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Специализирано поделение „ПХРАО – Нови хан”

Хранилището за радиоактивни отпадъци - Нови хан е въведено в

експлоатация през 1964 г. като съоръжение за погребване на РАО,

генерирани от експерименталния ядрен реактор ИРТ – 2000

(Българска академия на науките) и източниците на йонизиращи

лъчения използвани в индустрията, медицината, отбраната,

научните изследвания и др.

С решение на МС № 693/09.11.1999 г., в изпълнение на Стратегията

за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни

отпадъци ПХРАО – Нови хан е трансформирано в съоръжение за

временно съхраняване на РАО от ядрените приложения.

От 2006 г. е специализирано поделение в състава на ДП РАО.
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Гамаоблъчвателни установки
Гамаоблъчвател

име 
Произход Изотоп Активност

"Исследовател" ИКХТ към ССА Co-60 9.1809E+12Bq

"РХМ" ИКХТ към ССА
Co-60

1.3581E+13 Bq

“Стебел 3М” ИКХТ към ССА Cs-137 2.7645E+13 Bq

“Добруджа” НЦАН Cs-137 6.3467E+13 Bq

“Гама-Галус
НЦАН 

Со-60 2.7809E+11 Bq

“ЛМБ”
НЦАН 

Cs-137 5.7333E+13 Bq

MPX-100 РАДИОИЗОТОП Со-60 2.2479E+13 Bq

КОЛОС ЯНЕБ             Cs-137 6.3392E+13 Bq

ГОУ ИГУР НЦРРЗ                                                            Cs-137 3.3339E+13 Bq

РХМ гама 20 ЕОМ ЕООД                                                             Со-60 1.33E+12 Bq

„ Изследователь“ ИПАЗР "Н. Пушкаров” Со-60 11.6 TBq

ГОУ 3М
Добруджански земеделски институт, с. Петлешково

Cs-137 3,4674.102 ТBq 

Гама 1300 ИКХТ към ССА Cs-137 775,38 TBq

„Луч 1’’ КОЦ - В. Търново Со-60 2,631Е+13 Bq 

“Рокус”
4 бр.

МДОЗС-Русе ООД, 
УМБАЛ "ЦарицаЙоанна“, Комплексен онкологичен център -
Пловдив ЕООД,
"КОЦ Бургас" ЕООД

Со-60 775,38 TBq



Специализирано поделение „ПХРАО – Нови хан”

Приетите до 1994 г.

високоактивни ИЙЛ се 

съхраняват в хранилището за 

отработени източници т.н.гама 

кладенец.

Съоръжение за съхраняване на отработени закрити високоактивни 
ИЙЛ

Обем:          1m3

Степен на запълване: 65 ℅ (0,65 m3)



Специализирано поделение „ПХРАО – Нови хан”

Радионуклиден  инвентар 

Радионуклиди Активност, Bq

3H 1,44 1010

60Co 9,85 1012

63Ni 1,56 109

85Kr 6,32 1010

90Sr 6,98 1010

137Cs 5,71 1013

147Pm 8,53 107

226Ra 5,97 1011

239Pu 1,82 1011

241Am 2,40 1010

общо 6,79 1013

Основната активност

67,9 TBq (2009г.) се определя 

преимуществено от :

60Co – 84,11%

137Cs – 14,49 %



Специализирано поделение „ПХРАО – Нови хан”

Габаритни размери
/mm/

Размери на активната част
/mm/

Активност
/Bq/

диаметър височина диаметър височина

Високоактивен закрит източник 60Co в медицината

23 33 21 25 3,23.1014

Високоактивен закрит източник 137Cs от научни изследвания

35 48 31,5 40 6,2.1013

Високоактивен закрит източник 241Am в индустрията

20 6 18 х 7,10.1010

Високоактивен закрит източник 60Co в индустрията

23 33 21 25 1,62.1014

Параметри на използваните високоактивни закрити източници



ПРИЕМ НА ГАМА-ОБЛЪЧВАТЕЛ, тип „ИССЛЕДОВАТЕЛЪ“

•

• В публикувано съобщение на Председателят на КИАЕМЦ (тогава)
чрез БТА се уведомява българската общественост като се изказва
публична благодарност от регулиращия/надзорен орган към
работния екип за отличната организация и проявен висок
професионализъм, във връзка с изпълнение на отговорната задача
- превозване и приемане за съхраняване на гама-облъчвател,
съдържащ 36 броя източници на йонизиращо лъчение Со-60, с
обща активност 74 ТBq на площадката на ПХРАО - Нови хан.
Товарно-разтоварните дейности и транспорта са извършени
безаварийно при строга полицейска охрана, непрекъснат
дозиметричен контрол и в присъствието на инспектори от КИАЕМЦ.



Гамаоблъчвател  
„ Изследователь“

Товарни дейности на площадката на генератора

Превоз на РАО

Товаро-разтоварни дейности на 
площадката на СП “ПХРАО –

Нови хан”

Приет по специалната 
програма за 2013 г.  от
ИПАЗР "Н.Пушкаров”

Размери и тегло :
D-1200mm.
H-1500mm. 

5600kg.

Брой източници :
27 броя
Изотоп :

Со-60 
обща активност към  

04.2013 г. :
11.6 TBq



Гамаоблъчвател 
ГОУ 3М

Приет по специалната
програма за 2013 г.
От Добруджански 

земеделски институт, 
р.Генерал Тошево
Размери и тегло :

B-1150mm. 
H-1360mm. 
L-1100mm. 

4000kg.

Брой източници :
7 броя

Изотоп :
Cs-137 

начална активност : 
6,4920.102 ТBq (1,7546.104 

Ci);
остатъчна активност : 

3,4674.102 ТBq (9,3714.103 
Ci);



Гамаоблъчвател 
Гама 1300

Приет по специалната
програма за 2014 г.

от ИКХТ

(институт по

криобиология и 

хранителни технологии) 

към ССА

Размери и тегло :
D-1200mm. 
H-1100mm

3100kg.

Брой източници :
112 броя
Изотоп :
Cs-137 

Обща активност към към

01.03.2014 г:

775,38 TBq



Гамаоблъчвател 
„Луч 1’’

На основание договор 
№414035/30.10.2014 г

Приет 2015 г.
от

КОЦ - В. Търново

Размери и тегло :
500kg.

U-238 с активност
6,216E+09 Bq

Брой източници :
1 брой

Изотоп :
Co-60  

Активност 2,631Е+13 
Bq 



Телегаматерапевтична уредба “Рокус”:

1.Приет на основание договор 
№4080122/16.12.2008 г

От МДОЗС-Русе ООД
Тегло : 432kg.

U-238 с активност 64,3 μSv/h
2. Приет на основание договор 

№411007/22.02.2011 г

От Комплексен онкологичен център -

Пловдив ЕООД

Тегло : 505kg.

U-238 с активност 60  μSv/h

3. Приет на основание договор

№ 414033/ 14.10.2014

От УМБАЛ "ЦарицаЙоанна“

Тегло : 495 kg.

U-238 с активност 60  μSv/h

1 брой Изотоп : Co-60  

Активност 1,134E+14 Bq 

4. Приет на основание договор

№ 415024/ 05.10.2015

От "КОЦ Бургас" ЕООД – Бургас

Тегло : 500 kg.

U-238 с активност 6,21Е+09 Bq 



Необходими документи за прием на ГОУ с високоактивни ИЙЛ 

1. Заявление за предаване на РАО;
2. Разрешение на АЯР;
3. Протокол за извършена проверка на съответствие;  
4. Договор за приемане и съхранение на РАО;
5. Протокол за приемане /предаване на РАО;
6. Товарителница за транспортиране на РАО;
7. Нареждане за превоз на РАВ;
8. Дозиметрична карта ;
9. Констативен протокол за несъответствие  (при необходимост);
10. Протокол за оперативен инструктаж;
11. План за сигурност на превоза;
12. Оперативен план за дейностите по приемане;



Позовавания на документи

1. Специална програма на ДП „РАО”;
2. Заявление за предаване на РАО;
3. Критерии за приемане на РАО за управление в “СП „ПХРАО – Нови хан” - PH.KR 07.01.;
4. Инструкция за проверка на съответствие на РАО - PH.IN 07.02;
5. Инструкция за „Отчет и контрол на РАО" - PH.IN 07.24;
6. Инструкция за условия и ред за изготвяне на документи при приемане за съхраняване на 

радиоактивни отпадъци в СП „ПХРАО-Нови хан” - PH.IN 04.03.;
7. Договор за прием на РАО;
8. Инструкция за приемане на РАО в СП „ПХРАО – Нови хан" - PH.IN 07.03;
9. Радиационен контрол на транспортните средства – PH.IN 08.04;
10. Инструкция за входящ контрол на РАО при приемане за съхранение вСП „ПХРАО - Нови 

хан" – PH.IN 07.04;
11. Програма за осигуряване на качеството при превоз на РАВ - PH.PG 07.21;
12. Инструкция „Експлоатация на хранилищна единица за съхранение на РАО, тип СтБГОУ" -

PH.IN 07.38.;
13. Инструкция за работа с повдигателни съоръжения;
14. Програма за радиационна защита при превоз на РАВ - PH.PG 08.12;
15. Инструкция за експлоатация на транспортни средства в “СП „ПХРАО – нови хан - PH.IN 

06.86.;



Предварителни дейности

Разпореждане за създаване на екип за изпълнение на задачата от гл. инженер на “СП 
„ПХРАО – Нови хан”, определящо:

Ръководител на задачата: 

Консултант по безопасност при превоз : 

Първи сменен екипаж:

Специализирано транспортно средство (СТС)

шофьор 

придружаващо лице

Втори сменен екипаж:

СТС

шофьор

придружаващо лице

Поддържащ екип:

шофьор

спец. РДК

съдействащ по физическата защита



Предварителни дейности

1. Материално осигуряване

• Специализирани и помощни транспортни средства:

Специализирано превозно средство (СТС),  Рено „Мидлинер” (16 тона), с ТI =10

придружаващо Моторно превозно средство(МПС) , Бус „Фолксваген”

Допълнително оборудване на СТС:

• -укрепваща стойка;

• пристягащи колани;

• сапани;

• автокран (при необходимост);

2. Инструктажи:

• Извънреден инструктаж;

• Оперативен инструктаж (проведен на площадката на собственика на РАО);

• консултант по безопасност и ръководител на екипа;

• Съдействащ: специалист РДК. 



Основни дейности

1. Определяне и съгласуване със спец. органи на транспортния маршрут до обекта;

2. Демонтаж на ГОУ;

3. Действия по изваждането на облъчвателя от сградата;

4.Товаро-повдигателни дейности;

-монтиране на ГОУ на платформата на СТС; 

-разполагане и укрепване;

-РДК преди и по време на разполагане в СТС

4.Подписване на приемно-предавателен протокол от упълномощено лице на ДП „РАО”;

5.РДК на СТС по време по време на транспорт;



Основни дейности

1.Превоза се извършва по утвърден маршрут, съгласно План за транспорт, който се съгласува 
със специализираните охранителни органи;

По време на транспорта са предвидени  технологични почивки, включващи:

- Смяна на екипажа;

- РДК  по време на превоз;

2.Прием на площадката на СП „ПХРАО – Нови хан”

-Физическа проверка на КПП от охраната на “СП „ПХРАО – Нови хан”;

-РДК в Надзираваната зона на “СП „ПХРАО – Нови хан”;

-Преминаване в контролираната зона и разполагане в подкрановото пространство за 
разтоварване;

-Подготовка на хранилищната единица за прием на ГОУ;

-Разполагане на ГОУ в хр. единица;

3.Оперативен Радиационен дозиметричен контрол (РДК) 

Индивидуален дозиметричен контрол;

Осигуряване на допълнителни електронни дозиметри за персонала на възложителя;

Радиометричната апаратура;

Контролни измервания по време на изпълнение на задачата;



Специализирано поделение „ПХРАО – Нови хан”

В изпълнение на Националната стратегия за управление на отработено

ядрено гориво и на радиоактивни отпадъци и съгласно условията на

Проект на Phare № 632/01.01.2003 г. на площадката на СП “ПХРАО – Нови

хан” е изградено уникално съоръжение т.н. Гореща камера (ГК)

Предназначение на ГК:

приемане, контрол и обработка на закрити източници на йонизиращо

лъчение;

 идентификация на закритите източници на йонизиращо лъчение по вид

и произход, установяване на състоянието им, дезактивация при

необходимост, преопаковане;

 подготовка за кондициониране;

Контрол на състоянието на ИЙЛ



Специализирано поделение „ПХРАО – Нови хан”

Максимален размер на контейнер с източник на йонизиращо лъчение – (L

x B x N): 1,0m x 1,0m x 1,3 m;

Максимална активност, едновременно обработвана в Горещата камера –

500 TBq (60Co);

Максимална активност, съхранявана в оперативния контейнер (4 касети

х 1 000 TBq) – 4000 TBq (60Co);

Мощност на еквивалентна доза на разстояние 10 cm от стени А,D и C на

Гореща камера - 1μSv/h;

Гореща камера – основни характеристики



Специализирано поделение „ПХРАО – Нови хан”

Гореща камера



Специализирано поделение „ПХРАО – Нови хан”

BA

D
C

Гореща камера – общ вид



Специализирано поделение „ПХРАО – Нови хан”

Контейнер

Врата Стена В

Платформа с количка

Гореща камера – количка с платформа и главна врата



Специализирано поделение „ПХРАО – Нови хан”

Гореща камера – механичен манипулатор



Специализирано поделение „ПХРАО – Нови хан”

Главната врата и 

количка с платформа

Гореща камера 



Специализирано поделение „ПХРАО – Нови хан”

Гореща камера – механични 

манипулатори



Специализирано поделение „ПХРАО – Нови хан”

Разполагане на гамаоблъчвателна уредба в хранилищна единица, тип  

СтБГОУ



Специализирано поделение „ПХРАО – Нови хан”

Площадка за съхранение на гамаоблъчвателните уредби в хранилищни 

единици, тип СтБГОУ



Специализирано поделение „ПХРАО – Нови хан”

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


