определена с Наредба №1 [9].
Централното водоснабдяване на всички селища от райони на уранодобивната
промишленост е осъществено от подземни водни тела или повърхностни водни обекти,
отдалечени от изработките и изтичащите води. Не са констатирани стойности над
нормативно установените за питейни цели от централното водоснабдяване.
Единствените отклонения са отделни случаи на индивидуални и обществени местни
водоизточници (чешми, кладенци), за които е информиран кмета и населението за
ограничаване на ползването на тази вода за питейни цели. Водите, изтичащи от
рудничните изработки, обикновенно се вливат в големи реки, където се получава
разреждане и не са измерени високи стойности на уран (над нормативно установените) в
повърхностните водосборни обекти в районите. Единствено река Кремиковска е трайно
компрометирана от щолна 93 в района. Основният радиационен риск е, че тези води се
използват за напояване и водопой на животни. Техният дебит в някои случаи е малък или
се мени много през сезоните, затова започва да се наблюдава замърсяване с
радионуклиди на дънните утайки, а в много случаи и на почвите в районите на
изтичащите води (сн. 3).
Замърсени почви/скални насипища/дънни утайки
Насипищата (табаните) са натрупани материали от рудничните изработки при
тяхното прокарване, включително разкриването на рудничните тела, където са
депонирани и материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди от уран‐
радиевия ред. Насипищата са източник на външно облъчване и същевременно ‐
потенциален замърсител на повърхностните води (в следствие на излужването от
дъждовете и почвите чрез разпрашаване). В някои случай тези материали се използват за
строителство от населението в районите. В някои обекти са замърсени
селскостопанските почви в района, като най‐значим е „Разлив Яна”. На фигура 2 са
пресдтавени максималните концентрации на радий‐226 в почви/насипища/дънни
утайки за обектите (с червена линия е показана нормата – 600 Bq/kg за селскостопански
обекти, съгласно Наредба №1 [9]). Измерените концентрации са максимални за
съответния обект, но постоянни във времето.
Пунктовете, които са разгледани за всеки обект, са близко до населено място и
районът се използва за селкостопанска продукция или насипищата са в близост до
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населеното място. В 25% от обектите са констатирани стойности на концентрацията на
радий‐226 в почви/насипища/дънни утайки над нормативно установените от
Наредба №1 [9] за селскостопански цели.

Фигура 1. Максимални стойности на естествен уран във води, изтичащи от минните изработки

Направена е качествената оценка на риска на обектите, чрез матрица, отчитаща
само трите рискови компонента: състояние на рудничните изработки; изтичане на
руднични води; замърсяване на почви/насипища/дънни утайки (табл. 4). Рискът е
оценен качественно, като е класифициран с червено – висок; жълто – среден и зелено –
нисък риск. Тази оценка следва да бъде разширена, като се вземат под внимание и други
фактори, които влияят на оценката на състоянието на обектите (например, прилагани
мерки за радиационна защита). Така, в обектите „Бялата вода“ и „Чора“ има действащи
пречиствателни инсталации и рискът от разпространяване на радионуклиди в околната
среда е значително намален. Въпреки това, класифицирането на обектите допринася за
степенуване на последващата количествена оценка на риска чрез оценка на дозите на
населението, живеещо в районите. От друга страна, то допринася за планиране на
неотложни рекултивационни мероприятия и правилно разпределение на ресурсите,
необходими за намаляване на радиационния риск за населението, живеещо в районите.

Фигура 2. Стойности на концентрация на радий226 в почви/насипища/дънни утайки по обекти
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Всяка дейност, особено в широки промишлени мащаби, създава предпоставки за
замърсяване на въздуха, водите, почвата, растителността, животинската продукция и
оказва въздействие върху населението на района. Извършваните рекултивационни
дейности в районите допринасят за подобрение на техния статус, а оттам и до
намаляване на облъчването на населението.
Дейностите по компрометираната ликвидация и рекултивацията на обектите с
висок риск следва да се плануват и извършат спешно, тъй като в много случаи
преставляват непосрествена опасност за хората и животните в района.
Класификацията на обектите от бишата уранодобивна и уранопреработваща
промишленост и скрининговата оценка е целесъобразно да бъде направена за оптимизиране
и прилагане на дейностите по рекултивация на обектите с цел радиационна защита на
населението и по‐ефективното използване на ресурсите за тези дейности.
Таблица 4. Приблизителна качествена оценка на риска на обектите
Обект

Състояние на
рудничните
изработки.

Замърсени
Изтичане
почви/наси
на руднични
пища/дънн
води
и утайки

Качественна
оценка на
риска

H1
H2
H3
H4
H5
H6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22
M23
M24
L25
L26
L27
L28
L29
L30
L31
L32
L33
L34
L35
L36
L37
L38
L39
L40
L41
L42
L43
L44
L45
L46
L47
L48
L49
L50
L51
L52
L53
L54
L55
L56
L57
L58
L59
L60
L61
L62
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РАДИОЕКОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ НА БЪЛГАРСКИ ПИТЕЙНИ ВОДИ
Росица КаменоваТоцева, Радостина Котова, Виктор Бадулин, Живко Тенев
Най‐често прилаганият начин за защита здравето на хората от неблагоприятните
ефекти на замърсяването на питейната вода е провеждането на постоянен или периодичен
мониторинг на качествените показателите на водата. В Националният център по
радиобиология и радиационна защита се провежда регулярен радиологичен мониторинг на
питейните води от територията на Югозападна България. Радиологичният статус се
определя от присъствие на естествените радионуклиди от уран‐радиевия и ториевия редове
и техните разпадни продукти. Възможно е замърсяване от минната дейност, употребата и
производството на минерални торове и пясъци, включващо естествени радиоактивни
материали. Изкуствени радионуклиди, произведени и използувани в открит вид, също могат
да попаднат в питейните води в резултат на неправилна употреба или съхранение.
Приносът на годишната индикативна доза в резултат на консумацията на питейна вода
към годишната ефективна доза на облъчване на населението е много малък и се дължи
главно на естествените радионуклиди от уран‐радиевия и ториевия редове. Радионуклидите
от ядрения горивен цикъл, от медицината и от другите употреби на радиоактивни
материали се контролират и нормират от радиационния контрол и тяхното попадане във
водоизточниците би могло да стане само при злоумишлени действия и инциденти.
НОРМИРАНЕ
Понастоящем в Република България изискванията към радиологичните показатели
на питейните води се уреждат с Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата,
предназначена за питейно‐битови цели на Министерство на здравеопазването,
Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Министерство на
околната среда и водите. В Наредбата за Основни норми за радиационна защита (ОНРЗ),
въпросът за радиологичните показатели на питейните води е решен чрез ограничаване
на индивидуалната годишна ефективна доза за лица от населението на ниво 0,1 mSv/y,
като същевременно е дадено право на Министъра на здравеопазването да взема решения,
съобразно конкретния случай и реалните социални и икономически условия.
Директива 98/83/ЕC от 1998 г. на Европейската Комисия за качеството на питейните
води въвежда два радиологични показателя – тритий и обща индикативна доза и то само
като параметри с индикаторно значение. В Директивата е посочено, че индикативната доза
има стойност от 0,1 mSv/y и е специфицирано, че при определянето й не се включват
радионуклидите – тритий, калий‐40, радон и дъщерните му продукти. Съгласно препоръките
на Световната здравна организация, годишната индикативна доза от облъчване при
употреба на вода за питейни цели е 0,1 mSv/y, при 730 литра годишна консумация на човек
от населението. Дозата от 0,1 mSv/y е по‐малко от 5% от средната ефективна доза,
получавана от облъчване от естествения радиационен фон и в този смисъл носи
незначителен допълнителен риск за човешкото здраве. Съгласно препоръките на СЗО:
–
дозата от 0,1 mSv/y е приемлива за целия живот на индивидите и дейности за
редуциране на радиоактивността не са необходими;
–
при мониторингови проучвания се препоръчват стойности от 0,5 Bq/l за обща алфа‐
активност и 1 Bq/l за обща бета‐активност, като тези стойности могат да бъдат
използувани само за скринингови изследвания;
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в случай на повишени общи активности във водите се препоръчват специфични
радионуклидни анализи.
В Република България изискванията към качествата на водата, предназначена за
питейно‐битови цели, се регламентират в Наредба № 9 от 2001 г. Индикативната доза,
установена с тази наредба е 0,1 mSv/y, като дозата се формира от облъчване с радионуклиди,
с изключение на тритий, калий‐40, радон и разпадните му продукти. За съдържание на
уран – естествен, е посочена максимална стойност – 0,03 mg/l. Индикативната максимална
стойност на общага алфа‐активност е 0,5 Bq/l, индикативната максималната стойност на
обща бета‐активност е 1 Bq/l. Радиологичните показатели обща алфа и обща бета‐
активности могат да се използват само за целите на радиационния контрол и не участвуват в
определянето на индикативната доза, но в случаите, когато не надвишават посочените
стойности се счита, че общата индикативна доза не надвишава 0,1 mSv/y.
В ОНРЗ границата на средногодишната обемна активност за отделен радионуклид в
питейната вода (ГСГОА в Bq/l) се определя като се образуват отношенията на 1/10 от
границата на годишното постъпване на този радионуклид в организма (чрез поглъщане
при годишна ефективна доза – 0,1 mSv) и обемът на поглъщаната вода за съответната
възрастова група (без групата на деца на възраст до 1 навършена година). Избира се
стойността на отношението за групата, за която това отношение е най‐малко.
При радионуклиди, които могат да бъдат в различни физико‐химични форми в
питейната вода, се прилагат допълнителни изисквания.
Възрастовата група на деца на възраст до 1 навършена година не се взема предвид,
тъй като децата на тази възраст се хранят главно с майчино мляко или с други негови
заместители.
Посочени са границите на годишното постъпване на отделни радионуклиди в
организма на лица от населението чрез поглъщане при очаквана ефективна доза 1 mSv/y
и границите на средногодишната обемна активност на питейна вода при очаквана
ефективна доза от 1 mSv/year, определени за съответната критична възрастова група. В
таблица 1 е посочен обемът на погълнатата вода за една година на съответните
възрастови групи от населението:
–

Таблица 1. Стандартизирани данни, използувани при планиране на защитата и изчисляване на вторични
граници и граници за целите на радиационния контрол
възраст (години)
Обем на погълнатата
вода за една година [l]

до 1 г.

1 – 2 г.

2 – 7 г.

7 – 12 г.

12 – 17 г.

над 17 г./възрастни

260

365

550

660

730

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ РАДИОНУКЛИДИ В ПИТЕЙНА ВОДА
Общата бетаактивност във води се дължи главно на калий‐40, който е естествен
бета‐емитер с ниска радиотоксичност. Калият е макро елемент в човешкия организъм и
се усвоява основно чрез храната. Той не се натрупва в тялото и концентрацията му в
организма се поддържа на определено константно ниво, независимо от приема.
Специфичната активност на естествения калий е 30,7 Bq/g (калий). Бета‐активността на
калий‐40 е 27,6 Bq/g (естествен калий). Тези факти могат да се използуват при
изчисляване на бета‐активността, дължаща се на калий‐40. Конверсионният фактор на
дозата, дължаща се на калий‐40, в питейни води е 5,10‐6 mSv/Bq – относително ниска
стойност, която е и многократно по‐ниска от тази на много други бета‐емитери.
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Общата алфаактивност във водите основно се дължи на изотопите на урана и
радия, поради ниската разтворимост на ториевите съединения [9], но понякога торий‐
232, полоний‐210 и радий‐224 са основната причина за алфа‐активността във водите [8].
Параметърът обща алфа‐активност не специфицира на кой от радионуклидите се дължи
активността, но е показател за общата активност на всички, присъстващи във водата
алфа‐нуклиди.
Естественият уран представлява смес от три изотопа на урана – уран‐234 (0,006%),
уран‐235 (0,7%) и уран‐238 (99,3%), като всички те са дългоживеещи алфа‐емитери.
Уранът е широко разпространен в природата, присъства в почти всички минерали, скали,
пясъци и почви. Концентрациите му във водата варират в зависимост от разположението
на водоизточника в околната среда. Неговото количествено определяне в питейната вода
е важно, поради високата му токсичност като химичен елемент (в качеството си на тежък
метал) и много високата му радиотоксичност като алфа‐емитер.
Уранът и неговите соли присъстват в +2, +3, +4, +5 или +6 валентно състояние –
най‐често се среща в шествалентно и четиривалентно. Шествалентното състояние е с
най‐голямо значение за питейните води, защото почти всички четиривалентни
съединения на урана са неразтворими във вода. Освен това, добре е да се знае, че
шествалентният уран поразява бъбреците, пречейки на нормалната елиминация на
уреата и другите продукти на отделителната система. Конверсионният дозов фактор на
уран‐естествен е 4,502.10‐5 mSv/Bq.
Радият и неговите дъщерни продукти са широко разпространени в природата и са
основни източници на естествения радиационен фон. Радият има два естествени изотопа,
които са съществени за облъчването от питейна вода – радий‐226 и радий‐228. Радий‐226
е алфа‐емитер с период на полуразпад от 1622 години, който се генерира чрез разпад от
уран‐238. Радий‐228 е бета‐емитер с период на полуразпад 5,7 години, който се генерира
директно чрез разпад на торий‐232. Разпределението на радий‐226 и радий‐228 във
водата е функция от ториевото и урановото съдържание в зоната за водосбор,
геологичните свойства на солите във водоносния хоризонт и периода на полуразпад на
всеки от изотопите. Радият постъпва в подземните води чрез процесите на разтваряне на
солите във водоносния хоризонт, директна обратна реакция на границата вода‐сол, при
радиоактивния разпад на родителите, намиращи се в солите и чрез десорбция.
Съдържанието на радий в повърхностните води обикновено е много ниско. При
поглъщане на радий в човешкия организъм, около 20% от него се абсорбират в
кръвоносната система. Абсорбираният радий, първоначално се разпределя в меките
тъкани и костите, а в последствие се натрупва главно в костите на растежа.
Конверсионният дозов фактор на радий‐226 за възрастни е 2,8.10‐4 mSv/Bq.
Радонът е разтворим във вода инертен газ. Неговото присъствие във водата се
определя от физични характеристики като налягане, температура, еманация на радона от
скалите, както и от геохимичните свойства на неговия родител радий‐226. Единственият
изотоп на радона с достатъчно дълъг период на полуразпад, за да може да повлияе
радиоактивността на питейните води, е радон‐222. Той е дъщерен продукт на радий‐226
и е с период на полуразпад 3,84 d и е алфа‐емитер. Високата активност на радона се
асоциира с гранитни скали и уранови минерали.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
За периода 2003 – 2013 г. в лаборатория „Контрол на облъчване на населението” са
изследвани 918 броя български питейни води от централното водоснабдяване на
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населените места. Мониторингът е проведен предимно в югозападната част на България,
в която са разположени областите Перник, Благоевград, Кюстендил, София – град и
София област, за определяне на съдържанието на уран‐естествен, радий‐226, обща алфа‐
активност и обща бета‐активност. Оценена е общата индикативна доза на всички
анализирани води. В 20 броя проби питейна вода е определено съдържанието на радон‐
222. Пробовземането е извършено от служители на НЦРРЗ, както и на РЗИ Благоевград,
Перник, Кюстендил, София‐град и София‐област (от чешми при потребителя в
съответните населени места в пластмасови бутилки от 5 l).
Югозападна България се характеризира с разнообразен релеф, в който планинските
масиви и хълмовете са широко представени (фиг. 1). Надморската височина варира от
250 м до 2928 м. Водоизточниците – в по‐голямата си част, са подземни каптажи, шахтови
кладенци и сондажи. Повърхностните води, използувани за питейно‐битови цели, са по‐
слабо представени.

Фигура 1. Релефна карта на България, Google maps

Фигура 2. Карта на област София

Фигура 4. Карта на област Кюстендил
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Фигура 3. Карта на област Перник

Фигура 5. Карта на област Благоевград

Водоснабдяването на селищата към София‐град се извършва главно от рилските и
витошките водохващания – яз. Бели Искър, яз. Искър и яз. Панчарево. Изследвани са 28
броя питейни води, от които 18 са от шестте основни зони на водоснабдяване и 10 от
сондажни кладенци от различни райони на Столична община.
Селищата в области София и Перник се водоснабдяват основно от подземни
каптажи и сондажи и шахтови кладенци (фиг. 2 и 3). Повърхностни водоизточници са яз.
Бели Искър и яз. Искър (за обл. София; анализирани са 273 броя проби питейни води) и
яз. Студена и яз. Красава (за обл. Перник; изследвани са 167 броя проби води).
Селищата от областите Благоевград и Кюстендил (фиг. 4 и 5) се водоснабдяват
предимно с питейни води, които имат подземен произход – шахтови кладенци, сондажи и
каптажи. Анализирани са 256 броя проби от област Кюстендил и 135 от област Благоевград.
Изследвани са и 59 броя проби питейна вода от различни райони на България (Русе,
Велико Търново, Смолян, Стара Загора, Хасково, Ловеч, Пловдив, Търговище и др.), с цел
сравняване на получените резултати за Югозападна България с тези от други региони на
страната. Пробите са анализирани за съдържание на уран‐естествен, радий‐226, обща
алфа‐активност и обща бета‐активност по вътрешнолабораторни акредитирани методи,
регламентирани с БДС и ISO стандарти.
Естественият уран се определя по луминисцентен метод, базиран на способността
на шествалентния уран в стопилка с натриево‐литиев флуорид да луминисцира при
облъчване с ултравиолетова светлина, като степента на интензитета на светене е
пропорционална на концентрацията на урана в пробата.
Радий226 се анализира радиохимично и се радиометрира по еманационен метод по
дъщерния му продукт радон‐222. Методът се основава на определянето на радий‐226
чрез отделянето на дъщерния му продукт радон‐222 и измерване на последния с
йонизационна или сцинтилационна камера. Радон‐222 се събира в барботьори и
извличането му от пробата става чрез барботиране на последната с въздух, свободен от
радон, след установяване на радиоактивно равновесие.
Общата бетаактивност се измерва чрез радиометриране на сух остатък от
пробата вода на нискофонова броячна апаратура за бета‐активност.
Общата алфаактивност се определя с помощта на пропорционално броене на
твърд остатък, разстлан върху медна планшета, по стандартизиран с БДС ISO 9696:2010
метод. Пробата вода се подкиселява, изпарява се почти до сухо, превръща се в сулфатна
форма. Полученият сух остатък се накалява при 350°С. Аликвотна част от него се
прехвърля върху медна планшета и се измерва на нискофонова апаратура с алфа‐
детектор, предварително калибриран с еталони. Изчислява се обемната или масовата
специфична обща алфа‐активност.
За изчисляване на годишната обща индикативна доза е използвана методология,
препоръчана от СЗО, като за годишна консумация на вода от възрастен индивид са
приети 730 l. Критична възрастова група, съгласно ОНРЗ, е групата с индивиди между 12
и 17 години. Обемите на погълнатата вода от различните възрастови групи от
населението са посочени в Таблица 1. Използвана е следната формула:

TID = a × Γδ × V
където:

TID – индикативна годишна доза от поглъщане на питейна вода [mSv/y ]; a – измерената
специфична активност на даден радионуклид в 1 l питейна вода [Bq/l]; Γδ – дозов коефициент при консумация,

зависи от вида радионуклид и от възрастта на индивида [mSv/Bq]; V – обем на консумирана вода от 1 индивид
за 1 година, зависи от възрастта [l]
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Направено е сравнение на оценената годишна индикативна доза съгласно ОНРЗ, с
изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно‐битови
цели, препоръките на СЗО и Европейската директива за водите.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Резултатите от анализираните проби са представени графично на следващите
фигури. На абцисата е посочен броят проби. Стойностите са дадени в горния диапазон на
разпределение при неопределеност 1σ.
Естествен уран
Концентрацията на естествения уран във всички анализирани води варира в
граници от 0,00002 до 0,03 mg/l, с изключение на питейните води от селата в област
Перник (Забел – 0,11±0,03 mg/l; Кладница 0,070±0,018 mg/l; Вукан 0,064±0,016 mg/l и
Зелениград 0,035±0,009 mg/l), с. Каменник, обл. Кюстендил (0,030±0,008 mg/l), с. Палатик,
обл. Благоевград (0,054±0,014 mg/l) и обществен местен водоизточник чешма „Търнава”,
с. Нови хан, обл. София (0,070±0,018 mg/l). На фиг. 3 графично е показано съдържанието
на естествен уран в питейните води от Югозападна България.
При сравняване на средните резултати за съдържание на естествен уран в петте
области се установи, че най‐висока средна стойност се наблюдава в област Перник
(0,00394 mg/l), докато най‐ниската е за област Благоевград (0,00111mg/l). Съдържанието
на уран‐естествен в изследваните проби от областите Перник и Кюстендил (0,00237
mg/l) надхвърля средната стойност за Югозападна България (0,00213 mg/l). Средните
резултати за областите Благоевград, София‐област (0,00148 mg/l) и София – град (0,00116
mg/l) са по‐ниски от тези, характерни за Югозападна България. Средната стойност за
съдържание на уран в пробите от други райони в България (0,00132 mg/l) е по‐ниска от
средната за Югозападна България.
Процентното разпределение на концентрациите на естествения уран в
изследваните води, е посочено на фиг. 7. Видно е, че 2% от тях са с концентрация на
естествен уран по‐висока от 0,03 mg/l, посочена като максимална стойност в Наредба № 9
за качеството на водата, предназначена за питейно‐битови цели; в 2% от питейните води
се регистрират стойности от 0,01 до 0,027 mg/l; в 26% от водите съдържанието на уран е
в концентрационния диапазон 0,001 – 0,01 mg/l; в 28% от водите стойностите за
съдържание на естествен уран са от 0,0001 до 0,001mg/l и в 42% от водите са установени
концентрации на естествен уран от 0,00002 до 0,0001 mg/l. Сравнително големите
различия в концентрационния диапазон на естествения уран се дължат на голямото
разнообразие на физико‐географските (релеф, климат, хидрология и хидрография) и
геоложките (геоложки строеж, литиложки състав на скалите и тектонски структури)
условия за формирането, динамиката и режима на подземните води в района на
Югозападна България. По‐високи концентрации на естествен уран се регистрират във
водите, чието формиране се осъществява в близост до уранови залежи. Необходимо е
периодичността на радиологичния мониторинга да бъде съобразена с този показател, а
именно: на 4% от водите в Югозападна България е препоръчително да се провежда
сезонен мониторинг, на 26% честотата на мониторинг следва да бъде веднъж на 3
години, докато на останалите може да се извършва веднъж на 5 години или по‐рядко.
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Фигура 6. Съдържание на естествен уран в питейни води от Югозападна България

Фигура 7. Разпределение на концентрациите на естествен уран в питейни води

Радий226
Специфичната активност на радий‐226 във всички анализирани проби от
централни водоизточници, захранващи населените места, е в границите от минимално
детектируемата активност (МДА) до 0,15 Bq/l, с изключение на тази в селата Брест
(0,15±0,04 Bq/l) и Цървеняно (0,15±0,04 Bq/l), обл. Кюстендил. На фиг. 8 графично е
показано съдържанието на радий‐226 в питейните води от Югозападна България.

Фигура 8. Съдържание на радий226 в питейни води от Югозападна България
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Съгласно изменение в Наредба № 9 за качествата на водата, предназвачена за
питейно‐битови цели от 04.01.2011 г., съдържанието на радий‐226 в питейната вода не се
нормира, но показателят е важен за оценка на общата индикативна доза. В случаите, в
които резултатът за общата алфа‐активност е по‐висока от 0,5 Bq/l е наложително
провеждане на анализ за установяване на концентрацията на радий‐226 във водата.
Процентното разпределение на получените резултати за съдържание на радий‐226 в
изследваните води е представено на фиг. 9.
Най‐голям процент (54%) от анализираните питейни води са с концентрации под
0,049 Bq/l. В 25% от водите съдържанието е от 0,05 до 0,07 Bq/l. При 13% се регистрира
радий с концентрации от 0,07 до 0,09 Bq/l. В 4% концентрацията на радия е от 0,09 до 0,1
Bq/l, а при 4% от 0,10 до 0,15 Bq/l. Само в 0,44% от водите, концентрациите на радий‐226
са над 0,15 Bq/l, съгласно Наредбата за качеството на водите за питейно‐битови цели [1].
Средната стойност за съдържание на радий‐226 във всички анализирани води от
Югозападна България е 0,0513 Bq/l. Тя не се различава съществено от средните за
страната, което е видно от фиг. 10.
Обща бетаактивност
По отношение на показателя обща бета‐активност се установи, че във всички
изследвани води, с изключение на 3 броя (от селата Грамаде 1,30±0,16 Bq/l и Каменник
1,60±0,20 Bq/l, обл. Кюстендил), получените специфични активности на общата бета‐
активност са по‐ниски от максимално допустимата стойност, определена с Наредба №9
(1 Bq/l) и са в граници от 0,98±0,22 Bq/l (с. Цървеняно, обл. Кюстендил) до 0,035±0,005
Bq/l (с. Сапарево, обл. Благоевград). На фиг. 11 графично е показано съдържанието на
общата бета‐активност в питейните води от Югозападна България.

Фигура 9. Разпределение на концентрациите
на радий226 в питейни води

Фигура 10. Средни резултати за съдържание на
радий226 в питейни води по области

На фиг. 13 са представени средните стойности за обща бета‐активност в питейните
води от Югозападна България по области, сравнени с тези от други части на България.
Видно е, че най‐висока средна стойност се наблюдава в област Кюстендил, докато най‐
ниската е за област София‐град.
Резултатът за други области в България надхвърля средната стойност за Югозападна
България. Вероятно това се дължи на факта, че основният принос на радиоактивността
на водата се дължи на калий‐40, който, поради произхода на питейните води в
Югозападна България е по‐слабо застъпен. Питейните води в Югозападна България като
цяло са по‐слабо минерализирани и общият брой разтворени соли в тях е по‐малък.
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Фигура 11. Обща бета активност в питейни води от Югозападна България

След провеждане на статистическа обработка на резултатите за обща бета‐
активност на всички изследвани води се констатира, че разпределението на
специфичните активности е както следва: 0,38% от пробите питейна вода са със
специфична обща бета‐активност над 1 Bq/l; 3% са в концентрационния диапазон от 0,50
до 0,98 Bq/l; 19% от резултатите са в граници от 0,20 до 0,49 Bq/l; 54% от резултатите
варират от 0,10 до 0,19 Bq/l и 24% от специфичните активности на изследваните води са
по‐ниски от 0,10 Bq/l. Това разпределение показва, че в 78% от изследваните води се
регистрират много ниски стойности за обща бета‐активност, което предполага и много
ниски активности на бета излъчващи нуклиди в питейната вода, включително и калий‐
40. Детайлно процентното концентрационно разпределение на получените резултати е
посочено на фиг. 12.

Фигура 12. Разпределение на стойностите
за обща бета активност в питейни води

Фигура 13. Средни резултати за обща
бетаактивност по области

Обща алфаактивност
Резултатите за съдържанието на алфа излъчващи нуклиди в питейните води,
получени след провеждането на радиологични анализи по параметъра обща алфа‐
активност, графично са представени на фиг. 14. Съгласно изискванията на Наредба № 9 за
качеството на водата, предназначена за питейно‐битови цели, максимално допустимата
стойност е 0,5 Bq/l. Стойностите за обща алфа‐активност във всички изследвани проби от
Югозападна България варират от МДА до 2,57±0,19 Bq/l (с. Палатик, обл. Благоевград).
Установено бе, че общата алфа‐активност в 8% от изследваните води е над
максимално допустимата стойност от 0,5 Bq/l, 25% от резултатите са от 0,460 до 0,101
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Bq/l, 33% варират от 0,100 до 0,031 Bq/l и 34% са под МДА. Графично резултатите са
представени на фиг. 15.

Фигура 14. Обща алфаактивност в питейни води от Югозападна България

Фигура 15. Разпределение на стойностите за обща алфаактивност в питейни води

Фактът, че 33% от изследваните води от Югозападна България са със стойност
по‐висока от максималната (0,1 Bq/l), съгласно изискванията, определени в Директива на
Европейската комисия за качеството на водата, предназначена за питейно‐битови цели,
под която не е необходимо да се провеждат специфициращи анализи на алфа нуклиди,
показва, че провеждането на този анализ е от съществено значение за определяне на
радиологичния статус на питейните води. Основание за този сравнително голям процент
се дължи на хидро‐геоложката характеристика на района, включително залежите от
различни природни богатства, в т.ч. и залежите от уранова руда, въглища и др. При
анализа на резултатите за съдържание на естествен уран и радий‐226, сравнени с тези за
обща алфа и обща бета‐активност, може да се достигне до извода, че основният принос за
общата алфа‐активност в питейните води се дължи на естествения уран.
Сравнение на резултати от питейни води в България и Европа
Средните стойности за съдържание на естествени радионуклиди в питейни води в
Европа и България са показани в табл. 2. От направеното сравнение е видно, че
питейните води в Югозападна България имат по‐високо средно съдържание на естествен
уран и радий‐226 в сравнение с тези в Полша и Румъния.

42

Таблица 2. Съдържание на радий226 и естествен уран в питейни води, НКДАР, 2000 г.
Страна

Радий‐226 [mBq/l]

Уран‐естествен [mBq/l ]

Финландия

10‐49000

0,5‐150000

Франция

7‐700

4,4‐930

Германия

1‐1800

0,4‐600

Италия

0,2‐1200

0,5‐130

Полша

1,7‐4,5

7,3

Румъния

0,7‐21

0,4‐37

Швейцария

0‐1500

0‐1000

Югозападна България*

30‐150

5‐2783

Югозападна България* ‐ средни

52

54

Забележка * стойностите не са включени в доклада

Обща индикативна доза
На фиг. 16 са представени резултатите от оценената обща индикативна доза. На
графиката са отразени резултати само за тези питейни води, за които е определено
съдържанието на естествен уран и радий‐226. Общата индикативна доза, оценена от
консумация на питейни води, анализирани след януари 2011 г., на които не е провеждан
анализ за определяне на специфичната активност на радий‐226, не са включени в
графиката. Съгласно действащата нормативна база, когато не е надвишена максималната
стойност на обща алфа‐активност от 0,5 Bq/l се приема, че общата индикативна доза е
под 0,1 mSv/y. Общата индикативна доза е оценена за възрастни индивиди на база
годишна консумация на вода от 730 l на индивид.
Видно е, че индикативната доза, оценена за консумацията на всички изследвани
питейни води, е с по‐ниски стойности от 0,1 mSv/y и всички изследвани води отговарят на
изискванията на Наредба № 9 от 2001 г., както и на изискванията на Директива 98/83/ЕC от
1998 г. на Европейската комисия. На фиг. 17 е представено детайлно процентното
разпределение на резултатите за обща индикативна доза, дължаща се на консумация на
питейна вода. Най‐високи стойности са регистрирани в питейните води от с. Кладница, обл.
Перник (0,073±0,022 mSv/y), с. Вукан, обл. Перник (0,0726±0,0128 mSv/y) и с. Палатик, обл.
Благоевград (0,061±0,016 mSv/y). Разпределението на резултатите в проценти показва, че 1%
са в диапазона от 0,04 до 0,07 mSv/y; 6% са от 0,02 до 0,04 mSv/y, 29% са от 0,01 до 0,02 mSv/y,
31% варират от 0,01 до 0,001 mSv/y и 33% са под 0,001 mSv/y.
При анализиране на получените резултати се установява, че основният принос в
общата индикативна доза в Югозападна България се дължи на присъствието на
естествен уран в пробите.
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Фигура 16. Обща индикативна доза, в резултат на консумация на питейни води

Фигура 17. Разпределение на резултатите за обща индикативна доза, в резултат на консумация на питейни води

ИЗВОДИ
Проведеният радиологичен мониторинг на питейни води от централно
водоснабдяване на населените места в България позволява да се направят следните
изводи:
1.
Съдържанието на естествени радионуклиди в питейните води е пряко свързано с
произхода на водите, хидрогеоложките и географските характеристики на
местностите на водосбор;
2.
В съответствие с радиологичните показатели за обща алфа‐активност и естествен
уран във водите от Югозападна България е препоръчително на 4% от тях да се
провежда сезонен мониторинг, на 26% не по малко от веднъж на 3 години, докато
на останалите, радиологичният мониторинг може да се извършва веднъж на 5
години или по‐рядко;
3.
Общите индикативни дози са с по‐ниска стойност от определената максимална
стойност от 0,1 mSv/year.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Консумацията на вода, предназначена за питейно‐битови цели, от всички
анализирани пунктове за пробонабиране не носи риск за здравето на населението.
Регулярното провеждане на радиологичен мониторинг на питейните води
способства за ранното откриване на повишени концентрации на радионуклиди и
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предприемането на своевременни мерки за намаляване на риска за здравето на
населението.
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МОНИТОРИНГ НА РАЙОНА НА ПХРАО – НОВИ ХАН
Живко Тенев, Росица КаменоваТоцева, Радостина Котова,
Виктор Бадулин, Гергана Иванова
Постоянното хранилище за радиоактивни отпадъци (ПХРАО) в Нови хан е
проектирано и построено като приповърхностно (под земната повърхност) хранилище за
радиоактивни отпадъци, които се получават при използването на радиоактивни изотопи
в промишлеността, селското стопанство, научните изследвания и медицината. Въведено е
в експлоатация през 1964 г. и е предназначено за нискоактивни и средноактивни
отпадъци. ПХРАО – Нови хан се намира на 35 km югоизточно от София.
На площадката на ПХРАО – Нови хан се приемат радиоактивни отпадъци (РАО)
категория 1 и 2 съгласно Наредбата за безопасност при управление на радиоактивните
отпадъци [1]. Отпадъците съдържат предимно следните радионуклиди – 60Co, 85Kr, 90Sr,
137Cs, 226Ra, 239,238Рu, 241Am. Въздействието на ПХРАО – Нови хан върху населението при
нормална експлоатация на хранилището е свързано с възможно просмукване на
радиоактивни вещества през предпазните бариери с последващо замърсяване на
екосистемата с дългоживеещи радионуклиди. Извън площадката на ПХРАО, основните
източници на облъчване са свързани с миграцията на радионуклиди по веригата:
(почва) – (подпочвени води) – (храни и питейни води). Основният източник на облъчване
на населението е вътрешното облъчване при поглъщане на питейните води и храните от
растителен и животински произход – местно производство
Радиационният мониторинг на жизнената среда около ПХРАО – Нови хан има за цел
да даде оценка на радиоекологичния статус и локализиране на евентуално въздействие
от експлоатацията на хранилището върху населението и екологията в района.
Гарантирането на зравето на хората и опазването на околната среда са сред
приоритетите на ПХРАО – Нови хан и задължение на органите на държавния здравен
контрол, какъвто е НЦРРЗ. Мониторингът гарантира здравето на населението,
посредством измерване на мощносттта на дозата гама‐лъчение, установяване
концентрацията на радионуклидите, намиращи се във води (повърхностни, подземни и
питейни), почви и дънни утайки, атмосферен въздух и селскостопанска продукция и
сравняване на получените резултати с установените национални и международни
критерии [2, 3]. Съгласно действащата в Република България Наредба за основни норми
за радиационна защита [4], границата на годишната ефективна доза за надфоново
облъчване за всяко лице от населението е 1 mSv. Контролът на облъчване на населението
се извършва от Министъра на здравеопазването, като при извършване на оценката се
използват резултатите от радиационния мониторинг на жизнената среда.
Фоновите стойности за специфична активност на техногенните радионуклиди на
територията на България, се дължат на отлагания, в резултат на глобалните ядрени
опити и атмосферен пренос след аварията в Чернобил.
Изготвянето на мониторингова програма за оценка на облъчването на населението
е сложен процес, в който е необходимо да се вземат предвид много фактори, например:
степенуване по важност на различните пътища за постъпване на радионуклиди в
човешкото тяло, апаратурна и методична обезпеченост; съотношение между реалните
стойности на активности и дози и нормативните изисквания.
За осигуряване качеството на получените резултати НЦРРЗ извършва анализите по
акредитирани или валидирани методи за радиохимично, гама спектрометрично
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определяне и радиометриране. Пробовземането се извършва от пунктове –
предварително определени като критични, според своето местоположение и значимост
за населението (фиг. 1) [5]. Те са разположени в непосредствена близост до или в селата:
Нови хан, Крушовица и Габра. Пробите са: питейни и повърхностно‐течащи води, почви,
дънни утайки, растителност, мляко и/или селскостопанска продукция с местен произход,
атмосферен въздух (посредством засмукване през аерозолен филтър).
През 2001 г. е извършено пилотно проучване, включващо всички набелязани
пунктове на пробоотбор. Мониторингът на жизнената среда започва през 2005 г. и
продължава и до днес. Той включва двукратно или трикратно пробовземане през всяка
година – обикновено през сезоните пролет, лято и есен.

Фигура 1. Пунктове на пробовземане, разположени спрямо околните села на ПХРАО – Нови хан

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ
Води
Водите са основен фактор на жизнената среда, който участва във всички
хранителни вериги, поради това са задължителен елемент от всяка мониторингова
програма. Най‐общо водите се делят на повърхностни и питейни. Към момента в
българското законодателство за качеството на питейните води се прилага Наредба № 9
[6] за качеството на водата, предназначена за питейно‐битови цели и Наредба № Н‐4 [7]
за характеризиране на повърхностните води.
Поради ниската абсолютна стойност на получените резултати, за сравнение се
прилагат границите за питейни води, независимо от произхода и предназначението им.
Прилагайки тези критерии към повърхностно‐течащите, може да се твърди, че
получените изводи са достатъчно консервативни.
Анализите на води в НЦРРЗ включват: стронций‐90 (90Sr), цезий‐137 (137Cs), радий‐
226 (226Ra), естествен уран (ест. U), обща алфа – и обща бета – активност. Местата на
пробоотбор са разположени в землищата на селата: Нови хан (6 – 7 проби на сезон),
Крушовица (3 – 4 проби на сезон) и Габра (3 – 4 проби на сезон). Изследвани са питейни
води от водопроеносната мрежа на селата, чешми с обществено значение и повърхностно
течащи и подземни води.
Наредба № 9 е хармонизирана с рамковата директива на Съвета на Европейската
общност 98/83/EC (EC 1998) [6, 8]. Съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2, т. 2,
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(таблица Г), питейната вода е безопасна и чиста, когато отговаря на стойностите на
радиологичните показатели, показани в таблица 1.
Изискванията към радиологичните показатели ограничават очакваната годишна
ефективна доза от постъпването на радионуклиди с питейната вода за лица от
населението до 100 µSv.
Таблица 1. Максимални стойности на радиологични показатели за питейна вода
Показател

Максимална стойност

Единица

Забележки

Тритий

100

Bq/l

Обща алфа‐активност

0,5

Bq/l

Естествен уран

0,03

mg/l

Обща индикативна доза

0,10

mSv/year

Забележки(1;2)

Обща бета‐активност

1,0

Bq/l

Забележка(3)

Забележка(3)

Забележки: (*1) С изключение на тритий, калий40, радон и разпадните му продукти; (*2) Съответствието по
показателя обща индикативна доза се оценява по контролни нива на обща алфаактивност и обща бета
активност. При превишаване на контролно ниво се извършва експертна оценка на общата индикативна доза
от органите на ДЗК (*3)контролно ниво.

За оценка на специфичните активности на радионуклидите, които не нормира
Наредба № 9, могат да се използуват границите на средногодишна обемна активност на
питейна вода, заложени в ОНРЗ. В Приложение 2 към чл. 12, Таблица 7 са посочени
границите на средногодишната обемна активност (ГСГОАпв) на питейна вода при
очаквана годишна ефективна доза от 0,1 mSv. Стойностите за критична възрастова група
от населението ГСГОАпв са (преизчислени към Bq/l) представени в таблица 2.
Таблица 2. ГСГОАПВ на питейна вода за критична възрастова група
Нуклид

Критична възрастова група (години)

Специфична активност

стронций‐90

от 12 до 17

1,9 Bq/l

цезий‐137

над 17

11 Bq/l

Специфична обемна активност на стронций90 във води
Резултатите на 90Sr в повърхностни води (реки, езера и др.) са обединени с тези за
питейните. На графика 1. са показани резултатите за специфична обемна активност на
90Sr – средни и максимално измерени стойности.
Според ОНРЗ, границата на средногодишна обемна активност на 90Sr в питейни води
(ГСГОАПВ) е 1900 mBq/l. Най‐високата измерена активност на 90Sr, през периода на
мониторинга, 30±0,8 mBq/l (чешма „Шаварица“ – лято 2007), е повече от 60 пъти под
ГСГОАПВ според ОНРЗ. Максималната стойност на концентрация на 90Sr се дължи на
чешма „Шаварица“ (питейна вода от местен водоизточник на около 2 km от с. Нови хан).
Водата от този източник се отличава с най‐висока специфична обемна активност на 90Sr, в
сравнение с останалите пунктове на пробовземане: 19 mBq/l (октомври 2005), 26 mBq/l
(април 2006), 29 mBq/l (юни 2006), 27 mBq/l (октомври 2006), 16 mBq/l (април 2007), 30
mBq/l (юли 2007), 21 mBq/l (май 2010). За сравнение най‐високата концентрация на 90Sr
от останалите пунктове е 21,6±0,7 mBq/l през месец септември 2008 г., измерена във
водата на река Нови хан – близо до селото.
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Графика 1. Съдържание на 90Sr в питейни и
повърхностни води от района на ПХРАО – Нови хан

Графика 2. Съдържание на 137Cs в питейни и
повърхностни води от района на ПХРАО – Нови хан

Чешма „Благата вода“, намираща се в непосредствена близост до река Нови хан, има
типични стойности на концентрация на 90Sr, около 2 – 5 mBq/l, като са измервани и
стойности от 10 – 16 mBq/l. Вероятно каптажът на чешмата се е смесвал с речна вода през
периодите, през които са получени завишените резултати.
Концентрациите на 90Sr в питейните и повърхностните води варират от под
минимално детектируемата активност (МДА) 1 mBq/l до 30 mBq/l, което е далеч под
установените граници в ОНРЗ – ГСГОАПВ. Средната стойност на концентрация на 90Sr в
изследваните води е неколкократно по‐ниска от максимално измерените в някои от
пунктовете. Това предопределя една много ниска и в повечето случаи граничеща с
минимално детектируемата активност на 90Sr в болшинството от изследваните води.
Следователно концентрацията на 90Sr може да се оцени като пренебрежимо ниска.
Специфична обемна активност на цезий137 във води
На графика 2 са представени резултатите за специфична обемна активност на 137Cs,
получени при анализ на пробите от питейни и повърхностни води – осреднените и
максимално измерени стойности. Границата на средногодишната обемна активност на
137Cs в питейни води, съгласно ОНРЗ е 11000 mBq/l, като всички измерени стойности са
повече от хиляда пъти по‐ниски от ГСГОАПВ за 137Cs. Най‐висока стойност: 7,6 ± 2,7 mBq/l е
измерена в проба вода от кладенец в центъра на с. Крушовица през пролетта на 2007 г., а
през останалите пробовземания специфичната обемна активност е в границите на МДА
(1 mBq/l) и в редки случаи достига до 6 mBq/l.
Дори и най‐високите измерени активности на 137Cs в питейни и повърхностни води
са повече от хиляда пъти под допустимите според ОНРЗ [4]. Средногодишните обемни
активности за всички проби, през всички периоди са от порядъка на минимално
детектируемата: 1 – 2 mBq/l. Концентрацията на 137Cs във водите от района на ПХРАО –
Нови хан е пренебрежимо ниска.
Обща алфаактивност във води
Общата алфа‐активност във води навлиза като рутинен анализ в НЦРРЗ,
лаборатория „Контрол на облъчване на населението“ през 2009 г. От 2011 г. според
Наредба №9 [6], на всяка проба от питейна вода трябва да се измерва общата алфа‐
активност. Прието е контролно ниво от 0,5 Bq/l за питейни води. При надхвърляне на
тази стойност, наредбата задължава определяне на съдържанието на 226Ra в пробата и
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изчисляване на обща индикативна доза. Само ако общата индикативна доза надхвърля
0,10 mSv/year – водата не отговаря на изискванията.
На графика 3 са изобразени резултатите от анализите на 59 броя повърхностни и
питейни води, намиращи се около ПХРАО – Нови хан, за периода 2009 – 2012 г. Контролното
ниво е 0,5 Bq/l. От направените анализи, около 90% са под границата от 0,5 Bq/l. Шест от
седемте проби, с резултат над границата, са взети от чешма Търнава в близост до с. Нови хан
(в различните сезони общата алфа‐активност е между 0,55 и 0,95 Bq/l), а седмата – от частен
кладенец в с. Нови хан (0,69 ± 0,17 Bq/l). Пробите са анализирани за съдържание на 226Ra и е
изчислена общата индикативна доза. Резултатите показват, че въпреки повишеното
съдържание на обща алфа‐активност, годишната индикативна доза не надхвърля 0,10 mSv и
водите отговарят на изискванията на наредбата.
Обща бетаактивност във води
Общата бета‐активност, получена при анализ на проби от района на ПХРАО – Нови
хан е представена графично общо за питейните и повърхностните води – графика 4.
Максималните стойности на общата бета‐активност попадат в диапазона 1 – 2 Bq/l.
Те се отнасят най‐често за вода – от кладенец в центъра на село Крушовица (2,19 ±
0,12 Bq/l – октомври 2005; 1,47 ± 0,07 Bq/l – април 2006; 1,28 ±0,06 Bq/l – юни 2006; 1,73 ±
0,07 Bq/l – октомври 2006; 1,23 ± 0,06 Bq/l – април 2007; 1,07 ± 0,05 Bq/l – юли 2007; 1,49 ±
0,07 Bq/l – септември 2008; 1,54 ± 0,07 Bq/l – април 2009; 1,64 ± 0,07 Bq/l – юли 2009; 1,43
± 0,07 Bq/l – септември 2009; 1,44 ± 0,07 Bq/l – май 2010; 1,57 ± 0,07 Bq/l – август 2010).
След проведена анкета бе установено, че кладенецът не се използва за питейни цели,
заради наличието на органично замърсяване (от септична яма). В такъв случай
количеството на естествения калий и съответно на радиоактивния му изотоп 40К
допринасят за високата стойност на общата бета‐активност. Общата индикативна доза на
водата е под установената граница от 0,10 mSv/year [6].
Освен кладенецът в с. Крушовица, със сравнително по‐високи стойности на обща
бета‐активност, спрямо останалите пунктове, се отличава водата от с. Габра – от чешма до
училището (между 0,210 ± 0,025 Bq/l – август 2010 и 1,00 ± 0,14 Bq/l – октомври 2005).
Oбщата индикативна доза е под 0,10 mSv/year. Максимална обща бета‐активност е
измерена през есента на 2001 г. (1,52 ± 0,08 Bq/l) в рудични води близо до с. Габра.
Във всички води, освен изброените, общата бета‐активност е под контролното ниво
от 1,0 Bq/l и отговарят на изискванията по показател обща бета‐активност [6].
Обемна концентрация на естествен уран във води
Уранът като химичен елемент е разпространен глобално и дадено съдържание на
естествен уран във води около ПХРАО – Нови хан не може да се свърже с експлоатацията
на хранилището. Концентрацията на уран следва да бъде определяна, с оглед опазване
здравето на населението, поради неговата химична токсичност и радиотоксичност. Каква
е концентрацията на естествения уран във води зависи от множество физични, химични,
геоложки и други фактори.
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Графика 3. Съдържание на обща алфаактивност в повърхностни и питейни води от рна на ПХРАО – Нови хан

Графика 4. Съдържание на обща бетаактивност в питейни и повърхностни води от района на ПХРАО – Нови хан

Графика 5. Съдържание на ест. U в питейни и повърхностни води от района на ПХРАО – Нови хан

От радиологична гледна точка, за качество на водите предназначени за питейно‐
битови цели, границата е от 0,03 mg (U)/l [6]. Максимално допустимите концентрации на
естествен уран в повърхностни води са по‐високи, но засега ще разгледаме питейните и
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непитейните води заедно. Естественият уран участва в изчисляването на общата
индикативна доза.
На графика 5 са представени максималните (червен цвят) и осреднените (син цвят)
стойности на концентрация на естествен уран, измерени в кой да е от пунктовете на
пробовземане. В един от тях – чешма Търнава, е установена по‐висока концентрация на
естествен уран (0,070 ± 0,018 mg/l – февруари 2005; 0,050 ± 0,013 mg/l – есен 2006 и
пролет 2007; 0,048 ± 0,012 mg/l – есен 2008). На графиката е видима ясна тенденция на
спад в концентрацията на естествен уран след есента на 2008 г. – всички резултати са под
0,005 mg/l. Тази тенденция е резултат от извършени изкопни дейности и промени във
водохващането на чешма Търнава.
Във всички случаи (с изключение на м. февруари 2005 г. – чешма Търнава),
изследваните води са отговаряли на изискванията на актуалните към момента на
извършване на анализите, нормативни разпоредби за качество на водите. Промените в
концентрацията на естествен уран обуславят необходимостта от извършване на
периодичен мониторинг. При установяване на сравнително по‐високо ниво на
концентрация на естествен уран в някой от пунктовете, се предприема по‐често
пробонабиране от този пункт.
Обемна концентрация на радий226 във води
Според Наредба 9 – радий‐226 (226Ra) следва да се определя само за тези питейни
води, чиято обща алфа‐активност надвишава контролното ниво от 0,5 Bq/l. Радий‐226
участва в изчисляването на обща индикативна доза. На графика 6 са представени
максималните, измерени в кой да е от пунктовете концентрации на 226Ra (с червен цвят)
и средните за сезона на пробовземане (син цвят) във води – питейни и повърхностни.
През всички сезони на пробовземане концентрациите на 226Ra са под 0,20 Bq/l.
През повечето от периодите на пробовземане, средната и максималната стойности
са много близки. Получените резултати варират в граници, съпоставими с получените в
други региони на страната. По показател обща индикативна доза, всички изследвани
води съответстват на нормативните изисквания.
ПОЧВИ И ДЪННИ УТАЙКИ
Анализирани са обработваеми почви в една контролна точка във всяко едно от
селата Нови хан, Габра и Крушовица. От същото място e взета проба и от селскостопанска
продукция, използвана за човешка консумация. Пробовземането е извършено на
дълбочина 0 – 20 cm. Анализирани са целинни почви и растителност, взети в една
контролна точка във всяко едно от селата Нови хан, Габра и Крушовица. Дънните утайки
са пробонабрани в непосрествена близост, от местата където са взети пробите
повърхностни води: р. Търнава, р. Габра и р. Суха габра.
След изсушаване и хомогенизиране, дънните утайки и почвите се подлагат на
радиохимичен анализ за определяне съдържанието на 90Sr с последващо радиометриране
на нискофонова бета броячна апаратура с продължителност 3 ks. На пробите е
извършено и гама спектрометричното измерване в геометрия тип Маринели с
продължителност 20 – 140 ks. Резултатите са представени в Bq/kg въздушно сухо тегло.
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Масова активност на стронций90
В българското законодателство няма граница за съдържание на 90Sr в почви и
дънни утайки. Разпространението на този техногенен радионуклид на територията на
Република България е неравномерно и се дължи на извършваните в миналото ядрени
опити и на атмосферен пренос след аварията в Чернобил.
Установено е, че продуктите на ядреното делене при попадането им на
повърхността на почвите устойчиво се фиксират в горните слоеве. Проникването им в
дълбочина обикновено се дължи и е пропорционално на количеството дъждовна вода.
Това е бавен процес и в райони, където валежите са значителни, радионуклидите успяват
да се натрупат в по‐големи количества в по‐долните слоеве в продължение на няколко
години.
В почвите 90Sr е по‐подвижен от 137Cs и може да достигне до по‐дълбоките почвени
слоеве. Този процес е достатъчно бавен и за 1 година 90Sr прониква на дълбочина 1,1 – 1,2
cm. Изследванията показват също, че при по‐кисели почви проникването се улеснява. При
дълбочини на почвения слой 30 – 40 cm не би трябвало да се регистрира 90Sr.
Дънните утайки са важен екологичен индикатор за акумулирането на
радиоактивност в природните водоеми. Те са част от хранителната верига във водната
екосистема. Концентрацията на 90Sr в дънните утайки е в пряка зависимост от
концетрацията му в прилежащите води през предходни години. На графика 7 са показани
резултати от анализите на специфичното съдържание на 90Sr в почви и дънни утайки.
Над 95% от резултатите за почви и 100% за дънни утайки са със съдържание на 90Sr под
10 Bq/kg. В четири от почвите е измерена специфична активност 20 – 25 Bq/kg. Това са:
обработваема почва в с. Габра, две целинни (с. Нови хан и с. Крушовица) и една в близост
до р. Габра. Измерените активности кореспондират с резултатите, получени в други части
от страната.
Съдържанието на 90Sr в дънните утайки през всички периоди от всички пунктове е
под 2,0 Bq/kg (с изключение на 9,08 ± 0,20 Bq/kg – р. Суха Габра – юли 2007). Измерените
специфични активности са очаквани с оглед ниските концентрации на 90Sr в
повърхностните води и са в рамките на регистрираните в други региони на България.
Не се наблюдава разлика между концентрациите на 90Sr в целинни и обработваеми
почви. Активността на радионуклида в дънните утайки е по‐ниска отколкото в почвите.
Получените резултати са ниски по своята абсолютна стойност и са съпоставими с тези от
останалите части на страната.
Гама спектрометрични анализи
Чрез гама спектрометричен анализ във всички проби, почви и дънни утайки, се
установява присъствие на естествените радионуклиди: 40K, 226Ra, 232Th, ест. U, 210Pb. От
техногенните радионуклиди се регистрира само 137Cs и съдържанието му е в граници от
6,63 ± 0,34 Bq/kg до 83,8 ± 3,3 Bq/kg.
Резултатите за специфична масова активност на регистрираните естествени
радионуклиди варират в следните граници: за 40К между 208 ± 11 Bq/kg и 870 ± 39 Bq/kg,
тези за 226Ra между 17,5 ± 0,9 Bq/kg и 44,7 ± 2,1 Bq/kg, за ест. U – между 2,54 ± 0,44 Bq/kg и
171 ± 25 Bq/kg, за 210Pb – между 42,8 ± 1,5 Bq/kg и 52,9 ± 1,9 Bq/kg и за 232Th – между 20,5 ±
1,0 и 87 ± 6 Bq/kg. Измерените специфични съдържания са в границите на естествените
фонови стойности.
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Графика 6. Съдържание на 226Ra във води от района на ПХРАО – Нови хан

Графика 7. Активност на 90Sr в почви и дънни утайки от района на ПХРАО – Нови хан

Графика 8. Специфична активност на 90Sr в храни и растителност в района на ПХРАО – Нови хан
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ХРАНИ И РАСТИТЕЛНОСТ
Изследвани са 36 проби тревна растителност в контролни точки във всяко едно от
селата Нови хан, Габра и Крушовица. От тези населени места е взета и изследвана и
селскостопанска продукция: 84 проби от прясно мляко – краве и овче, картофи, круши и
други. Направен е гама спектрометричен анализ и последващ радиохимичен анализ на
пробите за съдържание на 90Sr и обща бета‐активност. До 2012 г. са измерени 120 проби
храни и растителност от района на ПХРАО – Нови хан. Резултатите се отнасят до
въздушно сухо тегло.
Стронций90
На графика 8 са показани специфичните активности на 90Sr в храни (червен цвят)
(за проби от 1 до 84) и в растителност (син цвят) (за останалите от 85 до 120). От
измерените 120 проби (84 храни и 36 растителност), се установява, че 90Sr се намира в по‐
висока степен в растителните продукти (коприва, трева, сено, билки), отколкото в
храните. Стронций‐90 в почти всички изследвани хранителни продукти не се открива
или е не‐повече от 0,30 Bq/kg, което е пренебрежимо ниска стойност.
Тъй като измерените активности в продукти за човешка консумация са значително
по‐ниски, в сравнение с резултатите за растителност – ординатата на тази графика е в
логаритмичен мащаб.
Специфичната масова активност на 90Sr се регистрира без ясно изразено по‐високо
съдържание в който и да е растителен продукт. Активността е в границите от минимално
детектируемата за метода (0,03 Bq/kg) до 32 ± 0,7 Bq/kg (коприва, с. Крушовица).
Забелязва се числено сходство между диапазона на получените резултати за
специфична масова активност на 90Sr в почвите (графика 7) и растителността. Логично е
да се очаква растителност, отглеждана върху почва със сравнително по‐високо
съдържание на радиостронций, да има по‐висока концентрация на радионуклида, което
се изразява с трансферния коефициент.
Всички измерени активности на стронций‐90 в растиелност и хранителни продукти
са ниски по своята абсолютна стойност. Резултатите са в диапазона на типичните за
България фонови стойности. Хранителните продукти и растителността не представляват
опасност за здравето на населението на селата в района на ПХРАО Нови хан.
Обща бетаактивност
На графика 9 са представени резултатите от извършените анализи на обща бета‐
активност в същите 120 проби храни и растителност (както за 90Sr) от района на ПХРАО
Нови хан. И тук първите 84 резултата се отнасят за пробите храни (зелен цвят), а
останалите – за растителност (червен цвят).
Наблюдава се същата тенденция както при предходната графика 8 – резултатите за
храни варират в много по‐тесни граници, спрямо тези за растителните проби. За разлика
от стронций, минималните измерени стойности на обща бета‐активност в храни рядко са
на ниво минимално детектируема активност. Типичната стойност на обща
бета‐активност в храните е под 200 Bq/kg. Резултатите за растителни проби са в
по‐широки граници – от 106 ± 7 Bq/kg до 1201 ± 46 Bq/kg (с. Габра – коприва).
Общата бета‐активност в тези проби се дължи в основна степен на съдържанието
на естествения радионуклид 40K. Резултатие са съпоставими с получените от други
региони на страната.
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Графика 9. Обща бетаактивност на храни и растителност в района на ПХРАО – Нови хан

Фигура 2. Обща схема на точките на пробоотбор и измерване

Гама спектрометрични анализи
На всички проби храни и растителност е извършен гама спектрометричен анализ.
Регистрирани са два радионуклида: калий‐40 и цезий‐137. Активността на естествения
радионуклид 40K варира в граници от 43,1 ± 2,3 Bq/kg до 179 ± 9 Bq/kg. В растителни
проби активността на калий‐40 достига до около 1000 Bq/kg. Тези стойности
кореспондират на измерената обща бета‐активност в пробите. За изкуственият 137Cs е
измерена най‐висока активност от 2,62 ± 0,46 Bq/kg (коприва от с. Габра – април 2006). В
хранителните продукти най‐високата измерена активност на цезий‐137 е 1,26 ± 0,11
Bq/kg (манов мед с. Крушовица – октомври 2005). Получените резултати са в границите
на естествените фонови стойности.
АЕРОЗОЛНИ ФИЛТРИ. ОБЩА БЕТА‐АКТИВНОСТ В АЕРОЗОЛНИ ФИЛТРИ.
ГАМА СПЕКТРОМЕТРИЧЕН АНАЛИЗ
Обемната активност на аерозоли във въздуха е определена по аспирационен метод,
основаващ се на пробонабиране на определено количество въздух (повече от 200 m3)
през аерозолен филтър тип ФПП 15. Пробовземането е проведено съгласно изискванията
на БДС 17.2.5.01‐81 „Охрана на природата. Атмосфера. Общи изисквания към вземане на
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проби“. Аерозолните проби се подлагат на гама спектрометричен анализ (време на
измерване 32 – 430 ks) [5], след което се опепеляват и радиометрират с цел определяне на
обща бета‐активност (време на измерване 3 ks). Резултатите са в пряка зависимост от
запрашеността в съответното населено място към момента на пробоотбор.
Общата бета активност, измерена в аерозолни филтри от центъра на селата Нови
хан, Крушовица и Габра през всички периоди е в диапазона 0,35 ± 0,093 mBq/m3 до 3,4 ±
1,1 mBq/m3, със средна стойност 0,78 mBq/m3.
Получените резултати са в границите на естествените фонови стойности и не
свидетелстват за строго изявена сезонна зависимост. Не е регистрирано замърсяване на
приземния атмосферен въздух в населените места с техногенни радионуклиди.
МОЩНОСТ НА ДОЗАТА ГАМА‐ЛЪЧЕНИЕ
Измерването на мощността на погълнатата доза гама‐лъчение във въздуха е
извършено в 5 точки във всяко населено място през всеки от циклите, както и във всички
останали точки на пробонабиране (фиг. 2).
Измерените стойности през всички сезони на мониторинга са в граници:
–
0,09÷0,15 µGy/h за с. Нови хан;
–
0,10÷0,22 µGy/h за с. Крушовица;
–
0,11÷0,15 µGy/h за с. Габра;
–
0,18 µGy/h за Кръстеви кладенци,
и са характерни за естествения радиационен фон за райони с наличие на магматични
скали [9], каквато е Лозенската планина.
ИЗВОДИ
1.

2.

3.

4.

Резултатите от измерването на мощността на погълнатата доза гама‐лъчение във
въздуха и от анализите на съдържание на биологично‐значими радионуклиди в
аерозоли във въздуха, речни води и дънни утайки, питейни и повърхностни води,
почви, растителност и мляко не се различават от естествените фонови стойности.
Съдържанието на естествени и техногенни радионуклиди в изследваните обекти е
със стойности, дължащи се на природните източници, глобалните атмосферни
отлагания след ядрените опити в атмосферата и на аварията в Чернобил.
Въз основа на резултатите от проведения радиологичен мониторинг може да се
твърди, че като възможен източник на облъчване на населението, ПХРАО – Нови хан
отговаря на изискванията на Наредба за безопасност при управление на
радиоактивните отпадъци – консервативната оценка на годишната индивидуална
ефективна доза за критична група лица от населението е многократно по‐ниска от
установената граница 0,3 mSv.
Експлоатацията на Постоянното хранилище за радиоактивни отпадъци – Нови хан
по радиологични показатели не оказва влияние върху жизнената среда и
населението от близките населени места.
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РАДИОЛОГИЧЕН МОНИТОРИНГ НА ХРАНИ 2008 – 2012
Виктор Бадулин, Росица КаменоваТоцева, Живко Тенев, Радостина Котова
Радиологичният мониторинг на храни е част от радиологичния мониторнг на
околната среда, предвиден в чл. 35 и чл. 36 от Договора за създаване на Европейската
общност за атомна енергия (Договор Евратом) [1]:
Член 35. Всяка държава‐членка създава необходимите съоръжения за
осъществяването на постоянно наблюдение на нивото на радиоактивността във въздуха,
водата и почвата и да осигури спазването на основните стандарти.
Европейската комисия (ЕК) има право на достъп до тези съоръжения и може да проверява
тяхното функциониране и ефективност.

Член 36. Компетентните органи периодично предоставят информация относно
проверките, посочени в член 35, на Комисията, така че тя да бъде информирана за нивото
на радиоактивност, която може да окаже влияние върху населението.
Член 36. Компетентните органи периодично предоставят информация относно
проверките, посочени в член 35 на ЕК, така че тя да бъде информирана за нивото на
радиоактивност, която може да окаже влияние върху населението.
Препоръки по прилагане на тези изисквания се съдържат в Препоръка
2000/473/Евратом на Комисията [2]. В съответствие с чл. 35 от Договора Евратом, в
пробите мляко и смесена диета (целодневно меню) се определя съдържание на 90Sr и
гама‐емитери. В млякото се анализира тяхната специфичната активност, а в смесена
диета – денонощното им постъпване с храна. Мониторингът на смесена диета може да
бъде извършван чрез анализ на отделните й съставни части и/или чрез анализ на проби
целодневно меню от големи заведения за хранене. Минималната периодичност на
пробовземане е веднъж месечно за млякото и веднъж на три месеца за смесената диета.
За информиране на ЕК са определени следните минимални нива:
90Sr
0,2
мляко [Bq/l]
137Cs
0,5
смесена диета [Bq/d·p]
(бекерел на човек дневно)

90Sr
137Cs

0,1
0,2

Мониторингът се извършва и с цел оценка на риска за човешкото здраве. Рискът се
определя количествено чрез очакваната индивидуална ефективна доза в резултат на
поглъщане на радионуклиди с консумираните храни.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Лабораторията „Контрол на облъчване на населението” извършва мониторинг на
храни в продължение на много години. През последните 5 от тях (2008 – 2012)
програмата е допълнена, за да отговори на изискванията на Препоръка 2000/473/
Евратом на ЕК [2]. Тя е определена със заповед на министъра на здравеопазването и
включва:
–
веднъж месечно – мляко;
–
един път на 3 месеца – смесена диета;
–
два пъти годишно – 7 основни групи храни, избрани в съответствие с препоръки на
Световната здравна организация (СЗО) [3].
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Предвидените проби храни се вземат от търговска мрежа на гр. София и са
представителни за цялата територия на страната, а смесената диета – от големи лечебни
заведения за болнична помощ (също от гр. София). Допълнително се включват и проби
храни, взети при провеждане на държавния здравно‐радиационен контрол в района на
ядрени съоръжения и ликвидирани обекти на уранодобива, както и проби, анализирани
по искане на клиенти. Пробовземането (с исключение на проби, предоставени от
клиенти) се извършва съгласно Наредба № 22 от 2003 г. за условията и реда за вземане на
проби от храни [4]. В съответствие с препоръките на СЗО [3], в програмата не са включени
храните с годишна консумация на лице от население под 20 kg (например, диворастящи
гъби).
За определяне на 90Sr се използват образци, получени след предварителна
обработка на пробите – опепеляване при температура 450°C, стриване на пепелния
остатък и хомогенизиране. Прилага се радиохимичното извличане на стронция, след
което 90Sr се определя по дъщерния му продукт 90Y [5]. При типични условия (маса на
пробата и време на измерване) минимална измеряема активност (МИА) на метода е
0,03 Bq/kg.
За определяне на гама‐емитери се използва недеструктивния гама
спектрометричен анализ със свръхчист германий (НРGe) детектори по международния
стандарт IEC 61452 (1995 ‐ 09) [6]. При типични условия (маса на пробата и време на
измерване) МИА на метода е 0,02 Bq/kg за 137Cs, 0,2 Bq/kg за 226Ra.
Оценката на неопределеността на резултатите се извършва в съответствие с
препоръките на международните организации в областта на метрологията [7].
Тъй като съдържанието на радионуклиди в храни е ниско, в много случаи
резултатът от измерването е под МИА или е сравним с оценената неопределеност. С цел
избягване на систематична грешка при оценка годишното постъпване на радионуклиди
[8], резултатите се регистрират по същия стандартен начин – както са измерени.
Лабораторията „Контрол на облъчване на населението” е част от Органа за контрол
от вид А на НЦРРЗ, акредитиран от Изпълнителна агенция „Българска служба за
акредитация”. Качеството на извършваните анализи и компетентността на
лабораторията редовно се проверява с участие в международни междулабораторни
сравнения и тестове за пригодност, организирани от Европейската комисия и
Международната агенция за атомна енергия.
Оценката на вътрешно облъчване от постъпване на радионуклиди с храни се
извършва в съответствие с препоръки на Международната агенция за атомна енергия [9].
Очакваната индивидуална ефективна доза от постъпване на 90Sr и 137Cs с храни (за
възрастни) се оценява по резултати от мониторинга на основни групи храни като:

(

)

D = ∑ e(90Sr ) ⋅ ai (90Sr ) + e(137Cs ) ⋅ ai (137Cs ) ⋅ mi ,
i

където:
–
D е ефективната доза, Sv;
–
e – очакваната ефективна доза от инкорпориране на единица активност чрез
поглъщане, Sv/Bq (2,8·10‐8 за 90Sr, 1,3·10‐8 за 137Cs [10]);
–
ai – средната стойност на специфична активност на радионуклиди в i‐тата група
храни, Bq/kg;
–
mi – средното потребление на храни от i‐тата група на лице от население, kg.
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Средното потребление на храни от i‐тата група се оценява по данни за потребление
на домакинствата, публикувани от Националния статистически институт [11]. Избраните
основни групи включват данните за потреблението на следните видове храни:
–
хляб и варива (хляб и тестени изделия, брашно, ориз, други зърнени продукти и
храни, сладкарски изделия от брашно, зрял фасул, леща);
–
корени и грудки (картофи);
–
зеленчуци (пресни и замразени зеленчуци, зеленчукови консерви, зеленчукови
нектари и сокове, туршии, гъби);
–
плодове (пресни и замразени плодове, ядки, плодови сокове, сиропи, нектари);
–
месо (месо и месни произведения, яйца);
–
риба (риба и рибни продукти);
–
мляко (прясно мляко, кисело мляко, сирене, кашкавал, други млечни
произведения).
Аналогично се оценява очакваната индивидуална ефективна доза от постъпване на
90Sr и 137Cs с храни (за възрастни) по резултати от мониторинга на смесена диета:

(

)

D = 365 ⋅ e(90Sr ) ⋅ d (90Sr ) + e(137Cs ) ⋅ d (137Cs ) ,
където: d е средната стойност на денонощно постъпване на радионуклиди с храни, в
бекерели на човек дневно (Bq/d·p).
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
През периода 2008 – 2012 г. са анализирани 247 проби храни, в т.ч. 101 проби мляко
и млечни произведения и 22 проби смесена диета. Обобщените резултати за съдържание
на 90Sr и 137Cs са представени на таблици 1 и 2.
Съдържанието на радионуклиди в изследваните проби е много ниско. Само в 7
проби мляко (млечни произведения) и в 8 проби смесена диета съдържанието на 90Sr
превишава ниво за докладване на Европейската комисия. Съдържанието на 137Cs във
всичките проби е под ниво за докладване. Съдържанието на радионуклиди във всички
видове храни е сравнимо с данните от предходния период, което свидетелства за много
ниска скорост на очистване на сухоземната екосистема от замърсяване в резултат на
аварията в Чернобил.
През 2011 – 2012 г. са изследвани 25 проби мляко за съдържание на естествения
радионуклид 226Ra. В 3 от тях (от търговска мрежа) са регистрирани стойности,
надхвърлящи естествен радиационен фон: максималната стойност възлиза на 1,28 (0,14)
Bq/kg. Вероятно, 226Ra попада в млякото с минералните добавки към фуражите на
преживните животни (например, с дикалциев фосфат), където специфичната активност
на 226Ra може да достигне 740 Bq/kg, в зависимост от произхода на използваната за
неговото производство изходна суровина [12].

61

62

0,088 (0,019)

0,073 (0,012)

0,081 (0,028)

0,076 (0,026)

0,41 (0,05)

0,44 (0,06)

0,117 (0,047)

Корени и грудки

Зеленчуци

Плодове

Месо

Риба

Мляко

Смесена диета

0,117 (0,047)

0,040 (0,034)

0,08 (0,07)

0,040 (0,022)

0,032 (0,024)

0,061 (0,024)

0,062 (0,020)

0,12 (0,17)

средно

0,187 (0,036)

0,56 (0,09)

0,065 (0,017)

0,065 (0,024)

0,098 (0,016)

1,076 (0,038)

0,127 (0,025)

0,052 (0,013)

max

средно

0,068 (0,032)

0,085 (0,050)

0,054 (0,015)

0,040 (0,014)

0,048 (0,043)

0,08 (0,15)

0,082 (0,025)

0,052 (0,013)

2009

0,13 (0,06)

0,19 (0,06)

0,026 (0,036)

0,28 (0,13)

0,588 (0,044)

0,131 (0,021)

0,00 (0,07)

Корени и грудки

Зеленчуци

Плодове

Месо

Риба

Мляко

Смесена диета

0,00 (0,07)

0,026 (0,038)

0,23 (0,20)

0,04 (0,06)

0,025 (0,035)

0,09 (0,09)

0,023 (0,041)

0,013 (0,055)

средно

0,064 (0,039)

0,159 (0,034)

0,359 (0,043)

0,14 (0,06)

0,04 (0,11)

0,33 (0,10)

0,071 (0,036)

0,01 (0,07)

max

средно

0,011 (0,035)

0,014 (0,025)

0,25 (0,13)

0,04 (0,05)

0,016 (0,025)

0,019 (0,043)

0,017 (0,034)

0,01 (0,07)

2009

0,057 (0,022)

0,032 (0,034)

0,064 (0,043)

0,057 (0,021)

0,034 (0,041)

0,051 (0,023)

0,040 (0,015)

0,051 (0,022)

средно

0,181 (0,026)

0,051 (0,018)

0,333 (0,019)

0,375 (0,030)

0,035 (0,013)

0,149 (0,030)

0,067 (0,024)

0,007 (0,016)

max

средно

0,036 (0,043)

0,012 (0,015)

0,21 (0,09)

0,02 (0,08)

0,024 (0,013)

0,013 (0,019)

0,067 (0,024)

0,006 (0,014)

2010

0,030 (0,012)

0,176 (0,031)

0,220 (0,20)

0,075 (0,024)

0,05 (0,33)

0,71 (0,34)

0,002 (0,017)

0,37 (0,41)

max

0,014 (0,009)

0,028 (0,030)

0,10 (0,07)

0,053 (0,017)

0,02 (0,13)

0,05 (0,08)

0,002 (0,017)

0,020 (0,027)

средно

0,073 (0,026)

0,070 (0,047)

0,080 (0,035)

0,041 (0,012)

–

0,06 (0,11)

0,037 (0,016)

2011

0,105 (0,021)

0,289 (0,045)

0,152 (0,032)

0,052 (0,014)

–

3,5 (0,6)

0,037 (0,016)

средно
0,078 (0,023)

2011

0,066 (0,020)

max

Резултати за 137Cs [Bq/kg; Bq/d·p за смесена диета]

0,10 (0,05)

0,30 (0,05)

0,156 (0,048)

0,097 (0,043)

0,075 (0,012)

0,095 (0,014)

0,040 (0,015)

0,051 (0,022)

max

2010

0,124 (0,023)

0,263 (0,018)

0,57 (0,08)

0,101 (0,017)

0,003 (0,035)

–

0,093 (0,019)

0,12 (0,17)

max

средно

0,027 (0,031)

0,07 (0,06)

0,19 (0,13)

0,045 (0,040)

0,001 (0,020)

–

0,034 (0,026)

0,007 (0,012)

средно

0,068 (0,037)

0,060 (0,029)

0,069 (0,023)

0,051 (0,010)

–

–

0,061 (0,033)

0,055 (0,018)

2012

0,126 (0,031)

0,26 (0,07)

0,25 (0,06)

0,064 (0,023)

–

–

0,166 (0,035)

0,070 (0,019)

max

2012

Забележка: В таблиците в скобите е представена стандартната неопределеност (1σ); средните стойности са средно‐претеглени от резултати за съответната година.

0,22 (0,09)

max

2008

Хляб и варива

Група храни /
смесена диета

Таблица 2. Обобщени резултати от мониторинга за съдържание на 137Cs

0,88 (0,07)

max

2008

Хляб и варива

Група храни /
смесена диета

Резултати за 90Sr [Bq/kg; Bq/d·p за смесена диета]

Таблица 1. Обобщени резултати от мониторинга за съдържание на 90Sr

Ограниченият обем резултати за храни с повишено съдържание на 226Ra не дава
основание този радионуклид да бъде включен в оценките на облъчване. Средните
стойности на очакваната индивидуална ефективна доза от постъпване на 90Sr и 137Cs (за
възрастни) за съответната година са представени в таблица 3. Посочената максимална
доза е оценена като горна граница на 0,95 ‐ доверителен интервал на разпределение на
индидивидуалните дози.
Таблица 3. Очаквана годишна индивидуална ефективна доза от постъпване на 90Sr и 137Cs с храни, µSv
По резултати за групи храни

По резултати за смесена диета

Година
90Sr

137Cs

Общо
1,0 (0,7)

90Sr

137Cs

1,19 (0,48)

0,01 (0,32)

Общо
1,2 (0,6)

Max
(0,95)

2008

0,8 (0,6)

0,21 (0,15)

2,2

2009

0,75 (0,40)

0,11 (0,14)

0,87 (0,43)

0,69 (0,33)

0,05 (0,12)

0,75 (0,35)

1,6

2010

0,57 (0,14)

0,11 (0,07)

0,68 (0,16)

0,59 (0,23)

0,17 (0,20)

0,76 (0,31)

1,3

2011

0,70 (0,31)

0,18 (0,14)

0,88 (0,34)

0,73 (0,26)

0,07 (0,04)

0,82 (0,27)

1,4

2012

0,50 (0,30)

0,18 (0,12)

0,68 (0,32)

0,70 (0,38)

0,13 (0,15)

0,83 (0,41)

1,5

Анализът на направените оценки показва, че основната част (около 80%) от дозата
на облъчване се формира от 90Sr. Оценките по резултатите от мониторинга на основните
групи храни статистически не се различават от направените по резултатите от
мониторинга на смесена диета. Максималната очаквана годишна индивидуална
ефективна доза от постъпване на 90Sr и 137Cs с храни не надхвърля 2 µSv, което е само 0,2%
от определената с Наредба за основните норми за радиационна защита [13] граница на
годишната ефективна доза (от 1 mSv) за всяко лице от населението.
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