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Лицензия за превоз на РАВ

от 18.10.2016 г. за срок от 5 години 
издадена  от Председателят на АЯР

ДП РАО притежава валидна 
Лицензия за превоз на РАВ, серия Т, 

рег.№5129 



Нормативна уредба

Закон за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ)
Закон за  автомобилния превоз (ЗАП)
Закон за министерство на вътрешните работи (ЗМВР)
Закон за движение по пътищата (ЗДП)
Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по 

шосе (ADR)
Наредба за условията и редa за извършване на превоз на 

радиоактивни вещества от 22.07.2005 г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 
14.02.2014г. 

Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на 
автомобилен превоз на опасни товари (ДВ 15 от 2004г.)



Нормативна уредба

‐ Наредба за радиационна защита при дейности с източници на 
йонизиращи лъчения (ДВ,бр.76 от 05.10.2012г.)

‐ Наредба за основните норми за радиационна защита( ДВ, бр.76 от 
05.10.2012г.)

‐ Наредба за безопасност при  управление на РАО (ДВ, бр.76 от 
30.08.2013г.)

‐ Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и 
радиационна авария (ДВ, бр. 96 от 29.11.2011г.)
Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, 
ядрения материал и радиоактивните вещества (ДВ бр.82 от 23.10 2015г.) 
Наредба за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено 
регулиране за събития в ядрени съоръжения и обекти с източници на 
йонизиращи лъчения (ДВ, бр.71 от 21.01.2011г.) 
Наредба за условиятя и реда за издаване на лицензии и разрешения за 
безопасно използване на ядрена енергия (ДВ бр. 4 от 15.01.2016г.) 



Основни понятия

Превоз ‐ означава промяна на местонахождението на даден товар от 
мястото на неговия произход до мястото на неговото предназначение. 
В дейността  ”Превоз “ се включват всички дейности по подготовката 
на товара за изпращане, дейностите свързани с товаренето, 
превозването, разтоварването и получаването му, вкл. транзитен 
престой и временно съхраняване на товара , ако се наложи.

• Радиоактивните вещества (РАВ) се отнасят към опасните материали. 
Всеки вид транспорт има своите международни правила за 
превозване на опасните материали (сухопътен – ADR, железопътен–
CIM, RID и т.н.). Съгласно ADR, превозваните опасни материали се 
разделят на девет класове по опасности.РАВ се отнасят към седми 
клас. 

• Изходна точка за условията за превозване на РМ, клас 7 са 
препоръките на международната агенция за атомна енергия (МААЕ), 
отразени в националното законодателство.



Основни понятия

• Опаковъчен комплект –съвкупност от съоръжения, възли и детайли, 
осигуряващи недопускане на изтичане на радиоактивно съдържание 
при съхранение и транспорт. Може да е във формата на сандък, кутия, 
варел, но може да бъде и таварен контейнер, резервоар контейнер 
със средна товароподемност за масови товари, ако удовлетворява 
съответните изисквания.

• Опаковка‐опаковъчен комплект  с неговото радиоактивно 
съдържание в готов за транспортиране вид.

• Транспортен индекс – число, установено за опаковката, транспортния 
пакет или товарния контейнер, което се използва за осигуряване на 
контрол на радиоактивното облъчване.



Дейности при превоз на РАВ

• Превоз на РАВ се извършва на основание на сключен договор за 
предаване на РАО между генератора/собственика и ДП РАО, както и 
сключен договор за транспортна услуга между изпращач и / или 
получател на РАВ или други основания предвидени в държавните 
нормативни документи;

• Превозвачът ДП РАО извършва превоз на РАВ с превозни средства, 
оборудвани, съгласно изискванията на ADR за превоз на опасни 
товари, клас 7 и в съответвие с нормативните документи по шосе и 
само на територията на Република България;

• Извършва се превоз на РАВ само ако опаковките, в които са 
разположени, отговарят на изискванията  към  тяхната конструкция, 
съгласно глава пета на Наредбата за реда и условията  за извършване 
на превоз на РАВ и изискванията на ADR;  



Транспортни средства  за превоз на радиоактивни вещества

ДП РАО (СП “ПХРАО‐ Нови хан”) 
разполага с три броя превозни  
средства за превоз на РАВ. 



Оборудване на превозните средства 

средства за 
комуникации :
GPS, GSM, тетра, 
радиостанции , 

апаратура за контрол 
и анализ на 

радиоактивно 
замърсяване и РАВ. 



оборудване на ПС

‐ Предпазен костюм – противохимически;
‐ Гумени ботуши ‐ противохимически;
‐ Сигнална светлоотразителна жилетка;
‐ Лицева маска – целолицева, с филтър;
‐ Водоустойчиво наметало;
‐ Фенерче с неметална повърхност;
‐ Каска;
‐ Ръкавици‐ кожено‐текстилни и латексови.

Средства за РЗ и лични 
предпазни средства



Изисквания за превоз на опасни товари
(квалифициран персонал)

СП “ПХРАО – Нови хан” разполага с
двама консултанти по безопасност и 
десет служители, които притежават  

„ADR‐свидетелства за водач, 
превозващ опасни товари“



мерки по физическа защита при превоз на РАВ

• оглед на ПС и проверка за 
наличието на предмети и др., 

които могат пряко или косвено 
да създадат опасност за 

радиоактивните вещества или 
превозното средство; 

• определя се маршрута за 
движение на ПС при превоз;

• при базово ниво на физическа 
защита се изпълняват мерките 

описани в чл. 77 ал. 1 от 
Наредба за осигуряване на 

физическата защита на 
ядрените съоръжения, ядрения 

материал и  радиоактивните 
вещества

‐ при усилено ниво на физическа 
защита се изпълнява мерките 
описани в чл. 77 ал. 2 от 
Наредба за осигуряване на 
физическата защита на 
ядрените съоръжения, ядрения 
материал и  радиоакивните 
вещества;



Контрол по време на превоза

• Спазване на определения 
маршрут и правилата за 
движение по пътищата.

• Спиране на съгласуваните 
места за престой по маршрута.

• Контрол на товара ‐ извършва 
се на местата за престой от 
съпровождащия.

• Провеждане на дозиметричен 
контрол  и вписване на 
резултатите в дозиметричната 
карта .



Извършени превози на РАВ

За периода от 2011 до 2015 г. са извършени над 400 
превоза. 

За 2016г.:
• Извършен превоз на РАО със специализиран транспорт на 

СП „ПХРАО – Нови хан” ‐ 30 бр.;
• Извършен превоз на РАВ – 11 бр., от които:
• превоз на метални бидони с естествени радионуклиди до 

„Хвостохранилище Бухово”.
• превоз по изпълнение на „Програма за освобождаване на 

площадка на СП „ПХРАО – Нови хан”.
• превоз на РАВ от „АЕЦ ‐ Козлодуй”, ЕАД до летище „Горна 

Оряховица”.



Специфични превози на РАВ

СП”ПХРАО‐ Нови хан” извършва специфични 
превози, при които активностите надхвърлят 
десетки хиляди кюри. Например при превоз 
на Гама облъчвателни установки(ГОУ):
‐ „КОЦ ‐Враца” ЕООД;
‐ „КОЦ ‐ Шумен“ ЕООД ;
‐ Институт по физиология на растенията и 

генетика – БАН;
‐ Институти на Селскостопанска академия;



Специфични превози

Превоз и 
разполагане 

на 
площадката 

на СП 
“ПХРАО‐ Нови 

хан”



„ГОУ‐3М“ от площадка на  
Института по физиология 
на растенията и генетика –
БАН до СП „ПХРАО – Нови 

хан” .

Такелажни дейности на площадката на 
„Гамаоблъчвателна лаборатория“ към 
Институт по физиология на растенията и 

генетика – БАН



Специфични превози
Подготовка за превоз на амониев уранил трикарбонат (преопакован в 

евроварели)  на обект Елешница, “Екоинженеринг РМ” АД 

евроварели 20 “ контейнер



Стифиране, укрепване и 
маркировка на  товара



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


