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Радиацията около нас –
природа и човек
Компоненти на средногодишното дозово натоварване - 3.0 mSv
(по данни на UNSCEAR-2008, ООН)
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Цел и задачи на радиационния
мониторинг
 Точно и ясно определяне на радиационните
параметри – отпечатък на въздействието
 Установяване съответствието на фактическия
радиационен статус с действащото в Р. България
законодателство в областта, директиви и препоръки
на ЕC-Euratom, IAEA, ICRP и други организации
 Оценка и анализ на евентуални изменения и
тенденции в радиационната обстановка
 Организационни и технически мерки за
неразпространение на радиоактивност извън
площадката на АЕЦ “Козлодуй”
 Осигуряване на обективна информация за
компетентните органи и обществото.

Цел и задачи на радиационния
мониторинг
Осигуряването на надежден и качествен мониторинг се
постига основно с:
 Следване “добрите практики” в областта на
радиационния мониторинг
 Непрекъснато усъвършенстване и развитие на
методите и средствата за измерване и анализ
 Поддържане на високо квалифициран,
компетентен и мотивиран персонал
 Верификация с независими изследвания и
контрол …..
 Сътрудничество на национално и международно
ниво (членство в ALMERA, участия в TC RER).

Регулаторни изисквания в областта:
нац. нормативна база АЯР, МОСВ, МЗ










Закон за безопасно използване на ядрената енергия;
Наредба за основни норми за радиационна защита;
Наредба за осигуряване безопасността на ядрените централи;
Наредба за радиационна защита при дейности с източници на
йонизиращи лъчения;
Наредба за безопасност при управление на радиоактивните
отпадъци;
Наредба №1 от 10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване
на подземните води;
Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата,
предназначена за питейно-битови цели;
Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на
повърхностните води;
Наредба № 10 от 18.04.2002 г. за максимално допустимото
радиоактивно замърсяване при внос на селскостопанска
продукция след аварията в Чернобилската АЕЦ

Регулаторни изисквания в областта:
ЕС Euratom, ICRP
Директиви, препоръки, изисквания
 Euratom Treaty, Article 35, 36, 37
 Council Directive 2013/59/Euratom of 05.12.2013, Basic safety
standards for protection against the dangers arising from
exposure to ionizing radiation, (repealing Directive 96/29/Euratom)
 2004/2/Euratom, Commission Recommendation on standardized
information on radioactive airborne and liquid discharges into the
environment from nuclear power reactors and reprocessing plants
in normal operation
 2000/473/Euratom, Commission Recommendation on the
application of Article 36 of the Euratom Treaty concerning the
monitoring of the levels of radioactivity in the environment for the
purpose of assessing the exposure of the population as a whole
 ICRP Publication 103,The 2007 Recommendations of the
International Commission on Radiological Protection

Регулаторни изисквания в областта:
IAEA
Директиви, препоръки, изисквания
 General Safety Requirements Part 3, No. GSR Part 3, Radiation
Protection and Safety of Radiation Sources: International Basic
Safety Standards
 Radiation Protection of the Public and Protection of the
Environment, Draft Safety Guide, DS432
 IAEA, Environmental and Source Monitoring for Purposes of
Radiation Protection, Safety Guide, No. RS-G-1.8, (2005)
 IAEA, Safety of Nuclear Power Plants: Commissioning and
Operation, Specific Safety Requirements, No. SSR-2/2, (2011)
 IAEA, Radiation Protection and Radiation Waste Management in
the Operation of Nuclear Power Plants, Safety Guide, No. NS-G2.7, (2002)
 JCGM 100:2008, Joint Committee for Guides in Metrology,
Evaluation of measurement data — Guide to the expression of
uncertainty in measurement

Обхват и зони на мониторинг –
2 км ЗПЗМ, 30 км НЗ, реперни до 100 км
OFF-SITE SAMPLING LOCATIONS MAP – ENVIRONMENTAL RADIATION MONITORING PROGRAMME, KOZLODUY NPP
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monitoring point “A”: sampling of aerosols, air deposition, soil, grass, measurement of gamma dose rate (TLD & portable LB dosimetry devices) - number 11
monitoring point “B”: air deposition, soil, grass, gamma dose rate (TLD & portable LB dosimetry devices) – number 15
monitoring point “C”: surface water, bottom sediments, algae, gamma dose rate (portable LB dosimetry devices) – number 7
food-chain monitoring points:
- drinking water;
- milk;
- fish;
- cereals

Обхват и зони на мониторинг –
промишлена площадка на АЕЦ
ON-SITE SAMPLING/MONITORING LOCATIONS – ENVIRONMENTAL RADIATION MONITORING PROGRAMME, KOZLODUY NPP
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–
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monitoring point “B”: air deposition, soil, grass, gamma dose rate (portable LB dosimetry devices)
number of monitoring points – 7 points “B”; air-deposition sampling: planchet filter collector 0.25 m2, frequency of sampling – monthly
soil sampling: probe  8 cm, top 5 cm layer, 6 sub-samples, frequency of sampling – semi-annually
grass sampling: clippers and cutting frame, 2 cm above soil layer, sample – 2 kg fresh weight, semi-annually

–

TLD monitoring point: location – KNPP fence, number of points – 10, TLD type: TLE-4, consists of 10 det MMC-5 (CaSO4:Dy), exposition frequency – quarterly
more than 180 monitoring points for underground water; water sampling: 2 dm3 volume, frequency – quarterly, about 120 test pits monitored annually

–

Организация и изпълнение
 Регламентира се от дългосрочна програма, съгласувана с АЯР,
МОСВ и НЦРРЗ
 Реализира се независим надведомствен контрол от АЯР,
МОСВ и МЗ. Резултатите се верифицират на национално ниво.
 Отговаря напълно на националните и европейски нормативни
изисквания, препоръките на МААЕ и съответства на опита и
добрата практика на страните с развита ядрена енергетика.
 Обект на контрол са основни компоненти на околната среда в
30 км наблюдавана зона и в точки до 100 км радиус. Анализират
се проби от въздух, вода, почва, растителност, мляко, риба и др.
Годишният обем надхвърля 2300 проби и 5000 анализа.
 Измерва се непрекъснато радиационния гама-фон в населени
места от района. Провеждат се полеви измервания с мобилна
лаборатория.

Организация и изпълнение
 Извършват се моделни оценки на дозите на населението в
наблюдаваната зона, вследствие експлоатацията на АЕЦ
“Козлодуй”.
 Качеството на провежданите анализи и измервания е
осигурено на национално и международно ниво с редовни
участия в престижни международни лабораторни сравнения.
 От 2012 г. ЛИ-РМ е акредитирана по БДС EN ISO 17025, което
е признание за компетентност и качество на национално и
международно ниво.
 Резултатите се докладват регулярно на компетентните органи
в страната – АЯР, МОСВ, НЦРРЗ. Месечни бюлетини се изпращат
на кметствата на прилежащите общини – Козлодуй, Мизия,
Оряхово. С обобщени данни е запозната обществеността.

Автоматизирана система за
радиационен мониторинг в 30 км НЗ

 Непрекъснат контрол на радиационния гама-фон с автоматизирана



информационна система за радиационен мониторинг (АИСРМ) на
населени места в 30 км наблюдавана зона на АЕЦ “Козлодуй”
Осигурен е публичен достъп до данните на населението в общините
Информацията се предава on-line в националната система на МОСВ

Радиационен статус на околната среда
Мощност на еквивалентната доза (Sv/h) на гама-лъчение
в селища от 100 км зона и ограда на АЕЦ, (TLD) 1996 – 2016 г.
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АЕЦ и в контролните постове и селища от 100 км зона е напълно
сравним, с типични нива на ЕРФ в диапазона 0.05 – 0.15 µSv/h.
Радиоактивността в контролираните обекти – въздух, вода, почва,
растителност и храни е с типични фонови нива, в съответствие с
нормативната база в областта.
Радиационната обстановка в района е стабилна и непроменена от
експлоатацията на АЕЦ “Козлодуй”.

Радиационен статус на околната среда
 Техногенната активност на атмосферния въздух е с нормални фонови
нива, средно 2 µBq/m3. Не е регистрирано влияние от експлоатацията на
АЕЦ извън границите на площадката.
 Не е установено радиационно въздействие на централата върху
водите на р.Дунав и питейните водоизточници в района. Общата бета
активност на водите от природни водоеми е в граници 0,02 ÷ 0,13 Bq/l,
което е 26 % от разрешената норма 0,5 Bq/l по Наредба Н-4/2012 г.
 Радиационните показатели на питейните водоизточници отговарят на
санитарните норми (ОНРЗ и Наредба №9/2001 г.).
Обобщени резултати за обща бета активност (Bq/l) на води от р.Дунав, 2000 – 2016 г.
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Радиационен статус на околната среда
Радиоактивност на почви (Bq/kg a.d.w) в 3 км около АЕЦ “Козлодуй”, 1974 – 2016 г.
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 Техногенната активност на почвите е с трансграничен произход и не е
повлияна от АЕЦ “Козлодуй”. За 2016 г. активността на 137Cs варира в
граници 1÷40 Bq/kg (средно 10 Bq/kg), по-ниско от средното за страната.
Активността на 90Sr е с характерни за района нива, средно 0.9 Bq/kg.
 Радиоактивността на основните храни, произвеждани в региона –
мляко, риба и селско-стопански култури е в нормални фонови граници,
много под съответните допустими норми (Наредба №10/2002 г.).

Оценка на дозите на населението
 Извършват се моделни оценки на индивидуалните и колективни
дози на облъчване на населението от газоаерозолни и течни
радиоактивни емисии от АЕЦ “Козлодуй” в околната среда с
използване на утвърдена от ЕС методология CREAM.
 Реализира се независим контрол на допълнителното дозовото
облъчване от НЦРРЗ/МЗ.
 Допълнителното дозово облъчване на населението от 30 км
наблюдавана зона е стотици пъти по-ниско от това на естествения
радиационен фон (2330 µSv).
 Максималната индивидуална ефективна доза през 2016 г. е
оценена на 5 µSv/a, което е пренебрежимо ниско спрямо нормата
за населението (ОНРЗ-2012) за 1 г. (1000 µSv). Колективната доза
на населението в 30 км НЗ е 0.03 manSv. Резултатите са
съпоставими с тези на други АЕЦ в ЕС и света.

Пътища на постъпление на
радиоактивност и облъчване на човека

Source

Exposure
pathways

Exposure
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Дози на населението - резултати
Дозово натоварване на населението в 30-км наблюдавана зона от радиоактивни емисии
в околната среда, 2010-2016 г.
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Дози на населението - сравнения
2330 Sv/a

облъчване от естествения радиационен фон средно
за България, (за света средно е 2420 Sv/a)

1000 Sv/a

Граница на годишната ефективна доза на лице от
населението – чл.15 (1), ОНРЗ-2012

100 Sv/a

4  7 Sv/a

Административни (контролни граници на дозово облъчване
за АЕЦ “Козлодуй” в съответствие с ALARA) – 50 Sv/a от
газообразни + 50 Sv/a от течни емисии

допълнително облъчване от газообразните и течни
радиоактивни емисии от АЕЦ
АЕЦ “Козлодуй”
“Козлодуй” , 2001-2016 г.

Реалното допълнително облъчване на населението в 30 км НЗ от газообразните и
течни радиоактивни емисии от АЕЦ “Козлодуй” е около 300 до 500 пъти по-ниско от
това на естествения радиационен фон

Акредитация по БДС EN ISO 17025
Обхват на акредитация на БСА
№ 154 ЛИ-РМ
Да извършва изпитване на:
Аерозоли; Газообразни емисии;
Атмосферни отлагания; Почви;
Дънни утайки; Вода; Растения и
растителни продукти (трева, житни
култури, фуражи); Мляко и млечни
продукти; Риба (месо и кости).
Вземане на проби (извадки) от:
Почви; Дънни утайки; Житни
култури; Фуражи; Води; Въздух.

Методи за анализ и технически
средства за измерване (ТСИ)
Методи за анализ
Утвърдени в практиката стандартизирани и валидирани методи:
 Нискофонова дозиметрия (TLD, инструментална)
 Гама-спектрометрия (HPGe), Алфа-спектрометрия
 Ниско-фонова радиометрия (обща алфа/обща бета активност)
 Течно-сцинтилационна спектрометрия (3H), Sr-90 (РХ-анализ)
Разработени и адаптирани за конкретните условия са:
 Вътрешно лабораторни методи (ВЛМ 1÷11)
 Вътрешно лабораторни методи за калибриране (ВЛМК 12÷18)
Качеството на провежданите анализи и измервания е осигурено на национално
и международно ниво с редовни участия в престижни международни
лабораторни сравнения (IAEA, BfS-PTB, WHO, NPL). Утвърдена е добра
лабораторна практика в съответствие със световния опит. Радиоекологичният
мониторинг в АЕЦ е акредитиран по ISO 17025 (БСА № 154ЛИ) от 2012 г.
За калибриране на ТСИ се ползват сертифицирани сравнителни материали
(ССМ) от Чешкия метрологичен институт, NPL– Англия и PTB–Германия.

Управление на околната среда –
емисии
Спестени емисии на парникови и вредни газове от АЕЦ "Козлодуй" в сравнение
с конвенционални ТЕЦ за 2016 г. (хил. тона)
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От произведената от АЕЦ “Козлодуй” през 2016 г. общо 15,776 ТWh
електроенергия е спестено вредното въздействие на около 18,5 млн. тона
парникови газове СО2, около 66 хил. тона SO2 , 22 тона NOx и 3 хил. тона
прах, съдържащи естествена радиоактивност.

Обобщени заключения
 РМ удовлетворява напълно нормативните изисквания в областта,
международно установените критерии на страните с развита
ядрена енергетика и добрата лабораторна практика.
 Доказаната компетентност на ведомственият радиоекологичен
мониторинг в АЕЦ “Козлодуй” – атестат за обективна и точна
оценка на влияние върху околната среда и населението.
 Няма отклонение на радиационните показатели над допустимите
норми. Получените резултати са с типични фонови граници. Дозите
на населението от АЕЦ са стотици пъти под тези на ЕРФ.
 Радиационно чистата околна среда – огледало за безопасната
експлоатация на АЕЦ = гарант за обществено доверие.
 Принос в ниско-въглеродния енергиен микс за ограничаване на
парниковия ефект – устойчиво развитие “човек-природа”.
 Изводите за отсъствие на оценимо радиоекологично влияние от
експлоатацията, утвърждават повече от 40 г. АЕЦ “Козлодуй”
като надежден източник на екологично чиста електроенергия, с
основен дял в националното електропроизводство.

