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СП “ПХРАО Нови хан” е
единственото хранилище
за радиоактивни отпадъци
от ядрени приложения в
България за момента.
Хранилището е от
повърхностен тип.
Проектирано е и построено
в началото на 60‐те години
на миналия век по
модифициран руски
проект (тип ТР‐4891).

Първоначалното му предназначение е било за погребване 
на РАО от изследователския реактор ИРТ‐2000 в София. 

ДП “РАО”, СП “ПХРАО Нови хан”



В последствие в “ПХРАО‐ Нови хан " започват да се приемат
радиоактивни отпадъци, генерирани от ядрени приложения в
промишлеността, медицината, научните изследвания и
образованието в България.

ДП “РАО”, СП “ПХРАО Нови хан”



Приемат се РАО от: 
Промишлеността;
Селското стопанство;
Медицинта;
Научните изследвания





Хранилище за твърди РАО - 237 
m3 

Инженерна траншея, състояща се от 
седем отделни клетки- 200 m3

Хранилище за отработени закрити 
източници (гама-кладенец) - 1 m3

Съоръжения, които са били в експлоатация до 1994 г.

Хранилище за биологични 
РАО- 80 m3



Хранилище за течни РАО

Състои се от 4 цистерни с обща вместимост 48 m3, поставени 
в подземна бетонна конструкция с метален покрив.



Целта на Програма за предварителна оценка на състоянието на 
хранилищата за исторически РАО в СП ”ПХРАО ‐ Нови хан” е 
да осигури достоверна информация за планиране на дейности 
по ИЕ.
Предмет на програмата са хранилищни единици тип „Радон” и 
инженерната траншея за твърди РАО на площадката на 
СП”ПХРАО‐Нови хан”. 
Обхват на програмата:
‐ събиране и обобщаване на архивни данни за хранилищни 
единици тип „Радон” и инженерната траншея за твърди РАО;
‐ външен и вътрешен оглед на хранилищни единици тип 
„Радон” и инженерната траншея за твърди РАО; 
‐ оценка на състоянието им въз основа на огледа, 
дозиметрични и радиометрични измервания, снимков 
материал.



Измерена е дълбочината на
ревизионната тръбичка, която е
приблизително 5 m. Дъното на
тръбичката се намира над обема с
ОИЙЛ.
Извършени са дозиметрични
измервания. Измерена е мощността на
дозата (с Дозиметър/Радиометър, тип
FH40G) в отвора на ХОИЙЛ - 0,64  
µSv/h.

На 7.10.2016 г. е проведено обследване
състоянието на Хранилище за
отработени ИЙЛ (Гама кладенец). 
Извършена е външна инспекция
(отваряне на бетоновия капак) на Гама
кладенеца.  



Направени са
гама
спектрометрични
измервания с
преносим гама
спектрометьр

В спектъра, набиран за 10 
минути, има изразени
пикове на цезий-137 и
калий-40.



По вътрешната
повърхност на
серпентината не са
забелязани
пукнатини и
деформации.

Направено е видеозаснемане с ендоскопска
камера през отвора (серпентината). 



Взети и измерени са намазки за проверка на 
повърхностно радиоактивно замърсяване. 
Резултатите от измерванията са следните:
 Гама кладенец – външен капак ‐ ,<MDA;
 Гама кладенец – външен капак ‐ ,<MDA;
 Гама кладенец – стена ‐ ,<MDA
 MDA  =0,04 Bq/cm2; MDA  =0,35 Bq/cm2

Поставени са ТЛД за гама и неутронна доза в 
мониторинговия сондаж до ХОИЙЛ. Резултатите 
се обработват.



Инженерна траншея за твърди РАО (ИТТРАО):
На 14.10.2016 г. са отворени последователно капаците на траншеите с 
номера №5; №4; №3; №2 и №1. 

Ревизионен кладенец 1 (№ 7 на
схемата) е във видимо добро
състояние, без деформации, сух - не се
наблюдава наличие на вода

Измерване на мощност на 
дозата (гама):
Ревизионен кладенец 1 (№ 7 на 
схемата) – 0,3 µSv/h; 
Траншея №5 – 56,5 µSv/h; 
Траншея № 4 – 0,3 µSv/h; 
Траншея № 3 – 0,4 µSv/h; 
Траншея №2 ‐ 0,3 µSv/h;
Траншея №1 ‐ 0,3 µSv/h.



Обследване 
на 
инженерната 
траншея

Траншея №5 - съдържа контейнери, 
кофи с демонтирани ИЙЛ от ПИЙД, 
степен на запълване - 50%. Стените на
траншеята са изградени от бетон - сухи, 
без напуквания. Не се вижда стоманена
или друг вид облицовка

Траншея № 4 –на
повърхността се вижда почва, 
степен на запълване 95% 



Траншея № 3 –
полиетиленови чували
с РАО, засипани
(вероятно) с циментов
разтвор, степен на
запълване 30%. Стените
на траншеята са
изградени от бетон –
сухи и здрави. Не се
вижда стоманена или
друг вид облицовка.

Траншея №2 - на повърхността се вижда
почва, строителни отпадъци, степен на
запълване - 100%

Траншея №1 - на
повърхността се
вижда почва, 
строителни
отпадъци, степен
на запълване -
80%



Означе
ние 

Място на взимане Изследване  Дата Забележка

Активност  [Bq /cm2]
1 Траншея №1 α=1,89 

β=5,39
14.10.2016 MDA α‐0,04 

Bq/cm2

MDA β‐0,35 
Bq/cm2

Суха 
намазка

2 Траншея №1.1 ляво α=1,17
β=3,18

14.10.2016

3 Траншея №2 α, β<MDA 14.10.2016
4 Траншея №2.1 ляво α, β<MDA 14.10.2016

5 Траншея №3 α, β<MDA 14.10.2016
6 Траншея №3.1 ляво α, β<MDA 14.10.2016

7 Траншея №4 α, β<MDA 14.10.2016
8 Траншея №4.1 ляво α, β<MDA 14.10.2016

9 Траншея №5 α=0,09
β=0,53

14.10.2016

10 Траншея №5.1 ляво α=0,15
β=0,57

14.10.2016

11 Траншея №6 α, β<MDA 14.10.2016



Набрани са пет спектъра на 14.10.2016 г. В четири от тях, набирани по 120 
секунди се забелязват само естествени нуклиди. В петия от тях при време на 
набиране 240 секунди се виждат ясни пикове на кобалт‐60 и америций. 



Проведено е измерване на тритий във 
въздух в свободното пространство над 
отпадъците. Използвана апаратура: 
Преносим тритиев монитор с 
йонизационна камера, автоматично 
елиминиращ гама-фона и радона. 



Точка № Място на измерване Дата на 
измерване

Обемна 
активност 

3Н 
[MBq/m3]

Фон в КЗ

[MBq/m3]

A До хранилище тв.РАО‐
стълб

10/14/2013
10/20/2016

0,12
0,10

0,10

B До хранилище тв.РАО‐от 
първи отдушник

24/4/2013
10/20/2016

11,0
5,0

0,10

C До хранилище тв.РАО‐до 
втори отдушник 10/21/2016 0,10 0,10

D Хранилище тв.РАО‐върху 
покрив ‐2 гърловина 1/2/2013 122,0 0,10

E Хранилище тв.РАО‐върху 
покрив ‐3 гърловина 1/2/2013 29,0 0,10

F Хранилище тв.РАО‐върху 
покрив ‐4 гърловина 1/2/2013 30,0 0,10

Данните от измервания на тритий при Хранилище за твърди РАО 
са показани в табл.№2



Извършено е отваряне на
гърловини №1, №2, №5 и № 6
и заснемане вътрешността на
клетките с мобилна
видеокамера. От
видеоматериала може да се
направи извода, че
съхраняваните отпадъци в
ХТвРАО са предимно РАО,
поставени в полиетиленови
чували, вероятно ЛПС и
замърсени материали –
пресуеми. По-малка част са
твърди РАО, поставени в
контейнери. От
видеоматериала не може да
се направи преценка за
степента на запълване, нито
за вътрешната конструкция на
хранилището или за
наличието на вода/конденз.





Озна
чение 

Място на взимане Изследване Дата Забележк
а

Активност  [Bq/ 
cm2]

20.10.2016

1. Отдушник №1 (1) и(2) α, β<MDA 20.10.2016

2 Отдушник №2 (1) и(2) α, β<MDA 20.10.2016

3 от гърловина  №1 α=1,04 
β=7,06

20.10.2016 MDA α-
0,04 [Bq/ 

cm2]
MDA β-
0,35 [Bq/ 
cm2]

Суха 
намазка

4 от гърловина  №3 α=1,10 
β=6,82

20.10.2016

5 от гърловина  №5 α <MDA
β=0.88

20.10.2016

6 от гърловина  №6 α, β<MDA 20.10.2016

Проверка на повърхностно радиоактивно замърсяване на 
ХрТвРАО. 



На 15.11.2016 г. е проведено обследване 
състоянието на ХБРАО.
Извършено е измерване на тритий при 
хранилище за биологични РАО в т.А на 
схемата. Резултатите са показани в 
табл.№ 4

Използвана апаратура: Преносим тритиев 
монитор с йонизационна камера, 

автоматично елиминиращ гама-фона и 
радона. 

Схема на ХБРАО



Последователно са отворени капаците на люкове 
те на хранилището. Направен е визуален оглед на 
вътрешността на хранилището и заснемане с 
цифров фотоапарат

Измерване мощността 
на дозата: 
1-2 клетка - 7-8 µSv/h
3-4 клетка 0,4 µSv/h
5-6 клетка – 0,3 µSv/h
7-8 клетка – 0,285 µSv/h



Гърловини № 3 и № 4 – при огледа е установено, че под 
капаците на гърловините има една обща клетка (няма 
междинна стена). Клетката е изградена от бетон, съдържа 
пласмасови кутии и полиетиленови чували с РАО. Степен на 
запълване – около 15%.





Гърловина № 7 и № 8 –Клетката съдържа пласмасови 
кутии и бидони с РАО. В една от кофите се вижда гипсова 
матрица. Степен на запълване на клетката – около 80%.



Взети и измерении са намазки за проверка на 
повърхностно радиоактивно замърсяване. 

Означение Място на 
взимане

Изследване Дата Забележ
ка

Активност  [Bq/ 
cm2]

1 от гърловина  
№1

α=0,28
β=1,59

15.11.2016 MDA α-
0,04 [Bq/ 

cm2]
MDA β-
0,35 [Bq/ 

cm2]
Суха 
намазка

2 от гърловина  
№2

α<MDA
β=0,43

15.11.2016

3 ХБО от 
гърловина  №3

α<MDA
β=0.51

15.11.2016

4 от гърловина  
№5

α, β<MDA 15.11.2016

5 от гърловина  
№5-бидон вътр.

α, β<MDA 15.11.2016

6 от гърловина  
№7

α, β<MDA 15.11.2016

7 от гърловина  
№8

α <MDA
β=0.60

15.11.2016



Извършен е преглед на приемо-предавателни протоколи на
РАО, приети преди 1994 г.– създадена е база данни за
приети РАО преди 2000 г.;
В архива е открита справка за приетите РАО по типове
(промишленост, медицина, научни изследвания) за периода
1967 – 1994 г. в кубически метри и в активност. Предполага
се, че активността е посочена към годината на приемане на
отпадъците в ПХРАО. РАО от периода 1967 г. до 1976 г.
включително са били приемани по тегло в килограми (такива
са били изискванията по това време). РАО от периода 1977
до 1994 г. са приемани по обем в кубични метри. Пълната
информация едновременно тегло и активност е налична
само за 1968. Пълната информация едновременно обем
(кубични метри) и активност е налична за годините 1979,
1981, 1983, 1984 г. и целия период 1988-1991 г.



Година Промишленост Медицина Научни изследвания

Активност, Ci Обем, тегло, 
cub.m., kg

Активност, Ci Обем, тегло, cub.m., 
kg

Активност, Ci Обем, тегло, 
cub.m., kg

1967 370 kg 0.102 118 kg
1968 93.158 400 kg 152.81 156 kg 0.239 731 kg
1969 114 1004.5 kg 0.297 5795 kg
1970 440 250 kg 2.232 1000 kg
1971 250 1.836 400 kg 975 kg
1972 442 0.441 2137 kg
1973 618 45 kg 826 kg
1974 752 100 kg 4.896 2685 kg
1975 938 1449 kg 3.177 323 kg 1467 kg
1976 703.2 3254 kg 3.087 73 kg 321 kg
1977 428 0.096 cub.m. 2.597 0.04 cub.m. 1.074 cub.m.

1978 662.5 0.3 cub.m. 3.69 0.02 cub.m. 0.69 cub.m.
1979 797.69 0.003 cub.m. 3.15 0.005 cub.m. 0.1 0.49 cub.m.

1980 1010 0.17 cub.m. 4.458 0.007 cub.m. 0.03 cub.m.
1981 695.5 0.005 cub.m. 2.671 0.003 cub.m. 0.059 0.345 cub.m.

1982 798.3 1.39 cub.m. 4.323 0.002 cub.m. 0.054 cub.m.

1983 1020 0.14 cub.m. 3.14 0.26 cub.m. 0.025 0.129 cub.m
1984 1438.6 0.16 cub.m 3.7 0.031 cub.m 1.28 6.6 cub.m
1985 2100 3.5 cub.m 1.328 0.033 cub.m 4(1?).23 cub.m

1986 1492.97 2.37 cub.m 1.93 0.0039 cub.m 1.7 cub.m
1987 4122.66 3.1 cub.m 3.93 0.045 cub.m 5.0 cub.m
1988 2451 9.138 cub.m 2.66 0.041 cub.m 0.184 2.123 cub.m
1989 1743.13 2.009 cub.m 1.92 0.452 cub.m 3.57 1.67 cub.m
1990 921.76 5.66 cub.m 1.007 0.765 cub.m 0.144 2.256 cub.m
1991 192.6 3.721 cub.m 0.957 0.087 cub.m 0.232 2.625 cub.m
1992 215 18.1 cub.m 0.5 0.019 1.9 cub.m
1993 74.79 1.26 15.1 1.26
1994 384.9 0.1 cub.m 0.1 cub.m 5.7 cub.m
Общо 24899.758 211.997 7.112



 Извършените досега дейности са само предварителна 
оценка на състоянието на хранилищата за исторически 
РАО в СП “ПХРАО-Нови хан”;

 Направените огледи показват, че няма необходимост от 
спешни мерки като изпомпване на вода, изваждане на 
отпадъци;

 Необходимо е да се продължи изследването на 
състоянието на  историческите хранилища във всяко едно 
от започнатите направления:

- да продължи работата по събиране и обобщаване на 
архивни данни,  протоколи, документи, спомени на 
колеги;

- въз основа на събраната архивна информация да се 
определят цели и приоритети за следващите оценки;

- да се продължат дейности по радиационно обследване 
като се разшири обхвата на прилаганите методи (гео-
радарно заснемане,  микробиология и др.)



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Държавно предприятие 
„Радиоактивни отпадъци”

1797, гр. София, бул. „Г. М. 
Димитров” № 52 А, ет. 6,  тел.: 02/90 

35 100  e-mail: info@dprao.bg


