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ФИЗИКАТА И АТОМНИТЕ ЦЕНТРАЛИ 
 

ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ИСТОРИЯТА И ФИЗИКАТА 

8 ноември 1895 година. Професорът от Вюрцбургския университет Вилхелм Рентген 
привършвал работа и се готвел да си тръгне. Изключил осветлението, но преди да затвори вратата, 
забелязал в тъмното зеленикаво сияние, което идвало от оставения на масата бариев 
платиноцианид. В това нямало нищо странно. Рентген знаел, че кристалите на това вещество имат 
свойството да светят, но само ако върху тях пада светлина. Наоколо обаче царяла пълна тъмнина. 

Физикът така и не се прибрал при очакващата го съпруга. Трябвало да си изясни причините 
за странното явление. Изясняването продължило дни и нощи наред без излизане от лабораторията. 
Оказало се, че круксовата тръба – затворен стъклен съд с два изведени навън електрода, от който е 
изпомпан въздухът – изпуска необикновени, непознати дотогава на науката лъчи. Рентген 
установил, че те преминават през дърво и хартия, през ръката му и дори през тънки метални 
пластинки. Задържал ги само дебел слой олово или платина. Под въздействието на странните лъчи 
фотоплаките почернявали, въпреки че били добре увити в черна хартия. 

Твърди се, че Рентген прекарал седем седмици в лабораторията си, без да излиза навън. 
Когато все пак фрау Рентген поискала обяснение за дългото отсъствие, физикът я въвел в 
лабораторията, поставил под ръката й фотоплака, увита в черна хартия, и включил круксовата 
тръба. Така била направена една от най-известните фотографии в историята. На рентгеновата 
снимка се виждат костите на ръката на Берта Рентген и венчалният й пръстен. 

За времето на своето доброволно затворничество професорът успял да разгадае много от 
тайните на хикс-лъчите, както ги нарекъл. Резултатите, получени от Рентген, били потвърдени от 
много учени по целия свят. Само за една година били написани над 50 книги и 1000 статии, 
посветени на новите лъчи и на възможностите за използването им  в  медицината. Средствата за 
масово осведомяване не изостанали в състезанието с научните издания. Доста често се срещали и 
куриозни случаи. 

 

„Отсега нататък няколко семейства не 
биха могли да живеят в една къща, тъй като 
хикс-лъчите им дават възможност да видят 
какво правят от другата страна на стената, да 
виждат съседа си гол …”. И докато 
журналистите гъделичкали жаждата на 
публиката за сензации, лекарите сериозно се 
заели да използват хикс-лъчите за откриване 
на счупени кости, на чужди предмети в тялото 
и др. 

 
През 1901 г. Шведската академия на науките решила да присъди на Рентген Нобелова 

награда – за велико откритие в областта на физиката, което има изключително значение за живота 
на човечеството. Това е първата Нобелова награда за физика в историята. Пет години след това 
световният конгрес на рентгенолозите взел решение да нарече откритите от Рентген лъчи на 
негово име. 

С невидимите лъчи на Рентген е свързано едно наистина епохално откритие, което доведе 
до революция във физиката и коренно промени живота на цялото човечество. През януари 1896 г. 
по време на бурните дебати около хикс-лъчите било изказано предположението, че те имат нещо 
общо с фосфоресценцията – свойството на определени вещества да светят, след като върху тях се 
въздейства със светлина. Френският физик Анри Бекерел се заел да провери тази хипотеза. 
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Опитите на Бекерел били изключително прости. Ученият увивал фотографска плака в черна 
хартия, поставял върху нея уранова сол и излагал всичко това на слънчевите лъчи. Плътната 
хартия предпазвала фотоплаката както от прякото им въздействие, така и от предизвиканата от тях 
фосфоресценция. Въпреки това след проявяването плаката потъмнявала на мястото, където била 
поставена урановата сол. 

През един облачен февруарски ден на 1896 г. Бекерел бил принуден да прекрати опитите 
си, докато Слънцето се появи отново. Прибрал подготвените фотоплаки с поставената върху тях 
сол на урана в една чекмедже. След няколко дни физикът проявил плаките. Резултатът бил 
неочакван и необясним – дори и без участието на слънчевата светлина тъмните петна били отново 
там! 

Белобрадите професори от френската академия на науките не могли да разгадаят загадката. 
Както се оказало, брадата не е задължителен атрибут на великите учени! 

През 1897 г. младата полякиня Мария Склодовска – Кюри започнала работа върху 
бъдещата си докторска дисертация, посветена на загадъчните бекерелови лъчи. За да измери 
интензивността на изпусканото от урановите соли лъчение, Мария Кюри използвала способността 
на бекереловите лъчи да йонизират въздуха. Скоро тя открила и друго вещество, източник на 
такива странни лъчи – торият. Било ясно, че става дума не просто за специфично свойство на 
урана, а за общо явление. Младата физичка предложила да бъде наречено „радиоактивност” (от 
латински “radio” – изпускам лъчи и „aktivus” – действен). Това наименование е запазено и до днес. 

През 1898 г. Пиер Кюри се присъединил към изследванията на съпругата си. До края на 
годината двамата открили два нови елемента с много висока радиоактивност. Нарекли ги 
„полоний” (на родната страна на Мария Кюри) и „радий”. 

Съвместната работа на двамата съпрузи продължила до трагичната смърт на Пиер Кюри 
през 1906 г. През 1903 г. Шведската академия на науките удостоява Анри Бекерел и двамата Кюри 
с Нобелова награда за физика за откритията им в областта на радиоактивността. 

През 1898 г. 27-годишният стипендиант от Нова Зеландия Ърнест Ръдърфорд бил поканен 
да заеме длъжността професор по физика в университет в Канада. Там той започнал изследванията 
си върху радиоактивността, които не изоставил до края на живота си. Само след година работа 
младият професор направил едно от първите си значителни открития. Той установил, че 
излъчването на урана се състои от поне два вида различни лъчи. Едните се поглъщали много лесно 
– дори от алуминиев лист с дебелина стотни от милиметъра. Другите имали по-голяма 
проникваща способност. Първите Ръдърфорд нарекъл α-лъчи, а вторите – β-лъчи. 

Още една година по-късно френският физик Пол Вийар открил и трета „съставка” на 
урановото излъчване – γ-лъчите. Учението за радиоактивността съзрявало не с дни, а с часове. 

Въз основа на многобройните си опити Ръдърфорд и неговият сътрудник, младият 
английски учен Фредерик Соди, създали през 1902 – 1903 г. теория за радиоактивното разпадане. 
Според нея, атомите на радиоактивните вещества „спонтанно се разпадат и образуват нови 
радиоактивни вещества, различни по химичните си свойства от изходното вещество”, като при 
тези превръщания се изпускат α- или β-лъчи. 

За своите изследвания в областта на радиоактивността през 1908 г. Ръдърфорд бил 
удостоен с Нобелова награда, но не за физика, а за химия. С присъщото си чувство за хумор 
великият учен заявил по този повод, че през живота си е наблюдавал най-различни превръщания, 
но най-странното от тях е собственото му превръщане от физик в химик. 

По-късно, вече във Великобритания, Ръдърфорд и сътрудниците му установили, че α-
частиците представляват двойно йонизирани хелиеви атоми, т.е. от тях липсват по два електрона. 
След серия от опити Ръдърфорд предложил свой модел на атома – атомът се състои от малко, 
изключително плътно и положително заредено ядро, около което електроните обикалят като 
планетите около Слънцето. 
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За изследванията върху α-частиците било необходимо нещо важно – уред за преброяването 
им. Заедно с младия немски физик Ханс Гайгер, Ръдърфорд разработил или приспособил различни 
апарати. По онова време бил създаден предшественикът на това, което днес наричаме и все още 
използваме „гайгер-мюлеров брояч”. 

Блестящата поредица от открития на великия учен била прекъсната за известно време от 
Първата световна война. Едва през 1917 г. той възобновил опитите си, довели до ново 
забележително откритие. При бомбардиране на азот с α-частици Ръдърфорд осъществил първата 
изкуствена ядрена реакция, при която азотното ядро се превръща в кислородно и се изпуска 
протон. Последният термин също дължим на великия новозеландец. По повод на тези 
експерименти известният френски физик Луи дьо Бройл пише: „Ръдърфорд беше първото човешко 
същество, което имаше щастието да осъществи вековната мечта на алхимиците – изкуственото 
превръщане на един химичен елемент в друг.” 

През 1932 г. Джеймс Чадуик, сътрудник от екипа на Ръдърфорд преди Първата световна 
война, открил неутрона, за което през 1935 г. получил Нобелова награда. 

Междувременно опитите с α-частици продължавали, в резултат на което било направено 
още едно голямо откритие – на изкуствената радиоактивност. То било дело на дъщерята на Мария 
Кюри – Ирен и на нейния съпруг Фредерик Жолио. При „обстрелване” на алуминий с α-частици те 
за първи път получили изкуствено, несъществуващо в природата ядро на радиоактивен фосфор. 
Това откритие също има стойността на Нобелова награда – за химия през 1935 година. 

 

ЗА ВРЪЗКИТЕ В ЯДРОТО И ВЕРИЖНАТА РЕАКЦИЯ 

По същото време италианецът Енрико Ферми започнал серия от опити, при които облъчвал 
с неутрони всички елементи, които успял да намери. В резултат на това той получил повече от 60 
нови вида атоми. През един октомврийски ден на 1934 г. Ферми решил да постави на пътя на 
неутроните парафин. Ефектът бил странен – радиоактивността на мишената от сребро не само не 
намалявала, но дори се увеличавала. Същото явление се наблюдавало и когато неутроните 
минавали през вода. 

Ферми веднага разбрал какво се крие зад неочакваните резултати – при преминаването си 
през парафина или през водата неутроните губят енергия и достигат скоростта на топлинното 
движение. Тези „бавни” неутрони много по-лесно се улавят от ядрата на мишената и предизвикват 
ядрена реакция. Още същата вечер Ферми и сътрудниците му написали първото научно 
съобщение за забавянето на неутроните. 

Това забележително откритие, което продължава да се използва и днес, допринесло 
изключително много за развитието на ядрената физика. За него и за получаването на нови 
радиоактивни елементи Ферми бил удостоен с Нобелова награда през 1938 година. 

Около 1938 г., при облъчване на уран със забавени неутрони, Ферми получил нов 
радиоактивен елемент. Нарекъл го „трансуранов”, т. е. разположен в Менделеевата таблица след 
урана. В Париж Ирен Кюри и Павел Савич повторили този експеримент и установили, че в 
облъчената мишена се образували елементи, близки по свойства до елементите от средата на 
периодичната система. 

Кой бил прав? Оказало се, че всички. Лизе 
Майтнер и Ото Фриш изяснили случая. Причината 
била, че всъщност мишената се състояла от две 
разновидности на урана. Ядрата на по-тежката 
наистина се превръщат с участието на неутроните в 
ядра на нов елемент с номер 93. Но в резултат на 
бомбардирането с неутрони на ядрата на по-леката 
разновидност на урана те се разделят на две почти 
еднакви части. При това се отделя колосална енергия. 
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Било направено едно от най-великите открития в историята на човечеството, което 
показало на учените как да освободят огромната енергия, скрита в атомното ядро. 

 

Явлението, наречено „верижна реакция”, било 
открито през 1939 г. от немските физици Хан и Щрасман. 
Те забелязали, че при бомбардирането на уран с неутрони се 
образува значително по-лек елемент – барий. Още същата 
година явлението било обяснено от Майтнер и Фриш - при 
попадането на неутрон в ядрото на урана то се деформира и 
се разделя на две почти еднакви части, при което се 
освобождават около 200 милиона електронволта енергия.  

Ако при разцепването на едно ураново ядро се изпускат например два неутрона, те на свой 
ред могат да предизвикат нови ядрени реакции. В резултат ще бъдат разделени още две ядра на 
урана и ще се излъчат четири неутрона. Те ще разцепят нови четири ядра, а отделените неутрони 
ще станат осем. При идеални условия този процес ще се разраства лавинообразно, в геометрична 
прогресия, т.е. ще протече верижна реакция. 

Днес знаем, че тежките ядра могат да се делят при бомбардирането им с неутрони, протони, 
γ-кванти и др. частици, а също така и самопроизволно. Най-голямо значение има деленето на 
ядрата от неутрони. При тази реакция се освобождава енергия, еквивалентна на разликата в масите 
на взаимодействащите частици и крайните продукти. Разликата в масите се дължи на енергията на 
връзката – енергия, обусловена от ядрените сили на привличане между нуклоните в ядрото. Ако 
тежко ядро (уран 92) се раздели, се получават две по-леки ядра с приблизително равни маси и се 
отделят 2-3 неутрона. Оказва се, че общата маса на получените ядра и на неутроните е по-малка от 
масата на урана. Получената разлика в масите (масовият дефект) е еквивалентна на 200 MeV и се 
отнася от разлитащите се части, получени при реакцията. 

n1
0  + U235

92 → U236
96 → продукти на деленето + 200 MeV 

Условията за протичане на верижна ядрена реакция се определят от съотношението между 
вероятностите за поддържане на верижната реакция и за нейното прекъсване. Минималното 
условие за поддържане на верижна реакция се състои в това, всяко делящо се ядро да дава средно 
поне един вторичен неутрон, който да предизвика делене на друго ядро. Ядрените верижни 
реакции се характеризират с коефициента на размножаване на неутроните, който се дефинира, 
като отношение на броя на неутроните от дадено поколение към броя на неутроните от 
предшестващото поколение. 

k = 
n

n

S

S 1+  

Системата, за която k=1, се нарича критична система. В такава система верижната реакция 
протича с постоянна скорост. При k>1 верижната реакция протича с нарастваща скорост 
(надкритична система), а при k<1 реакцията затихва (подкритична система). При описване баланса 
на неутроните в една система е необходимо да се имат предвид следните процеси: 

- излитане на част от неутроните от системата, без да успеят да взаимодействат - “утечка” 
на неутроните; 

- поглъщане на неутроните от ядрата на 235U , без да се предизвика делене; 

- поглъщане на неутрони от ядрата на забавителя, на различните примеси и ядра-продукти;  

- поглъщане на неутрони, съпроводено с ядрено делене. 

Такива размери на системата, при които се осъществява самоподдържаща се реакция на 
делене (к=1), се наричат критични размери. Критичните размери не са постоянна величина, а 
зависят от изотопния състав на урана, формата и разположението на средата, обкръжението, 
количеството забавител и др. Утечката на неутрони може съществено да бъде намалена, а с това да 
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бъдат намалени и критичните размери, ако системата се обгради с добър отражател. Количеството 
ядрено вещество, намиращо се в система с критични размери, се нарича критична маса. Като 
знаем критичните размери на системата и плътността на делящия се материал, можем да 
определим критичната маса. С увеличаване размерите на системата, критичната маса расте. 

 

ЗА ЯДРЕНИТЕ РЕАКТОРИ 

Първият в света ядрен реактор е създаден през 1942 г. в Чикаго под ръководството на 
италианския физик Енрико Ферми. Реакторът бил от урано-графитен тип и работел с топлинни 
неутрони. Самият реактор представлява устройство, в което се поддържа управляема верижна 
реакция на делене. Основните три явления, които протичат в ядрения реактор, са: 

- разцепване на тежките ядра под действието на неутрони на два или повече къса; 

- отделяне на вторични неутрони, чиито брой превишава този на заловените неутрони, 
при всеки акт на делене; 

- закъснение на една, макар и малка част, от вторичните неутрони при излитането им. 
Благодарение на наличието на закъсняващи неутрони става възможно управлението на 
верижния процес. 

 

Да разгледаме устройството и действието на реактора на топлинни неутрони. В 
централната част на реактора се намира активната зона. В нея се осъществява верижната реакция 
на делене. В активната зона е разположено ядреното гориво, херметично затворено в метални 
тръби. В нея е разположен също забавителят на вторичните неутрони, който служи за забавянето 
им и повишаване ефективността на процеса на делене. Обемът на активната зона зависи от 
критичните условия за поддържане на верижна реакция и се изменя от десетки литри до десетки 
кубични метри. Най-изгодната от теоретична гледна точка форма на активната зона е сферичната. 
На практика, в резултат на конструктивни и експлоатационни особености, формата обикновено е 
цилиндрична или кубична. 

Енергията от деленето на тежките ядра нагрява урановите пръти, наречени топлоотделящи 
елементи, както и забавителя. За тяхното охлаждане се изгражда топлоотвеждаща система. 
Обикновено в нея се използват вода, течни метали и органични течности, които циркулират около 
топлоотделящите елементи и отвеждат топлината. За намаляване разсейването на неутрони, 
активната зона е обградена с отражател. Отражателят отблъсква голяма част от напускащите 
активната зона неутрони обратно и по този начин увеличава броя на неутроните, участващи във 
верижната реакция. При реакторите на топлинни неутрони отражателят трябва да бъде и добър 
забавител. 

Реакторите представляват мощни източници на неутрони и γ-лъчи, които преминават през 
корпуса на активната зона и представляват опасност за здравето на обслужващия персонал. Ето 
защо се осигурява защита на ядрения реактор – комплекс от съоръжения, понижаващи интензитета 
на излъчванията от реактора до пределно допустимите дози. Защитата на реактора трябва да 
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намали както неутронния поток, така и γ-излъчването. Тъй като в природата не съществуват 
елементи, които едновременно да отслабват и γ-лъчите, и неутронния поток, създава се 
комбинирана защита. Такава е защитата, например, от бетон с желязна арматура, стомана с 
добавка от бор-волфрамови сплави и др. 

 
Управлението на ядрения реактор се осъществява чрез използването на т. нар. закъсняващи 

неутрони. Чрез тях е възможно да се регулира мигновеният процес на делене на ядрата. 
Управлението на верижната реакция се извършва със специални регулатори. Това са кадмиеви или 
борни пръти, които влизат в активната зона на реактора. Ядрата на кадмия и бора силно поглъщат 
топлинните неутрони. 

Уранът в реактора винаги е в количество, по-голямо от критичната маса. Потопените в 
активната зона регулиращи пръти поглъщат голяма част от неутроните, като дълбочината на 
потапянето определя каква част от неутроните се поглъщат. Преди пускането на реактора всички 
регулиращи пръти са изцяло потопени в активната зона, така че е осигурено условието к<1. 
Пускането на реактора е съпроводено с извеждане на прътите от зоната до такава степен, че да се 
поддържа критично състояние к=1. За прекратяване на работата регулиращите пръти отново се 
потапят дълбоко в активната зона. 

За предотвратяването на аварии в реакторите е осигурена аварийна защита. При 
превишаване мощността на реактора над критичната, веднага се задейства аварийна защита и в 
активната зона се спускат всички регулиращи и аварийни пръти. Това осигурява спиране на 
верижната реакция. 
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При експлоатация на реакторната установка се осъществява контрол на редица 
технологични параметри - температура, налягане на топлоносителя, херметичност на 
топлоотделящите елементи и др. Приборите за управление и контрол се разполагат на специален 
пулт. Операторите, работещи на пулта за управление, получават информация за всички процеси и 
параметри на реактора. 

В природата съществува само един вид ядрено гориво 235U, което се съдържа в 
незначителни количества в природната уранова смес.  

Материалите, от които се изграждат ядрените реактори, трябва да издържат високи 
температури и интензивни облъчвания. Затова при избора на материали е необходимо да се имат 
предвид преди всичко свойства като топлоустойчивост, химическа устойчивост, минимално 
сечение на поглъщане на неутроните и др. За регулиращите и аварийни пръти се подбират 
вещества, които силно поглъщат неутроните. Високите температури влошават механичните 
свойства и понижават радиационната устойчивост на използваните материали. Всичко това 
ограничава избора на конструктивни материали. 

В момента в света има няколко хиляди реактора, които са устроени по различен начин. 
Общоприета единна класификация на ядрените реактори няма. Реакторите се класифицират по 
различни признаци, някои от които ще посочим.  

 

Признак Видове 

енергията на неутроните 
� работещи с топлинни неутрони 
� работещи с междинни неутрони 
� работещи с бързи неутрони 

вид на ядреното “гориво” 
� уранови (природен, слабообогатен, силнообогатен уран) 
� плутониеви 
� ториеви 

вид на забавителя 
� с лека или тежка вода 
� графитови 
� берилиеви 

структурата на активната зона 
� хомогенни - ядреното гориво и забавителят представляват еднородна смес 
� хетерогенни реактори – ядреното гориво и забавителят представляват 

блокове, които се подреждат във вид на правилна решетка 

предназначение 

� енергийни - предназначени за получаване на електрическа енергия за 
промишлени цели 

� изследователски - предназначени за провеждане на различни физически, 
радиохимически и биофизически изследвания 

� реактори за получаване на радиоактивни изотопи 
� реактори – размножители (бридери) - предназначени за възпроизводство 

на ядрено гориво 

способ на отвеждане на 
топлината 

� само топлоносител 
� гориво, смесено с топлоносител 
� забавител, смесен с топлоносител 
� гориво – забавител – топлоносител 

вид на топлоносителя 

� с обикновена или тежка вода 
� с течни метали 
� с органични течности 
� с газови топлоносители 

топлинна схема 
� едноконтурни 
� двуконтурни 
� триконтурни 

Освен по тези признаци, реакторите се класифицират според отражателя, защитата, 
конструктивните материали и др. Значителна част от построените досега реактори са хетерогенни 
реактори, работещи с топлинни неутрони и ураново гориво. За перспективни се смятат реакторите 
с бързи неутрони. В ”бързите реактори” забавител няма и те работят само с обогатени изотопи. 
Отсъствието на забавител позволява реакторът да се направи компактен, а това е важно качество 
за атомните двигатели. Тяхното най-ценното качество е, че те произвеждат по-голямо количество 
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ядрено гориво, отколкото консумират. Такива реактори могат едновременно да произвеждат и 
електроенергия, и ново ядрено гориво. 
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ИСТОРИЯ НА АТОМНИТЕ ЦЕНТРАЛИ 
 

РОЛЯ НА ЕНЕРГЕТИКАТА 

Една от най-важните области на икономиката на съвременната държава е енергетиката. 
Модерният човек до такава степен е свикнал с използването на електрическата енергия, че без нея 
животът му би бил немислим. 

За съжаление хората се сещат за енергията едва когато тя липсва! През последните няколко 
десетилетия се наблюдава рязко нарастване на потреблението на енергия от населението – за 20 
години близо 6 пъти! Това води до необходимостта от създаване на нови електроцентрали. По-
голямата част от тях използват минерални горива - въглища, нефт и природен газ. Но запасите от 
тези суровини са ограничени. Освен това при този начин на добиване на електроенергия се 
отделят множество вредни емисии – СО2, серни, азотни и други окиси, сероводород и т.н. 

Изброените проблеми, свързани с производството на енергия от природни горива, както 
проблемите, свързани с транспортирането на тези горива, оказват силно влияние върху световната 
екология. Повишаването на енергийното потребление ще доведе не само до екологични, но и до 
политически и финансови проблеми, поради това, че повишеното търсене и намаляващите добиви 
ще бъдат съпътствани от повишаване на цените на горивата. Съществуват, разбира се, и 
алтернативни източници на електроенергия, като слънчевите лъчи, водата, вятъра и др., но поне 
засега техният дял в производството на енергия е твърде малък.  

 На преден план излиза следващият по ред източник на енергия - реакциите на делене на 
тежки ядра. За много хора атомната енергия е свързана с трагедията на Хирошима и Нагасаки. 
Наистина неконтролираната верижна реакция може да сее смърт и разрушения. Ако бъде укротена 
обаче, тя става практически неизчерпаем източник на топлина и електричество.  

 

ИСТОРИЯ НА РАЗВИТИЕТО И ЗНАЧЕНИЕ НА АЕЦ ПО СВЕТА  

Преди около 50 години правителствата на много страни по света решиха да въведат 
ядрената технология, за да се справят с нуждата от енергия. Първият в света ядрен реактор е 
създаден през 1942 г. в Чикаго под ръководството на италианския физик Енрико Ферми. Реакторът 
е бил от ураново-графитен тип и е работел с топлинни неутрони. Той имал мощност едва половин 
ват. В Европа за първи път е построен ядрен реактор в Русия под ръководството на И. В. Курчатов. 
Първата в света атомна електроцентрала е пусната в действие през 1954 г. в Обнинск, бившия 
СССР. В края на 50-те и началото на 60-те години много атомни електроцентрали от първо 
поколение започнаха редовната си експлоатация. 

За успешна разработка на по-съвършени ядрени установки, както и за провеждане на 
физични изследвания се създават специални изследователски и изпитателни реактори. С тяхна 
помощ се разработват въпроси, свързани със строителството и усъвършенстването на реакторите, 
изпитват се нови елементи, изследват се свойствата на различни обекти (включително и 
биологични) при облъчване с неутрони или γ-лъчи. Оригинален изследователски реактор с бързи 
неутрони е създаден в Дубна през 1960 година. 

Като конкурентноспособен отрасъл, ядрената енергетика възниква в края на 60-те години. 
Мощността на съвременните ядрени реактори вече се измерва с милиони и милиарди ватове. 
Понастоящем в света има 6000 реактора, от които 433 са предназначени за производство на 
електроенергия. 

Представа за нарастването на мощностите на ядрените електроцентрали дава следната 
фигура. 
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През 1999 г. електрическата енергия, 
произведена от атомни електроцентрали, е 36,9 
TW.h, което представлява 25,32% от общото 
количество електрическа енергия, произведена 
през същата година. 

Ядрени електроцентрали работят в 32 
страни, в 17 от които те произвеждат над една 
четвърт от необходимата за потребление 
електрическа енергия. Сред тези страни е и 
България. Франция е лидер в областта на 
производството на ядрена електроенергия -  
относителният дял на произведената 
електрическа енергия от АЕЦ е 80%. За 
сравнение този показател в САЩ е 30%, Русия - 
30%, България - 40%. 

 

Забавянето на темповете в развитието на ядрената енергетика през последните години и 
нарастването на негативното обществено отношение към нея се дължи главно на две крупни 
аварии - в Три Майл Айлънд, Пенсилвания през 1979 г. и в Чернобил, Украйна през 1986 година. 
Тези аварии са предупреждение за първостепенното значение на всички фактори, осигуряващи 
безопасността при експлоатацията на ядрени енергийни източници - не само научно-технически, 
но и организационни, управленски, кадрови и др. 

 

ИСТОРИЯ НА СЪЗДАВАНЕТО И ЗНАЧЕНИЕ НА АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” 

Атомната електроцентрала в Козлодуй е първата атомна централа в България и в 
Югоизточна Европа. 

С подписването на спогодба за сътрудничество между България и тогавашния СССР за 
изграждането на атомна електроцентрала на 15 юли 1966 г. се поставя началото на българската 
ядрена енергетика. След подробен техникоикономически анализ е избрана площадката за 
строителството – на река Дунав, на 5 km източно от Козлодуй и на 200 km североизточно от 
София. 

Първата копка за строежа е направена на 14 октомври 1969 г. 
През месец април на следващата година започват широкомащабни 
строителни дейности за изграждането на съоръжението. В хода на 
строителството и монтажа се реализират проекти на 
„Топлоелектропроект”, Москва и „Енергопроект”, София. Основното 
оборудване е доставено от Съветския съюз, а отделни съоръжения – 
от тогавашните Германска демократична република, Чехословакия и 
Унгария. 

Въвеждането в експлоатация на ядрените мощности в България 
се осъществява на три етапа: 

 

- 1974 – 1975 г. – енергоблокове I и II, с реактори ВВЕР-440 (модел В-230); 

- 1980 – 1982 г. – енергоблокове III и IV, с реактори ВВЕР-440 (междинен модел, базиран 
на В-230 с усъвършенствани системи за безопасност); 

- 1987 – 1992 г. – енергоблокове V и VI, с реактори ВВЕР-1000 (модел В-320). 
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Началото на първи етап се поставя на 11 юни 1974 г. в 
06.20 часа, когато се извършва зареждането на първата горивна 
касета в активната зона на първи реактор. На 30 юни 1974 г. в 
06.54 часа е осъществен физическият пуск на първи енергоблок, 
достигнато е минимално контролируемо ниво на мощността на 
реактора. На 24 юли 1974 г. в 22.02 часа първи блок е включен в 
енергосистемата на страната. 

Официалното откриване на АЕЦ „Козлодуй” е на 4 
септември 1974 година. На 24 октомври 1974 г. първи блок 
достига 100% мощност. 

Физическият пуск на втори енергиен блок е осъществен 
на 22 август 1975 година. 

След края на първия етап от строителството на АЕЦ „Козлодуй” започва изграждането на 
енергоблокове III и IV, с което се поставя началото на втория етап. Тези 440-мегаватови 
енергоблокове са конструирани на базата на проект 230 като междинен модел, със същите 
показатели като първите два блока, но с допълнителни системи за безопасност и трикратна 
резервираност. 

Физическият пуск на трети енергоблок е осъществен на 4 декември 1980 г., а на четвърти 
енергоблок - на 25 април 1982 година. 

През м. септември 1981 г. е подписана спогодба 
между правителствата на България и Съветския съюз за 
сътрудничество в строителството и въвеждането в 
експлоатация на нови два енергоблока, с реактори ВВЕР-
1000, модел В-320. Реакторите са от ново поколение, с 
херметична обвивка на реакторно отделение, и трикратна 
резервираност на системите за безопасност. За първи път 
1000-мегаватови реактори се изграждат и монтират извън 
Съветския съюз. С това се поставя началото на третия етап 
в изграждането на АЕЦ „Козлодуй” . 

Физическият пуск на пети енергиен блок е на 5 
ноември 1987 г., а на шести блок - 29 май 1991 година.  

С приключването на третия етап на площадката на АЕЦ „Козлодуй” в експлоатация са шест 
енергийни блока с обща електрическа мощност 3760 MW, оборудвани с реактори с вода под 
налягане (тип PWR). 

На 31 декември 2002 г. в 01.28 и в 02.24 часа, от електроенергийната система на страната са 
изключени съответно турбогенератор № 3 и турбогенератор № 4 на II енергоблок, а в 20.14 и в 
21.16 часа – турбогенератори № 1 и № 2 на I енергоблок на АЕЦ „Козлодуй”. Изключването е в 
нормална технологична последователност, съгласно приетото на 19.12.2002 г. Решение на 
Министерския съвет на Република България. 

Към момента на спирането I блок отработва 23-та си горивна кампания. За годините на 
експлоатация той е дал на енергийната система на страната общо почти 67 милиарда киловатчаса 
електроенергия. Към момента на спирането II блок е в 24-та си горивна кампания. От неговия пуск 
до спирането му блокът е произвел около 69 милиарда киловатчаса електроенергия. 

От въвеждането в експлоатация на I блок през 1974 г. до края на 2003 г. АЕЦ „Козлодуй” е 
произвела електроенергия в размер на приблизително 380 милиарда киловатчаса, без да са 
допускани аварии, повлияли на ядрената безопасност. През последните 10 години атомната 
централа осигурява около 40 – 47% от общото електропроизводство на страната. На 28 декември 
2002 г. в АЕЦ „Козлодуй” бе премината границата от 20 милиарда киловатчаса годишно 
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производство на електроенергия и бе достигнат дял в размер 47,3% от производството на 
електроенергия в страната за годината. 

 

АЕЦ „Козлодуй" е важен фактор 
в устойчивото развитие на България. 
Произведената от нея само през 2002 г. 
електроенергия (20,222 милиарда 
киловатчаса) е спестила на околната 
среда вредното въздействие на над 29 
милиона тона въглероден двуокис, 1,3 
милиона тона серен двуокис, 82000 
тона азотни окиси и 54000 тона прах, 
съдържащ естествена радиоактивност. 

 

 

Безопасността е висш приоритет на 
ръководството на АЕЦ „Козлодуй”, което означава, че 
опазването на живота и здравето на хората и околната 
среда има първостепенно значение пред стопанските и 
други обществени нужди и не може да бъде обект на 
компромиси. 

За реализацията на политиката си ръководството прилага принципите за непрекъснато 
повишаване на културата на безопасност, за осигуряване на качеството, за ядрена безопасност и 
радиационна защита, за ефективно ръководство и мобилизиране на усилията на целия персонал за 
достигане на набелязаните цели, за планиране, контрол и анализ на дейностите. 

 

СЪТРУДНИЧЕСТВО НА АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” 

 

Поддържането на високо ниво на безопасност на 
българската атомна електроцентрала, в съответствие със 
съвременните международни стандарти и критерии, се 
осъществява чрез прилагане на най-добрите световни 
практики. АЕЦ „Козлодуй” поддържа постоянен обмен на 
информация и експлоатационен опит, работейки в тясно 
сътрудничество с Международната агенция по атомна 
енергия (МААЕ), Световната асоциация на ядрените 
оператори (ВАНО) и редица други международни 
организации и водещи компании в ядрената енергетика.  

ВАНО е световна асоциация на ядрените оператори, която е създадена на 15 май 1989 г., 
която обединява всички оператори на ядрени мощности по света. Тя съдейства за обмяната на 
експлоатационен опит, така че нейните членове да работят заедно, за да достигнат най-високите 
възможни стандарти за безопасност и надеждност при експлоатацията на своите атомни централи. 

Международната агенция по атомна енергия (МААЕ) е световният център за 
сътрудничество в ядрената област. Тя е създадена като световна организация “Атоми за мир” през 
1957 г. в рамките на страните членки на ООН. Агенцията съдейства за безопасни, сигурни и мирни 
ядрени технологии. Трите основни насоки на работата на Агенцията са ядрена верификация и 
сигурност, безопасност и обмен на технологии. 
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АЕЦ “Козлодуй” участва в дейностите на Европейския съюз, свързани с ядрената 
енергетика, чрез Министерството на енергетиката и енергийните ресурси (МЕЕР). 

Европейският съюз е обединение на 25 европейски държави, които са се споразумели да 
обединят и координират в голяма степен икономическите си политики, както и политиките си в 
други области. Идеята за европейска интеграция първоначално е предложена от френския 
министър на външните работи Роберт Шуман в речта му от 9 май 1950 година. 

Първата крачка по пътя на европейското обединяване е създаването на Европейската 
общност за въглища и стомана (ЕОВС) през 1951 г. с цел да се координира производството на 
въглища и стомана във Франция, Западна Германия, Италия, Белгия, Холандия и Люксембург. 
Насърчени от успеха на ЕОВС, шестте страни търсят задълбочаване на сътрудничеството си и 
решават да създадат икономическа общност, основана на свободното движение на работна ръка, 
стоки и услуги. През 1957 г. страните подписват Римските договори, с които се създават 
Европейската общност за атомна енергия (ЕВРОАТОМ) и Европейската икономическа общност 
(ЕИО). 

През 1967 година ЕВРОАТОМ и ЕИО се сливат, образувайки Европейската общност (ЕО). 
Двете фундаментални цели на ЕВРОАТОМ са да осигури изграждането на основните съоръжения, 
необходими за развитието в областта на ядрената енергия в общността, и да осигури на всички 
потребители в общността редовни и справедливи доставки на руда и ядрено гориво. ЕВРОАТОМ 
създава законова основа за следните дейности: 

- експлоатация на съществуващите ядрени инсталации при високо ниво на безопасност, 
управление на радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво по безопасен и 
благоприятен за околната среда начин и извеждане от експлоатация на ядрените 
съоръжения в края на експлоатационния им живот в съответствие с приетата практика 
по безопасност и при спазване на високите изисквания на стандартите по отношение на 
транспорта на радиоактивни материали; 

- защита на населението и работниците от вредното въздействие на йонизиращите 
лъчения е основата, върху която се разглеждат проблемите на безопасността и 
управлението на отпадъците. Отговорностите на Европейската комисия се простират и 
върху много дейности извън сектора, свързан с производството на ядрена енергия, като 
използването на лъчения за медицински цели и облъчването от природни източници. 

Програмата ФАР (PHARE) е един от трите предприсъединителни инструмента, 
финансирани от Европейската общност, насочена към подпомагане на страните-кандидатки в 
тяхната подготовка за присъединяване на ЕС.  

АЕЦ “Козлодуй” работи в тясна връзка и с редица неправителствени организации 

ФОРАТОМ е европейският ядрен форум, който се занимава с координиране на дейностите 
между своите членове, насърчаване на обмяната на технически опит между различните страни, 
разпространяване на информация сред ядрената общност и насърчаване подобряването на добрите 
практики в ядрените централи. АЕЦ “Козлодуй” участва в дейностите на ФОРАТОМ чрез 
“Български Атомен Форум”. 

Сдружението “Български Атомен Форум” (БУЛАТОМ), учредено през м. юни 2001 г., е 
неправителствена организация, в която членуват инженерингови и строителни фирми, фирми-
доставчици на оборудване, АЕЦ “Козлодуй", Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика 
при БАН, Българското ядрено дружество и физически лица, експерти в областта на ядрената 
енергетика. През м. декември 2001 г. БУЛАТОМ става асоцииран член на ФОРАТОМ. 

АЕЦ “Козлодуй” е член на Световната ядрена асоциация (СЯА), създадена през 1975 г. със 
седалище в Лондон, от септември 2001 година. 

АЕЦ “Козлодуй” поддържа техническо сътрудничество с Департамента по търговия и 
индустрия (DTI), Великобритания, Electricite de France (EdF), Франция, с руската компания МСО 
“Интератоменерго” и др. 
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ПРИНЦИПНА СХЕМА И ТЕХНОЛОГИЯ НА АЕЦ С РЕАКТОРИ ВВЕР 

Схемата на всяка електрическа централа включва източник на топлина, работно тяло и 
генератор. Източникът на топлина – въглища, мазут, газ гори и в резултат на химическата реакция 
се отделя топлина, която се отдава на водата и я превръща в пара. Топлинната енергия на 
работното тяло, което обикновено е пара, се превръща в турбината в механична енергия на 
въртене на вала на турбината. На него е монтиран електрически генератор, който превръща 
механичната енергия на въртенето му в електрическа. 

Основната разлика между класическите електрически централи и атомните е в източника за 
получаване на топлина. Докато при класическите централи това е енергията, която се отделя в 
резултат на химическата реакция на окисление на горивото, в АЕЦ се използва енергията, 
отделяна при делене на ядрата на горивото. Като гориво се използва обогатен уран 235 под 
формата на UO2. Горивото е разположено в херметичните тръбички на топлоотделящите елементи. 
Тъй като при технологичния процес няма горене, т. е. не се използва кислород като окислител, то 
не се отделят окиси на въглерода и азота - основните причинители на киселинните дъждове. 

Технологичната схема на блоковете на АЕЦ „Козлодуй” е двуконтурна с водо-воден 
енергиен реактор. В активната зона на реактора е разположено ядреното гориво. В пространството 
между горивото циркулира водата на контура на топлоносителя, която отнема получената при 
ядрената реакция топлинна енергия. 

Водата, която служи за отвеждане на топлината от горивото, се нарича топлоносител. Тъй 
като източникът на топлина е силно радиоактивен, то и топлоносителят се активира. Това поставя 
високи изисквания към чистотата на топлоносителя и определя необходимостта от затворен цикъл 
на движението му. 

  
Топлоносителят, без да се превръща в пара, преминава през междинен топлообменник – 

парогенератор. Там тя нагрява водата, протичаща през друг контур, и я превръща в пара. Парата 
завърта вала на турбината. Такава топлинна схема, състояща се от два отделни контура, се нарича 
двуконтурна. 

Контурът на топлоносителя на реакторната установка е разположен в херметичен обем, в 
който с помощта на изсмукващи вентилационни системи се поддържа налягане, по-ниско от 
атмосферното. Това решение предотвратява възможността за неконтролируемо попадане на 
замърсен въздух в останалите помещения на централата и в околната среда. 
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Контурът на топлоносителя включва реактор и шест (за ВВЕР-440) или четири (за ВВЕР-
1000) циркулационни кръга. 

 

Реакторът е водо-воден хетерогенен енергиен реактор, корпусен тип, 
на топлинни неутрони. Като забавител на неутроните и топлоносител се 
използва химически очистена вода. В корпуса на реактора е разположена 
активната зона, в която е поместено ядреното гориво. То е оформено във вид 
на шестоъгълни касети, всяка от които се състои от херметични 
топлоотделящи елементи.  

В корпуса на реактора са разположени органите за управление и 
защита. Биологичната защита от радиационното излъчване на активната 
зона се извършва от конструкцията на бетонната шахта, в която е 
разположен реакторът. 

Всеки циркулационен кръг включва: 

- главна циркулационна помпа, създаваща принудителна 
циркулация на топлоносителя;  

- главни запорни задвижки (само за първи - четвърти блок), които служат за изолиране на 
всеки от циркулационните кръгове; 

- парогенератор – само тази част, обхващаща тръбния сноп, през който се движи 
топлоносителят. 

Към неизключваемата част на един от циркулационните кръгове е свързан компенсаторът 
на налягане, който служи за поддържане на постоянно налягане в контура на топлоносителя и за 
компенсация на температурните му изменения. 

Един от основните въпроси, свързани с безопасната работа на АЕЦ, е осигуряване 
неразпространението на радиоактивните продукти, получавани в резултат на деленето на ядрата и 
активирането на топлоносителя в околната среда. В конструкцията на съоръженията и системите 
на АЕЦ за решаването на този проблем са предвидени т. нар. физически бариери пред 
разпространението на радиоактивните продукти. 

Втори контур включва следното оборудване: 

- парогенератор – частта (междутръбното пространство), в която се движи водата от 
втори контур, нагрява се и се превръща в пара; получената в парогенераторите пара се събира в 
общ парен колектор и се насочва към турбината; 

- турбина – по две с единична мощност 220 MW за блоковете с реактори от типа ВВЕР-
440 и по една с единична мощност 1000 MW за блоковете с реактори ВВЕР-1000; те превръщат 
топлинната енергия на парата в механична енергия на въртене на вала на турбината; 

- генератори, които служат за превръщане на механичната енергия в електрическа. 
Напрежението на изводите им се повишава чрез повишаващи трансформатори и чрез открита 
разпределителна уредба по електропроводи електроенергията се подава в електроенергийната 
система на Р България; 
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- кондензатори, които служат за втечняване 
(кондензиране) на отработилата в турбините пара; за охлаждане 
на парата се използва вода от р. Дунав, която се подава по 
специален канал от Брегова помпена станция. 

 

 

 

МОДЕРНИЗАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

През 1991 г. в АЕЦ „Козлодуй” се провежда първата мисия за преглед на безопасността на 
блокове I - IV. Въз основа на препоръките й, Министерският съвет на Р България взима решение за 
реализация на спешни мерки за повишаване на безопасността на блоковете. 

Първи и втори блок са спрени в края на 1991 г. до изпълнение на специална програма за 
повишаване на безопасността им. В АЕЦ „Козлодуй” е приет подход за поетапно повишаване на 
безопасността. В периода 1991 – 1997 г. е изпълнена триетапна програма от мерки, в рамките на 
която са реализирани общо около 1000 изменения в проекта на блоковете. 

През 1997 г. стартира Комплексна програма за 
повишаване безопасността на блокове I-IV до изчерпване 
на техния ресурс, в рамките на която до 1999 г. са 
реализирани приблизително 500 изменения в проекта на 
блоковете. Разширеният обем на Комплексната програма е 
приложен към модернизацията на III и IV блок. Мерките за 
подобряване на безопасността им са отделени в 
самостоятелен пакет, като за периода 2000 – 2002 г. са 
изпълнени повече от 300 допълнителни изменения в 
проекта на двата блока.  

В рамките на Комплексната програма е отстранен основният проектен недостатък за III и 
IV блок – липсата на защитна обвивка на помещенията на реактора, чрез модернизацията на 
системата за локализация на авариите на база на струйно-вихров кондензатор. 

След оценка на ефекта от процеса на модернизация, изпълнен на III и IV блок в периода 
1991 – 2002 г., реконструираните блокове бяха класифицирани в модел В-209М, отговарящ на 
съвременните изисквания за безопасност. 

Като продължение на процеса на модернизация на блоковете, след 2002 г. централата 
изпълнява пакет от дългосрочни програми за III и IV блок, насочени към постигане на цели, 
значително надвишаващи изискванията на съвременните нормативни документи. 

 

Програмата за модернизация на блокове V и VI е създадена 
през 1995 година. Програмата е структурирана като 
комплекс от 212 конкретни мероприятия. С реализацията 
на Програмата за модернизация през 2006 г., V и VI блок 
ще отговарят на най-съвременните международни 
стандарти за безопасност и надеждност. Целта на АЕЦ 
„Козлодуй” е след направените модернизации 
експлоатацията на двата блока да се удължи с не по-малко 
от 15 години над предвидения по проект 
четиридесетгодишен ресурс. 
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СТРАНИ С АТОМНИ ЦЕНТРАЛИ 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Един от глобалните критерии за оценка на възможностите на дадена цивилизация е 
количеството енергия, което тя произвежда. В съвременния свят, независимо от използването на 
различни видове енергия, електричеството е общоприет еквивалент поради неговата 
универсалност. Изхождайки от този критерий, може да се твърди, че през последните сто години 
човечеството се намира в качествено различен период от своето развитие. Производството, 
респективно консумацията на електроенергия расте по стръмна експонента, като прогнозата е за 
60% увеличение само в следващите 15 години. Очевидно хората очакват, че енергийното изобилие 
ще продължава вечно или поне достатъчно дълго, за да не си променят удобните стереотипи. 
Лошата новина е, че при тези темпове противопоказанията се увеличават, а още по-лошата е, че 
поне две от тях вече се проявяват. Ограниченото количество на най-популярните първични 
енергоресурси и глобалното затопляне стават проблеми на обозримото бъдеще и дори на 
настоящето. От тази гледна точка всеки алтернативен източник на енергия заслужава обективна и 
внимателна оценка. Ядрената енергетика далеч не се ползва с тази привилегия и е обект на 
непрекъснати нападки от всякакъв характер. 

Въпреки това, в момента в света има около 440 ядрени реактори, използвани за 
производство на електроенергия в ядрени електроцентрали. Те са изградени на територията на 33 
държави и са с капацитет повече от 370 000 MW. Прогнозата  на експерти е, че за в бъдеще 
тяхната бройка ще се увеличи многократно. За непредубедения наблюдател е очевидно, че това не 
може да бъде случайност или резултат от недалновидна политика. 

Какво представляват ядрените централи и какви са тези страни, които могат да си позволят 
да ги експлоатират? 

 

ХРОНОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО 

През 1934 г. италианският физик Енрико Ферми провежда експеримент в Рим и открива, че 
неутроните могат да разцепват ядрата на атомите. При бомбардиране с неутрони на тежък 
радиоактивен елемент като уран ядрото му се разпада на по-леки елементи, като се отделят нови 
неутрони и голямо количество енергия. Този процес се нарича верижна реакция и когато е 
неконтролируем може да предизвика взрив с огромна мощност. През декември 1942 г. Ферми 
създава и пуска в действие съоръжение, наречено реактор, в което верижната реакция се 
самоподдържа, но мощността и може да се управлява. През време на Втората Световна Война този 
реактор и ядрените програми на всички страни са били използвани за създаване на нов тип 
оръжие. След войната усилията на учените се насочват към усъвършенстване на процеса на делене 
на ядрата и неговото управление, за да могат да го приложат за цивилни цели т.е. да се създадат 
ядрени електроцентрали. Тук може би е момента за едно терминологично уточнение. Изразите 
“атомна централа” и “ядрена централа” в българския език се използват за означаване на един и 
същ обект. Първият е придобил по-широка гражданственост, а вторият е по-точен от техническа 
гледна точка, но употребата и на двата е допустима и равнопоставена. В графичен вид еволюцията 
на енергийните ядрени реактори е показана по-долу. 
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На 20 декември 1951 г. експериментален реактор в лаборатория до Айдахо Фолс, САЩ 
произвежда достатъчно количество електроенергия за да светнат четири лампи, всяка с мощност 
150W. 

От 1954 до 1957 трите световни сили, разполагащи с ядрени програми последователно 
въвеждат в действие комерсиални ядрени реактори за цивилни нужди. 

На 27 юни 1954 г. в Съветския съюз (СССР) заработва първият в света промишлен реактор, 
включен към енергоразпределителната мрежа на страната, който е с мощност 5 MW. 

През 1956 г. това става и във Великобритания. Реакторът е с мощност от 45 MW. 

На 2 декември 1957 г. в САЩ влиза в търговска експлоатация централата Shippingport, 
която е с мощност 60 MW. Тя се експлоатира до 1982 г. и е с реактор тип PWR. За значението на 

тази абревиатура ще говорим малко по-късно. 

По време на петролната криза през седемдесетте 
години на миналия век държавите осъзнават, че не може 
да се разчита само на петрола като суровина за 
производство на електроенергия. Тогава започва бързо 
да се развива ядрената енергетика, появяват се 
реакторите от второ поколение, броят на атомните 
централи започва да расте много бързо и влиянието на 
петрола за производството на електроенергия намалява. 
За САЩ например, за по-малко от 20 години това 
съотношение се обръща от 17% за петрола към 5% за 
ядрени източници до 4% към 20%. Така държавите, 

нямащи големи резерви от петрол се опитват да направят икономиките си по-малко зависими от 
доставките на петрол. 

Като че ли нищо не можеше да помрачи светлото бъдеще на мирния атом. Конкурентните 
отрасли търсеха недостатъци, създаваха изкуствени клишета, като “китайския синдром”, но 
истинските аргументи им бяха поднесени наготово от малко възгорделия се ядрен бизнес. 

През 1979 г. става аварията в американската централа Three Mile Island. При тази авария са 
нанесени сериозни материални щети, но няма жертви и последствия за околната среда. Въпреки 
това тя има шоков ефект върху американското общество и предизвиква широка дискусия. Като 
резултат започва тотално преосмисляне на политиката на безопасност в ядрения сектор, променят 
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се изискванията за лицензиране на ядрени обекти, формулират се принципите в дизайна на 
реакторите от трето поколение. Темповете на екстензивно развитие се забавят. 

През 1986 г. следва нов, много по-тежък удар. Аварията в Чернобил има трансграничен 
ефект и подсилва появилия се негативизъм в общественото мнение. Изграждането на нови 
централи почти спира. Усилията в ядрената индустрия се фокусират върху подобряване 
експлоатационните характеристики на съществуващите и удължаване на проектния им живот. 

В началото на 21 век конюнктурата се променя. 
- Очертава се необратим недостиг на петрол. 
- Започват да се проявяват ефектите от глобалното затопляне вследствие масовото 

използване на органични горива. 
- Няма и не се очакват сериозни алтернативни източници. 
- В Азия и Далечния изток се строят десетки блокове. 
- САЩ обявяват драстично повишаване на инсталираните ядрени мощности. 
- Дори престаралият се в антиядрените си настроения Европейски съюз преоценява 

позицията си – продължава строителството на Черна вода, Румъния, започнато е изграждане на 
нов блок във Финландия, пред финализиране е проекта за два блока в Белене. 

- Създава се интернационален консорциум от 10 страни, плюс Европейския съюз за 
създаване на реактор от четвърто поколение GEN IV.  
 

 

 
Флаговете на страните от GEN IV 

 

Ядрената енергия отново излиза на сцената. 

 
 

НАЙ – ПОПУЛЯРНИТЕ ТИПОВЕ ЯДРЕНИ ЕНЕРГИЙНИ РЕАКТОРИ 

Принципът на действие на ядрените реактори се основава на контролируемата верижна 
реакция. Отделената топлина чрез междинен топлообмен се използва за получаване на пара и за 
задвижване турбините на електрогенератора. В зависимост от избраните технологични решения 
съществуват различни конструкции на реактори. Основните характеристики са вид на неутроните, 
предизвикващи верижната реакция, брой на топлообменните контури, вид гориво, вид 
топлоносител, вид забавител (за реактори с топлинни неутрони). 

 

 

Реактор с лека вода под налягане 

Означения: ЕС, САЩ, Япония - PWR (Pressurized Water Reactor); Русия - ВВЕР (Водо-Воден 
Енергиен Реактор) 

Това е двуконтурен реактор, работещ с топлинни (бавни) неутрони. За гориво се използва 
слабо обогатен уран. Топлоносителят е лека вода под налягане, която изпълнява и функцията на 
забавител на неутроните. Почти всички световни производители  имат свои разработки в 
мощностния диапазон от 440 до 1300 MW.  

Общоприето е, че това е най-безопасния и надежден реактор за енергийни цели и затова с 
него са оборудвани повечето ядрени централи по света. От този тип са и реакторите в АЕЦ 
“Козлодуй” (ВВЕР-440 и ВВЕР-1000). 
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Принципна схема на реактор PWR/ВВЕР 

 

 

Кипящ реактор 

Означение: BWR (Boiling Water Reactor) 

Едноконтурен реактор с топлинни неутрони. Горивото е слабообогатен уран. Названието 
идва от това, че водата, която служи за охладител и забавител кипи и се изпарява в корпуса на 
реактора.  
 

 
 

Принципна схема на реактор ВWR 
 
 



 23

Канален реактор с лека вода 

Означение РБМК (Реактор Большой Мощности Канальный) 
 

 
 

Принципна схема на реактор РБМК 
 

Тези реактори на топлинни неутрони се използват за промишлени нужди само в страни от 
бившия СССР и затова не представляват комерсиален интерес. Придобиват печална известност 
след аварията в Чернобилската АЕЦ. Горивото е природен уран, охладителят е лека вода, а за 
забавител се използва графит (слайд 3) 

 

Канален реактор с тежка вода 

Означение CANDU (CANada Deuterium Uranium) 

Двуконтурен канадски реактор на топлинни 
неутрони с оригинална конструкция (виж схемата, слайд 
3). За гориво  се използва природен уран, а за забавител 
тежка вода. Освен в Канада, такива реактори са 
построени в Корея, Индия, Пакистан, Аржентина и 
Румъния. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Реактори с бързи неутрони 

Означения: БН (Русия), Superphenix (Франция) и Monju (Япония). 
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Характерното при тях е, че работят с високообогатен уран или плутоний и не е необходим 
забавител на неутроните. Като охладител се използва течен метал (обикновено натрий). Една от 
най-интересните им характеристики е, че те могат да възпроизвеждат горивото си. Към момента 
промишлено приложение имат само реакторите БН. В показания на схемата реактор Monju имаше 
инцидент с изтичане на натрий и централата временно е спряна. Пускът е планиран за 2008 г. 

 
 

Принципна схема на реактор Monju 
 

СТРАНИ, РАЗПОЛАГАЩИ С АТОМНИ ЦЕНТРАЛИ 

В таблицата по-долу са показани страните, разполагащи с атомни електроцентрали. 
Включени са Северна Корея и Иран, чиито първи реактори са в строеж.  

Дори беглият анализ показва няколко важни и показателни извода: 

- В своеобразния клуб на ядрените държави влизат всички могъщи страни, 
притежаващи  развита икономика и мощен научно-технически капацитет. Изключенията 
(Австралия, Италия и Австрия) преустановиха ядрените си програми по твърде прибързан и 
нерентабилен начин в резултат на емоционални референдуми след Чернобилската авария. Така 
например, Италия спря три действащи централи, една от които съвсем нова, а Австрия така и не 
пусна своята, която беше почти завършена. Макар и късно, негативните последици от такова 
прибързано решение вече се усещат (поне в Италия). Тъй като водещите световни икономики не 
могат да си позволят да развиват губеща и безперспективна индустрия, очевидно е, че участието в 
този клуб не е само въпрос на престиж, а и на сериозни икономически ползи. 

- Въпреки, че има различия в комплексното състояние на отделните страни, общото е, 
че те притежават определен потенциал, който им позволява да компенсират изоставането си в 
отделни сфери и да могат да покрият високите изисквания за достъп до ядрените технологии. 
Напр. Индия компенсира общата си изостаналост с огромни природни и демографски ресурси, 
България компенсира финансовия дефицит с интелектуален потенциал и т.н.  

- Обяснението за двете по-фрапиращи изключения – централата в Армения е 
построена в рамките на бившия СССР и всъщност продължава да се експлоатира и управлява от 
Русия; режимът в Северна Корея разработва военна програма без оглед на цената, която трябва да 
плати. 

- Влизането в клуба е изключително труден и продължителен процес, който далеч не 
се изчерпва с построяването на централа. Поради тази причина дори на кандидати със сериозни 
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възможности (Турция, Индонезия) са необходими много години докато покрият обективните 
изисквания. 

- В по-голямата си част страните използват ядрените централи за подходящо 
диверсифициране на националния енергиен микс. Съществува обаче и група държави, за които 
производството на електроенергия от ядрени източници не е приоритет (Бразилия, Мексико, 
Южна Африка). За тях ядрената индустрия е възможност за достъп до върховите постижения в 
научната и технологична област. Чрез нея те поддържат високо ниво на националния научно-
технически и интелектуален ресурс. 

 
Реактори (бр.) Дял в 

енергетиката  
Експлоатационен 

опит  
Държава 

в експлоатация в строеж %  реактор/години 
Аржентина 2 1 8.6 50.5 
Армения 1 - 35.5 36.3 
Белгия 7 - 55.5 191.5 

Бразилия 2 1 3.7 25.3 
България 4 1 40.1 130.1 
Канада 16 - 12.5 486.9 
Китай 8 3 2.2 39.1 
Чехия 6 - 31.1 74.8 

Финландия 4 1 27.3 99.4 
Франция 59 - 77.7 1,346.1 
Германия 18 - 28.1 648.0 
Унгария 4 - 32.7 74.1 
Индия 14 8 3.3 223.5 
Иран - 2 - - 

Япония 53 3 25.0 1,123.5 
Литва 2 - 79.9 36.5 

Мексико 2 - 5.2 24.0 
Холандия 1 - 4.5 59.0 

Северна Корея - 1 - - 
Пакистан 2 - 2.4 35.8 
Румъния 1 1 9.3 7.5 
Русия 30 3 16.5 761.4 

Словакия 6 2 57.4 100.5 
Словения 1 - 40.5 22.3 
Тайван 6 2 21.25 134.0 

Южна Африка 2 - 6.1 38.3 
Южна Корея 19 1 40.0 220.7 
Испания 9 - 23.6 219.2 
Швеция 11 - 49.6 311.0 

Швейцария 5 - 39.7 143.8 
Украйна 13 4 45.9 279.8 

Великобритания 27 - 23.7 1,329.6 
САЩ 104 - 19.9 2,871.8 
Общо 439 34 За света: 17 11,144.3 

 

Последните години показват, че обществото до голяма степен има все още предубеждения 
към ядрената  безопасност, но като цяло е далеч по благосклонно към ядрената енергетика. 
Швейцарските граждани, които гласуваха по време на големи антиядрени инициативи през 2003 г. 
избраха запазването на собствените си реактори. В други страни анкетите показват, че: 

- Около две трети от американците подкрепят използването на ядрена енергия;  

- В Швеция, където зелените движения имат силни позиции, 80% от населението иска 
запазване или разрастване на ядрената енергетика. 
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- Очаква се възобновяване на ядрената програма в Германия. 
 

 
 

И така, очевидно е, че ядрената енергетика е ключов фактор за енергийното осигуряване на 
човечеството. Нещо повече, нейното значение ще нараства в бъдеще. Действително, темата е все 
още доста чувствителна, особено за неосведомените хора, но алтернатива няма. В този случай 
България има добрия шанс да остане на печелившата страна и да запази хармонията между 
технологията и природата. 
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ЯДРЕНИTE РЕАКТОРИ, ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА 
СРЕДА И АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” 

 

ЯДРЕНИ РЕАКТОРИ  

Откривайки деленето на урана в края на 1938 г., физиците си дават сметка за огромната 
енергия, заключена в атомните ядра.  

С пускането в действие на първата атомна електроцентрала в света през 1954 г. в гр. 
Обнинск, близо до Москва е извършен революционен скок в принципите на 
енергопроизводството. От създаването си до днес атомните електроцентрали (АЕЦ) не са 
претърпели значителни изменения в принципите си. Едновременно с това, в конструкциите им се 
внасят непрекъснато подобрения, те стават все по-надеждни. 

Ядреният реактор е техническо съоръжение, в което протичат верижна реакция на делене 
на атомните ядра и превръщане на освободената енергия в топлина. 

Гориво на ядрените реактори е или естественият уран, в който концентрацията на U-235 е 
0,7 % или “обогатен уран”, т.е. уран, в който концентрацията на делящия се изотоп уран-235 
достига до 4 и повече процента. Обогатяването на урана с изотоп U-235 се осъществява в 
специални заводи. 

С обогатено гориво работят и реакторите в АЕЦ „Козлодуй”. Как най-общо функционират 
тези реактори? 

При всяко разделяне на едно ядро на урана се получават два други химични елемента, 
освобождава се енергия и се излъчват от два до три високоенергийни (бързи) неутрона, които 
предизвикват от своя страна нови деления. Тази реакция се нарича верижна. В повечето реактори 
делящият се изотоп е уран-235, който се дели с най-голяма вероятност от нискоенергийни (бавни, 
топлинни) неутрони. Затова в тези реактори получените бързи неутрони се забавят чрез 
стълкновение с леки ядра, например водород или въглерод. Най-простият и достъпен забавител е 
водата. В това отношение верижната реакция може да се сравни най-общо с процеса на горене, 
който се поддържа чрез подаване на кислород, докато наличието на забавител (вода) в реактора 
поддържа деленето. 

От съществено значение е и съставът на ядреното гориво. В съвременните реактори, 
използващи като забавител обикновена (лека) вода, горивото се обогатява до 3-4% (например 
реактори от типа ВВЕР (Водо-Воден Енергиен Реактор)). 

Погрешно е да се мисли, че при осъществяване на верижна реакция в ядрен реактор е 
възможен ядрен взрив. При ядрените реактори са използвани закономерности, възпрепятстващи 
възникването на неуправляема, лавинообразно протичаща верижна реакция на делене на атомни 
ядра. 

По данни на МААЕ през 2005 г. година в света действат 441 ядрени реактора, които 
произвеждат повече от 18% от световната електроенергия. В процес на строителство са още 24 
реактора. 

Ядрените реактори могат да се разделят на няколко групи: 

◊ в зависимост от средната енергия на неутроните – на бързи, промеждутъчни и 
топлинни (бавни) неутрони;  

◊ по конструктивни особености на активната зона – на корпусни и канални; 
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◊ по типа на топлоносителя – на водни, тежководни, с течни метали (напр.натрий), с 
органични топлоносители; 

◊ по типа на забавителя – на водни, графитни, тежководни. 

Днес в света се експлоатират електроцентрали, съоръжени с няколко основни типа 
реактори: 

• водо-водни реактори с кипяща вода или вода под налягане; 

• уран-графитни реактори с кипяща вода или охлаждани с газ (въглероден двуокис и 
др.);  

• тежководни канални реактори. 

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЯДРЕНИТЕ РЕАКТОРИ СПОРЕД ВИДА НА 
ТОПЛОНОСИТЕЛЯ 

РЕАКТОРИ С ТОПЛОНОСИТЕЛ ВОДА 

В настоящия момент най-широко приложение в АЕЦ са намерили реакторите с 
топлоносител вода. Към този вид спадат реакторите с топлоносител обикновена и тежка вода. 
Обикновено водата се използва и като забавител на неутроните. Използват се основно два 
варианта - кипящи и реактори с вода под налягане.  

Кипящите реактори се реализират по т.нар. едноконтурна схема. Това означава, че 
топлоносителят (вода) кипи в реактора, а получената пара се подава в турбина, която  върти 
ротора на генератора и произвежда електрически ток. При тази схема отпадат редица съоръжения, 
като парогенератори, циркулационни помпи, компенсатор на обема и др., с което се опростява 
инсталацията, а разходът на енергия за циркулация на топлоносителя е много по-малък отколкото 
при ВВЕР. Радиоактивността на топлоносителя при едноконтурната схема е сериозен проблем, 
тъй като налага по-строги мерки за защита на персонала и околната среда. 

За да се избегне този проблем се използват реактори с вода под налягане. В основата им 
лежи използването на т.нар. двуконтурна схема, при която водата, циркулираща през реактора се 
организира в отделен контур (първи). За да се избегне кипене, водата в него е с високо налягане, а 
циркулацията й се осъществява с помпи. Преминавайки през реактора, водата отнася отделената 
от ядреното гориво топлина, след което в специално съоръжение, наречено парогенератор я 
предава на водата от друг, независим контур, т.нар. втори контур. Предимството на тази схема е, 
че в парогенератора водата от първи и от втори контур няма физически контакт, т.е. избягва се 
проблема с разпространението на радиоактивност във всичките съоръжения на АЕЦ. 

 

В АЕЦ "Козлодуй" е реализирана двуконтурна схема с водоводни енергийни реактори тип 
ВВЕР-440 и ВВЕР-1000. Те са с лека вода под налягане, която изпълнява функцията на 
топлоносител и забавител. Високото налягане налага активната зона (ядреното гориво) да се 
постави в корпус. Работят с топлинни неутрони и обогатено гориво.  
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Реакторите ВВЕР притежават важни свойства за 
саморегулиране на верижната реакция при повишаване на 
температурата на топлоносителя или мощността на реактора. 

Водо-водните реактори с вода под налягане са компактни, 
прости и надеждни при експлоатация. Водата, използвана като 
топлоносител и забавител е евтина, неагресивна и притежава 
добри неутронно-физични качества. 

Наричаме четирите ВВЕР-440 “малките реактори”. В 
действителност един такъв “малък реактор” произвежда над 4 
пъти повече енергия от стомегаватов блок в “Марица-Изток”, 
чиято месечна консумация на въглища е около 250 000 тона! 

Реакторите ВВЕР-1000 са съвременен тип реактори. 
Разположени са в защитна хермозона, което силно намалява 
опасността от изхвърляне на радиоактивни вещества в 
околността и атмосферата в случай на тежки аварии.  

В момента в процес на експлоатация и изграждане са АЕЦ с водо-водни реактори с вода под 
налягане в САЩ, Франция, Русия, Япония, Германия, Швеция, Испания, Южна Корея, Белгия, 
Чехия, Словакия, Словения, България, Италия. 

 

 

Реактори с тежка вода 

Реакторите с обикновена вода изискват обогатяване на 
горивото, а в реакторите с тежка вода може да се използва и 
естествен уран. Това означава, че може да се избегне скъпото 
обогатяване на урана. Презареждането с гориво може да се  
извършва и по време на работа на реактора. Основен недостатък 
на тези реактори е, че производството на тежка вода е трудно и 
скъпо. Освен това поради вредното биологично действие на 
тежката вода се налага осигуряване на висока плътност на 
циркулационния контур за тежка вода. 

Със забавител тежка вода работят канадско-френски 
реактори тип “CANDU”. Реактори от този тип се експлоатират 
главно в Канада и в румънската АЕЦ “Черна вода”.  

 

РЕАКТОРИ С ГАЗОВ ТОПЛОНОСИТЕЛ  

От всички газове най-подходящи свойства на топлоносител имат хелият и въглеродният 
диоксид. Хелият почти не се активира и може да се използва в едноконтурна схема с газова 
турбина. Използването на въглеродния диоксид в едноконтурна схема е невъзможно, тъй като той 
се активира силно. В този случай се предвижда двуконтурна схема, като във втори контур 
работната среда е вода. 

Реакторите с газов топлоносител имат следните предимства: висока температура на 
топлоносителя при ниско налягане и възможност за получаване на пара с високи параметри; 
използване на природен уран, слабо химично взаимодействие между топлоносителя и горивото 
при високи температури. Тъй като газоохлажданите реактори могат да работят с естествен уран, 
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отпада необходимостта от обогатяване на горивото. В замяна на това реакторите имат голям 
разход на природен уран. 

Наред с изброените предимства реакторите с газово охлаждане имат и някои недостатъци, 
по-съществените от които са: големият разход на енергия за циркулация на топлоносителя; 
сравнително ниско обемно топлоотделяне и малка дълбочина на изгаряне. 

 

РЕАКТОРИ С ТЕЧНОМЕТАЛНИ ТОПЛОНОСИТЕЛИ  

Течни метали се използват като топлоносители в реакторите с бързи неутрони за отвеждане 
на големи топлинни потоци. Най-често използваният топлоносител е натрий, като е възможно 
използването на сплави на натрия. 

Основните предимства на течнометалните топлоносители са: възможност за получаване на 
висока температура на топлолосителя при атмосферно или ниско налягане; сравнително малък 
разход на топлоносител и следователно малък разход на енергия за циркулация. 

Течнометалните топлоносители обаче имат и редица недостатъци. Основният от тях е 
високата корозионна активност. Под действието на радиацията в активната зона натрият силно се 
активира и това налага създаването на тежка биологична защита. Особено силна е химичната 
активност на натрия спрямо водата, поради което инсталациите се правят триконтурни и 
естествено се оскъпяват. Общ недостатък на всички метали, използвани като топлоносители, е 
сравнително високата температура на топене. Това свойство налага създаването на специална 
система за предварително разтопяване на топлоносителя при пускане на реактора. 

Освен изброените топлоносители има възможност да се използват и много други (например 
органични топлоносители), но по различни причини те са намерили ограничено приложение. 

 

РЕАКТОРИ СЪС ЗАБАВИТЕЛ ГРАФИТ 

Възможността да се съчетаят добрите свойства на графита като забавител и на 
обикновената вода като топлоносител е намерила практическа реализация в т.нар. графито-водни 
реактори. 

 
Изглед от горе на канален реактор с графитен 

забавител (РБМК)  

Каналната конструкция на тези реактори 
им дава редица предимства пред водо-водните 
реактори с корпуси под налягане. Липсват 
дебелостенни корпуси под налягане с големи 
размери, за които е необходим метал и сложна 
технология на изработване. Активната зона 
може да се презарежда с ядрено гориво без да 
се спира реактора. Недостатъците на тези 
реактори са характерни за всички реактори със 
забавител графит. Той е по-скъп забавител от 
водата. При равни мощности имат много по-
големи размери от водо-водните реактори.  

От този тип е печално известният 
чернобилски реактор. 

Разработването на проекти на АЕЦ от ново поколение за атомната енергетика на XXI век 
се извършва по няколко направления: 

• Продължава по-нататъшното усъвършенстване на енергоблокове с корпусни 
реактори с лека вода от типа ВВЕР, каквито са реакторите на АЕЦ “Козлодуй”. Интерес 
представляват т.нар. еволюционни леководни реактори. Ще бъдат построени на сегашния 
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принцип, но с намалена мощност, увеличено съотношение между охлаждаща вода и количество на 
ядреното гориво (тоест с допълнителен резерв от време при непредвидени ситуации) и др. 

• Усъвършенстване на реакторите с бързи неутрони, охлаждани с течни метали. В 
топлинните реактори ресурсите на ядреното гориво се използват недостатъчно. В реакторите на 
бързи неутрони е възможно увеличаване използването на ресурсите на ядреното гориво. 

• Продължава разработката на газови реактори-размножители с бързи неутрони. 

Има и други идеи, например създаването на АЕЦ, в които се “труди” не ядреният разпад, а 
термоядреният синтез. 

 

ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” 

Важен проблем на съвременното общество е запазването на природата, чистотата на водата 
и въздуха. Известна е загрижеността на учените относно “парниковия ефект”, възникнал поради 
увеличените емисии на въглероден двуокис при изгарянето на органични горива, и появилото се в 
резултат на това глобално затопляне на климата на планетата. Екологичното състояние на много 
райони на Земята предизвиква законната тревога на обществеността.  

При изгаряне на въглища и нефт ежегодно се образуват до 400 млн. тона серни и азотни 
окиси, т.е. около 70 кг. вредни вещества на всеки жител на Земята годишно. 

Атомната енергетика не използва кислород и изхвърля нищожно количество газове при 
нормална експлоатация. Ако атомната енергетика замени класическата енергетика, използваща 
органични горива, то е възможно последствията от възникналия “парников ефект” и глобалното 
затопляне да бъдат намалени. Общопризнато е, че при нормална експлоатация АЕЦ са не по-малко 
от 5-10 пъти “по-чисти” в екологично отношение от ТЕЦ, работещи с въглища. 

 

Само през 2002 година АЕЦ “Козлодуй” е 
произвела 20 222 млрд. киловата електроенергия (47,4% 
от произведената в България електроенергия) и е 
спестила на околната среда вредното въздействие на над 
29 милиона тона въглероден диоксид, 1,3 млн. тона серен 
двуокис, 82 хил. тона азотни окиси и 54 хил. тона прах, 
съдържащ естествена радиоактивност.  

 

Околната среда представлява околността, включително въздуха, водата, земята, 
природните ресурси, флората, фауната, хората и техните взаимодействия. 

Под екологична безопасност на АЕЦ се разбира свойството й да не оказва на околната 
среда въздействия чрез изхвърляне на радиоактивни вещества, топлина, химични вещества, които 
биха могли да причинят вреда на флората, фауната в природните екосистеми, биха нарушили 
биологичното равновесие. 

Техногенните въздействия на околната среда при строителство, експлоатация и извеждане 
от експлоатация на АЕЦ са многообразни. Важни са не само радиационните фактори на 
възможните вредни въздействия на АЕЦ върху екосистемите, но и топлинното и химическо 
замърсяване на околната среда, механичните въздействия на обитателите на водоемите-
охладители, т.е. целия комплекс техногенни въздействия. В АЕЦ “Козлодуй” се изгражда система 
за управление на околната среда, чиято цел е да контролира и намали въздействията на АЕЦ върху 
околната среда. 



 33

Както всяка топлинна централа, АЕЦ отделя топлина с водата, използвана за охлаждане. 
Влиянието на водите от топлия канал на централата е локално и ограничено покрай българския 
бряг на р. Дунав. 

Нерадиоактивните отпадъчни води след частични локални пречиствания се отвеждат в 
смесения колектор на площадката на АЕЦ и оттам се изпускат в р. Дунав. 

Ще разгледаме с приоритет радиационните въздействия, които отразяват специфичните 
въздействия на АЕЦ върху околната среда.  

При нормална работа ядрените реактори генерират широк спектър радиоактивни газове 
(аргон, ксенон, криптон) и аерозоли (цезий, стронций), част от които по въздушен път (през 5 
вентилационни тръби) се изхвърлят в околната среда. От биологична гледна точка основно 
значение от изхвърляните радиоактивни изотопи имат стронций-90, цезий-137 и йод-131. 
Попаднали в човешкия организъм, те се натрупват в отделни органи и системи. Това е 
теоретичната страна на въпроса. А как е на практика в Козлодуй и около него? 

Нека се запознаем с резултатите от РАДИАЦИОННИЯ МОНИТОРИНГ, започнал шест години 
(1968 г.) преди въвеждането в експлоатация на първия енергоблок на АЕЦ “Козлодуй” и 
продължаващ до наши дни. 

В АЕЦ “Козлодуй” годишно се вземат над 2100 проби от околната среда.  

Радиационният контрол в 100 километровата зона на наблюдение около "АЕЦ Козлодуй" се 
извършва основно в 36 контролни поста. На тези постове се осъществяват измервания на 
съдържанията на естествени и техногенни радионуклиди. Определя се нивото на радиоактивното 
замърсяване на въздуха, събират се проби от атмосферни утайки, вземат се за изследване почви и 
растителност и се измерва мощността на дозата на външното гама-лъчение. 

 

 
 

Извън посочените пунктове се анализират проби от вода, мляко, месо, риба и други. 
Особено внимание се обръща на изследването на река Дунав, по чието течение има няколко 
пункта за вземане на проби, както и на питейните водоизточници. 

За осъществяване на непрекъснат радиационен мониторинг на околната среда в случай на 
инциденти и аварийни ситуации е изградена автоматизирана система “Бертхолд”. Стационарната й 
апаратура непрекъснато измерва мощността на дозата. В състава на автоматизираната 
информационна система за външен радиационен контрол, се извършват метеорологични 
наблюдения от три автоматични метеорологични станции.  

Резултати от радиационния контрол на околната среда 

Радиационният гама-фон в санитарно защитната зона и 30 километровата зона на 
наблюдения е със стойности, характерни за естествения фон в региона. Получените резултати са в 
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диапазона 0,10 до 0,15 микросиверта на час. Тези резултати показват, че няма разлика между 
измерените дози на оградата на площадката и тези от по-големите населени места. Например в 
София и нейните околности те са 20 микросиверта на час, в Пловдив, Пазарджик, Кърджали и 
Смолян - 25 микросиверта. Данните са съизмерими с тези от предходни години и предпусковия 
период. Отсъстват тенденции за радиоактивно замърсяване на р. Дунав от експлоатацията на АЕЦ.  

В последните години в АЕЦ “Козлодуй” са реализирани редица модернизации, насочени 
към предотвратяване на последствията от дейността на Централата върху околната среда при 
всички режими на работа. 

Доказателство за значимия принос на АЕЦ “Козлодуй” в опазването и възпроизводството 
на околната среда и природните ресурси са отличието на Министерството на околната среда и 
водите на Република България през юни 2002 г. и наградата на Зелената партия по случай 25-тата 
годишнина от пуска на централата. 
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АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” - ЕМИСИИ 
  

1. Въведение 

 “ Пространството не се състои само от въздух и нищо което изхвърляме в небето не изчезва. 
Земята е заобиколена от тънък въздушен слой, който я обвива като фин воал. Ако глобусът беше ябълка, 
въздухът около нас щеше да бъде нейната кора. Всяка година човечеството изхвърля стотици милиони 
тонове замърсители в този тънък въздушен слой.” 
                                          От “ За ябълката и нейната кора – шеговит разговор за  ядрената енергия”, 

 Бьорн Волстрьом 
 

Този цитат от книгата на скандинавския специалист по радиационна защита Бьорн 
Волстрьом e призив за охрана  на околната среда. Охрана на околната среда, което  е и охрана на 
жизнената среда, е осигуряване на потребностите и безопасността на човека. Да се охранява 
природата означава да не се допуска появяване в околната среда на вредни за здравето агенти или 
те да се ограничават, съобразно необходимата за  човека защита. 

Обект на тази тема са радиоактивните вещества, които попадат в околната среда заедно с 
отпадния въздух и отпадните води, генерирани при експлоатацията на АЕЦ. 

Целта на темата е да се отговори на въпроса опасни ли са емисиите от АЕЦ и трябва ли да 
се страхуваме от тях.  

С оглед на поставената цел и по-пълното разглеждане на проблема, темата обхваща 
следните въпроси: 

• Дефиниране на основни понятия и физични величини, свързани с радиоактивността и 
имащи отношение при оценяване на въздействието на емисиите върху човека; 

• Дефиниране на областта на приложение на радиационната защита и нейните основни 
принципи; 

• За да се оцени въздействието на емисиите върху човека е необходимо да се посочат 
основните източници на радиация, на които човек ежедневно e подложен; 

• Разглеждане на газообразните и течни изхвърляния от АЕЦ “Козлодуй” - Пътища за 
постъпване на радиоактивните вещества в човешкия организъм. Ограничаване и контрол на 
емисиите. Оценка на въздействието на емисиите от АЕЦ “Козлодуй” върху населението; 

• Сравняване на въздействието на емисиите от АЕЦ с естествената радиация и 
въздействието от ТЕЦ. 

 

2. Какво представлява радиоактивността? Как се оценява въздействието на 
радиоактивността върху хората ? Видове радиоактивно облъчване. 

Радиоактивността е самопроизволно (спонтанно) разпадане на атомните ядра, при което 
се изпускат една или няколко частици. Такива превръщания претърпяват само нестабилните 
(радиоактивните) ядра.  

В природата съществуват радиоактивни изотопи на редица химически елементи. Тази 
радиоактивност се нарича естествена. Други радиоактивни изотопи се получават посредством 
ядрени реакции. Този вид радиоактивност се нарича изкуствена.  

Първо е била открита естествената радиоактивност  - през 1896 година от френския учен 
Анри Бекерел, който е изследвал соли на урана. Голям принос при изследване на естествената 
радиоактивност имат Пиер и Мария Кюри. Изкуствената радиоактивност е била открита през 1934 
година от Фредерик и Ирен Жолио – Кюри. 



 36

Физичната величина, която характеризира явлението радиоактивност се нарича активност, 
а измерителната единица в международната система SI е наречена  Бекерел (Bq). 

Между изкуствената и естествената радиоактивност няма принципни различия, тъй като 
свойствата на радиоактивните изотопи и законът по който се извършва радиоактивното разпадане 
не зависят от начина по който се образуват. 

Радиоактивното разпадане се характеризира с няколко параметъра, основните от които са: 
времето, за неговото протичане (този параметър е известен като период на полуразпадане. В 
зависимост от периода на полуразпадане, радиоактивните изотопи се определят като 
краткоживеещи и дългоживеещи); видът на лъчението, което се изпуска при разпадането;  
енергията на това лъчение. 

Видовете радиоактивно разпадане са: алфа-разпадане, бета-разпадане, гама-излъчване от 
ядрата, спонтанно деление на тежки ядра.  

Лъченията, които се изпускат при радиоактивното разпадане се наричат йонизиращи 
лъчения, тъй като могат да предизвикат йонизация в биологичните тъкани. 

Попадайки в биологичната тъкан, йонизиращото лъчение отдава енергията си. Тази енергия 
предизвиква йонизация на атомите и молекулите. Това от своя страна води до протичане на 
необратими химични реакции, физични и биологични процеси, които могат да доведат до 
радиационно предизвикан здравен ефект.  

Като мярка за въздействието на йонизиращото лъчение върху веществото се въвежда 
величината доза или погълната доза. Тя се дефинира като погълнатата енергия, отнесена към 
единица маса на веществото, в което става поглъщането. За целите на радиационната защита се 
въвежда величината  ефективна доза. Това е погълнатата доза, умножена с коефициент за 
съответния вид лъчение. Единицата за ефективна доза е Сиверт (Sv).  

Енергията на йонизиращите лъчения въздейства върху човека посредством външно 
облъчване (Фигури А1 и А2), когато радиоактивното вещество (източникът на йонизиращо 
лъчение) се намира извън човешкото тяло и вътрешно облъчване (Фигури Б1 и Б2), когато 
радиоактивното вещество е попаднало в човешкото тяло заедно с храната или при вдишване.  

Типичен пример за външно облъчване е естественият радиационен фон. 

Вътрешното облъчване зависи от множество фактори, по-важните от които са: вида на 
радионуклида и съединението, в което се намира, начина на постъпване в организма, възрастта на 
индивида. За пресмятане на вътрешното облъчване се използват сложни биоматематични модели и 
зависимости, които непрекъснато се развиват и усъвършенстват. 

  

А 1) външно облъчване     А 2) външно облъчване при повърхностно замърсяване на кожата 
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Б 1) посредством храна      Б 2) при вдишване  

 

        
   
     Фигура 1. 

 
3. Радиационна защита 
 

Науката, която акумулира знанията и определя действията, предназначени да защитят 
човека от вредното въздействие на йонизиращите лъчения е радиационната защита. Тъй като 
радиоактивността е открита преди малко повече от 100 години, радиационната защита е 
сравнително млада наука, но въпреки това тя притежава мощни философски, нормативни и 
институционални основи. Принципите на радиационната защита, които са формулирани от 
Международната комисия по радиационна защита (МКРЗ) през 1991 година са три: 
 

1. Обосноваване на облъчването: Никаква дейност, водеща до облъчване с радиация не 
трябва да бъде приемана, освен ако не допринася достатъчно полза за облъчваните индивиди или 
обществото, така че да компенсира вредата от облъчването. 

2. Оптимизиране на радиационната защита: За всеки един източник на облъчване е 
необходимо дозите на облъчване, броят на облъчените хора и вероятността от облъчване да се 
поддържат толкова ниски, колкото е разумно постижимо. 

3. Граници на индивидуалната доза и на риска: Облъчването на индивидите, в резултат 
на всички обосновани дейности, трябва да е съобразено с определени граници на дозата или 
граници на риска, когато се касае до потенциални облъчвания или късни последствия. 
 

4. Основни източници на облъчване на човека 

В предходния текст вече беше казано, че съществува естествена и изкуствена радиация. 
Когато се говори за емисии от АЕЦ, съдържащи радиоактивни вещества, ние не трябва да 
забравяме, че през цялото време сме заобиколени от десетки естествено радиоактивни елементи и 
всеки от нас е изложен на облъчване от естествения радиационен фон. Няма начин радиацията да 
се избегне, но тя не винаги е опасна. Това, което трябва да се направи е да се предостави на 
населението достатъчно информация по въпроса при каква интензивност на облъчването е 
необходимо да се вземат предпазни мерки. 

Някои от естествените радиоактивни вещества са краткоживеещи. Те могат да съществуват 
едва няколко секунди, минути, часове или дни. Но има и вещества, чийто  живот продължава 
милиони или хиляди години. Част от тях датират от създаването на света.  

В съвременното общество основните източници за облъчване на човека и човешката 
популация най-общо могат да се разделят на три групи: 

• естествен радиационен фон; 
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• естествен радиационен фон, но усилен в резултат на човешка дейност; 

• изкуствени източници на йонизиращи лъчения. 

 Естественият радиационен фон обхваща: външно облъчване от вторично 
космично лъчение и облъчване от естествените радионуклиди, което може да бъде вътрешно и 
външно. 

Външното облъчване от естествените радионуклиди (или естественият гама-фон) се 
дължи на наличие на естествени радионуклиди във всички земни материали: почви, скали и т.н. 
Основен принос имат радионуклидите от семейството на торий-232, семейството на радий-226 и 
калий-40. Тъй като естествени радионуклиди има във всички строителни материали, то 
облъчването на човека в сгради е до два пъти по-голямо от облъчването на открито. 

По време на дъжд гама-фонът обикновено се покачва с около 50% до 100%. Това се дължи 
на факта, че радонът и дъщерните му продукти се смъкват в приземните слоеве. Това усилва гама-
фона. Обратно, снежната покривка екранира и отслабва гама фона. 

Вътрешното облъчване от естествените радионуклиди се дължи на вдишване на радон и 
дъщерните му продукти, които присъстват в атмосферата и на естествените радионуклиди, които 
попадат в тялото на човека с водата и храната. 

В различните райони на Земята облъчването на човека от естествения радиационен фон се 
мени в доста широки граници. За българското население средното облъчване е около 2,4 mSv за 
една година. 

Облъчване от техногенно усилен радиационен фон: В резултат на различни човешки 
дейности върху земната повърхност, в атмосферата, водите и храните могат да бъдат разпръснати 
допълнителни количества естествени радионуклиди и това да увеличи облъчването на човека. 
Такива дейности са добив и използване на нефт и природен газ, използване на строителни 
материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди, добив и преработка на различни 
тежки материали. 

Облъчване на човека от изкуствени източници: Това облъчване може да има 
разнообразен произход, като най- важните източници са: 

• глобалните радиоактивни отлагания, вследствие изпитанията на ядрени оръжия в 
периода 1945-1962 година;  

• медицинското облъчване – то е сериозен източник на облъчване на населението, но 
ползата за обществото е значително по-висока от евентуалната вреда.  

• Експлоатация на ядрени реактори за получаване на електрическа енергия – 
последиците от това облъчване са разгледани по-подробно в следващата точка. 

На Фигура 2 е представен приносът на различните източници на радиоактивност, оказващи 
влияние върху човека. 

 

   Атмосфера –52%  Сгради – 14 % Храна - 12%  Медицина–11,3 % 
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Космично лъчение -10%            Източници от различен произход- 0,6 %     АЕЦ –0,1 % 

 

 

 

 

 

Фигура 2 

 
 
5. Газообразни и течни изхвърляния от АЕЦ “Козлодуй” 

5.1 Общи положения 

В предишните точки накратко беше представена необходимата предварителна информация, 
която ще ни помогне да отговорим на въпроса дали са опасни за човека емисиите от “АЕЦ 
Козлодуй”. 

На площадката на АЕЦ “Козлодуй” са построени шест енергоблока. Първите четири от тях 
са оборудвани с реактори тип ВВЕР-440, а последните два с реактори тип ВВЕР-1000.
 Енергоблок 1 е пуснат в експлоатация през 1974 година, а енергоблок 6 през 1993 година. 
От 2002 година е преустановено производството на електроенергия от енергоблокове  1 и 2 и те се 
подготвят за извеждане от експлоатация. 

В процеса на експлоатация на АЕЦ в околната среда се освобождават отпаден въздух и 
отпадни води, които съдържат радиоактивни вещества. Това освобождаване не се извършва 
произволно, а организирано и контролирано при строгото съблюдаване на един от основните 
принципи на радиационната защита - максимално възможно ограничаване на постъпването на 
радиоактивни вещества в околната среда. По тази причина, още на етапа на проектиране, а след 
това и при експлоатацията на АЕЦ се вземат мерки за защита на здравето на персонала и 
населението в околностите на централата.  

Въздействието на изхвърлените радиоактивни вещества върху населението се определя 
посредством дозите, получени при вътрешно и външно облъчване на човека. 

При проектиране и нормална експлоатация на АЕЦ се установявят допустими норми за 
течните и газообразни изхвърляния в околната среда. Допустимите норми определят количествата 
радиоактивни вещества, които няма да доведат до облъчване (дози) на населението по-голямо от 
това, за което е прието, че рискът за здравето е минимален. 

 

5.2 Пътища за въздействие на газоаерозолните и течни изхвърляния върху човека 

Пътищата за въздействие на газоаерозолните и течни изхвърляния върху човека са 
показани на  Фигура 3.  
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Фигура 3 

 

Отпадният въздух се изхвърля през вентилационна тръба и образува над земята факел, 
който постепенно се разрежда с  атмосферен въздух и увеличава размерите си. Радионуклидите, 
намиращи се във факела директно предизвикват външно облъчване на населението. 
Радиоактивните аерозоли се отлагат върху почвата, откъдето попадат в растенията и животните. 
След това по хранителната верига попадат в организма на човека и предизвикват вътрешно 
облъчване. Радиоактивните вещества могат да попаднат в организма и с вдишвания въздух, като 
също предизвикват вътрешно облъчване. 

Радиоактивните вещества от течните изхвърляния могат да попаднат в организма на човека 
с питейната вода или по хранителната верига: вода – водни растения – риба – човек; или вода – 
селскостопански култури – мляко (месо) – човек. 

 

5.2 Организация и допустими норми за газообразните и течни изхвърляния в “АЕЦ 
Козлодуй” 

 

Газообразни изхвърляния 

Основните компоненти на газообразните изхвърляния са: радиоактивни благородни газове, 
радиоактивния изотоп на йода I-131 и радиоактивни аерозоли. 

Изхвърлянето на отпадния въздух от АЕЦ “Козлодуй” е организирано през осем 
вентилационни тръби, чиято височина е такава, че количеството изхвърлен въздух да се разреди 
достатъчно и при достигане на приземния слой облъчването, което ще причини да бъде под 
допустимите граници.  

Преди да бъде изхвърлен, отпадният въздух преминава през пречистващи филтри, чиято 
функция е да задържат радиоактивните вещества, намиращи се в него. 
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За АЕЦ “Козлодуй” са установени дневни и месечни норми за изхвърлянията на 
радиоактивни аерозоли, йод-131 и радиоактивни благородни газове. С цел да се намалят 
газообразните изхвърляния и да се спазват основните принципи на радиационната защита, в АЕЦ 
“Козлодуй” са определени контролни нива за изхвърлянията, които са установени на 20% от 
допустимите норми. Тенденцията в годишните газообразни изхвърляния от 1998 до 2004 година е 
представена на Фигура 4. 

Изследванията показват, че: 

• Изхвърлянето на радиоактивни благородни газове при нормална експлоатация на АЕЦ 
се равнява на 0, 001 Bq на кубически метър в околностите на централата. За сравнение, 
концентрацията на естествените благородни радиоактивни газове е около 10  Bq на кубически 
метър. 

• Годишното количество на радиоактивен йод, който се изхвърля от АЕЦ е по-малко от 
медицинската доза, давана за лечение на базедова болест. 

• АЕЦ не изхвърля повече радиоактивни аерозоли от една ТЕЦ. При това радиоактивните 
частици, изхвърлени от една атомна електроцентрала са краткоживеещи и имат стотици пъти по-
малък период на полуразпадане в сравнение с естествено радиоактивните аерозоли, изхвърляни от 
ТЕЦ.  

 

 Тенденция в годишните изхвърляния на радиоактивни благородни 
газове (РБГ), аерозоли и I-131 
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Фигура 4 

 
 

Течни изхвърляния 

Изхвърлянето на отпадни води се извършва през специални канали в река Дунав. Целта е 
активността, съдържаща се в изхвърляните водни потоци да се разреди максимално. 

Преди да бъдат изхвърлени, отпадните води се преработват от специални системи за 
очистване. 

Течните изхвърляния в околната среда се контролират по два параметъра – обемна 
активност на изхвърляните потоци (Bq/m3) и обща активност (Bq) на цялото количество 
изхвърлени води за една година.  Отделно се нормира съдържанието на тритий (3Н) в течните 
изхвърляния. За течните изхвърляния също са определени контролни нива като 20% от 
допустимите граници. Резултатите от контрола показват, че активността на изхвърлените отпадни 
води е под 1 % от допустимите норми, а за тритий около 10% от допустимите норми. 
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Количествата на течните и газообразните изхвърляния са важен показател за състоянието 
на радиационната защита. Ежемесечно АЕЦ “Козлодуй” се отчита пред Агенцията за ядрено 
регулиране за изхвърлената в околната среда активност. 

  

5.3 Контрол на газообразните и течни изхвърляния от АЕЦ “Козлодуй” в околната 
среда 

В АЕЦ “Козлодуй” се осъществяват следните видове контрол на газообразните и течните 
изхвърляния: 

 

5.3.1 Контрол при източника: Контролират се отпадния въздух и отпадните води, които в 
момента се изхвърлят в околната среда.  

Газообразни изхвърляния: Във вентилационните тръби се поставят специални сонди, 
посредством които непрекъснато се взема проба от отпадния въздух. След това тази проба 
преминава последователно през филтър за аерозоли и филтър за йод. По този начин пробата се 
разделя по компоненти (аерозоли, йод, радиоактивни благородни газове) и всяка компонента се 
анализира поотделно в съответствие с изискванията. Отделните компоненти на въздушната проба 
се измерват съответно с детектори за радиоактивни аерозоли, йод и радиоактивни благородни 
газове. Измерителните системи са снабдени със светлинна и звукова сигнализация, която се 
задейства, ако бъде измерена активност по-голяма от предварително установено (в съответствие с 
допустимите норми) ниво. В случай на превишаване се извършват допълнителни измервания и се 
анализира причината за повишените изхвърляния. 

Освен това, аерозолните и йодни филтри, през които преминава въздушната проба, се 
анализират допълнително, за да се определят какви радионуклиди са присъствали в 
изхвърлянията. Тъй като дневните изхвърляния са доста малки, този анализ се извършва с 
периодичност от десет дни. 

Течни изхвърляния: След като преминат през системите за водоочистване, отпадните 
води не се дренират директно в река Дунав, а запълват контролни резервоари. На водите от 
контролните резервоари се извършва радиационен контрол. Радиационният контрол включва: 

Оперативен контрол – От всеки запълнен контролен резервоар се взема проба за анализ. 
Въз основа на резултатите от оперативния контрол се взема решение за дрениране. 

Автоматичен контрол – измерва се активността на водата, която в момента се дренира. 
Този контрол дублира оперативния. Въз основа на резултатите от автоматичния контрол 
дренирането може да бъде прекратено. 

Периодичен контрол – Част от пробата, взета за оперативен контрол се запазва за по-
детайлен анализ и определяне на изотопния състав на водите от контролните резервоари. 

 

5.3.2 Контрол на околната среда: Този вид контрол има за цел да установи съдържанието 
на радиоактивни вещества във въздуха, водата, почвите и храната. За тази цел се вземат проби от 
различни обекти от околната среда, които се анализират в лабораторни условия и се определя 
състава и количеството на радионуклидите, попаднали в околната среда. 

Контролът на околната среда се извършва от отдел “Радиоекологичен мониторинг” на АЕЦ 
“Козлодуй”. 

 

5.3.3 Контрол по аварийния план на АЕЦ “Козлодуй”  

Целта на аварийния план е да се осъществява ефективен радиационен и метеорологичен 
мониторинг на производствената площадка и в контролираната зона около нея. 
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С цел да се регистрира началната фаза на развитие на евентуална авария в АЕЦ 
“Козлодуй”, мониторинг се извършва с:  Автоматизирана система за радиационен мониторинг на 
площадката (измерване на гама-фон), Автоматична система за радиационен мониторинг извън 
площадката (измерване на гама-фон и 131I), Автоматизирана метеорологична система, както и 
лабораторен анализ на въздух, вода, почви, растения, храни и др. (т. 5.3.2). 

Автоматизирана система за радиационен мониторинг на площадката: Осигурява 
непрекъсната информация за гама-фона, температурата на въздуха и астрономическото време в 14 
точки на площадката на АЕЦ “Козлодуй” .  

Автоматизирана система за радиационен мониторинг извън площадката: Осигурява 
непрекъсната информация за радиационната обстановка в контролираната зона на АЕЦ 
“Козлодуй”. Системата се състои от 10 станции, за мониторинг на гама-фона и концентрация на  
131I  в радиус 1,8 километра около централата. Тази система е интегрирана към Националната 
система за автоматично следене на радиационния гама-фон. 

Автоматизирана метеорологична система: Тя включва три метеорологични станции, 
разположени на представителни места около АЕЦ и осигурява информация относно 
метеорологичните условия. 

  

5.4 Приложение на резултатите от контрола на изхвърлянията в околната среда от 
АЕЦ “Козлодуй” 

Както беше казано по-рано в текста, контролът на течните и газообразните изхвърляния е 
част от радиационния контрол на АЕЦ “Козлодуй”, чиято основна цел е осигуряване на 
радиационна защита на персонала и населението. 

Една от основните задачи на радиационната защита е определяне на дозите на облъчване на 
населението, причинени от изхвърляне на радиоактивни вещества от АЕЦ.  

Оценката на дозите на облъчване на населението се извършва с математически модели, 
описващи миграцията на радионуклидите от мястото на изхвърлянето им до човешкия организъм. 

Като входни данни служат: 

• Общата активност, изхвърлена от АЕЦ в атмосферата и хидросферата, количествата на 
изхвърлените въздух и води, радионуклидния състав на изхвърлянията. За целта се обобщават 
данните от радионуклидния контрол на течните и газообразни изхвърляния за цялата площадка за 
една календарна година; 

• Демографски данни за населението около АЕЦ “Козлодуй” – брой, възрастово 
разпределение, разпределение по пол; 

• Данни за потребление на основни хранителни продукти в района – растителни храни, 
зеленчуци, месо и мляко; 

• Метеорологични данни – скорост и посока на вятъра, количества на валежите, налягане 
и температура; 

• Хидроложки данни – скорост на течението на река Дунав, дебит и т.н.; 

Получените, в резултат на пресмятанията, стойности за дозите се анализират, за да се 
установи съответствието с нормативните изисквания, наличието на тенденции, а така също и с 
добрите практики на други централи. 

Оценката на облъчването на населението от този източник показва индивидуални дози от 
порядъка 0,003-0,004 mSv годишно. Тези стойности за съизмерими с оценките от други централи с 
ядрени реактори от същия тип и представляват около 0,15 % от естествения радиационен фон (2,4 
mSv). 
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 6. Сравнение на изхвърлянията от АЕЦ с изхвърлянията от ТЕЦ 

Централите, които работят с изкопаеми горива също изхвърлят радиоактивни вещества, тъй 
като естествени радионуклиди присъстват в големи количества в изкопаемите горива. 

В продължение на стотици хиляди години тези вещества са лежали в земята. Когато обаче 
се изкопаят и се транспортират до топлоцентралите, за да бъдат изгорени, те се разпространяват в 
околната среда и в крайна сметка попадат на повърхността на земята и остават завинаги около нас, 
излъчвайки радиация. 

Количеството радиоактивни вещества, изхвърлени от една топлоелектроцентрала и от една 
атомна електроцентрала е почти едно и също. И в двата случая изхвърлените количества не са 
големи, по-точно те са толкова незначителни, че изобщо не влияят на природата. 

Истината е, че когато става въпрос за топлоелектроцентрали, радиоактивните изхвърляния 
са последния им проблем. Радиоактивните изхвърляния са нищо в сравнение с производството на 
въглероден двуокис, серни съединения, азотни окиси, тежки метали и други частици. 

 

7. Заключение 

Изследванията показват, че влиянието на атомните централи върху естествения фон е дори 
по-слабо от това, дължащо се на промените в метеорологичните условия, дебелината на снежната 
покривка, сезоните, промяната на атмосферното налягане. 

Животът ни изобилства от рискове, които могат да се оценят на базата на произшествията, 
които се случват. Според статистиката рискът от катастрофа, заболяване, наднормено тегло и т.н. 
могат да се пресметнат с точност, но рисковете, свързани с получаване на ниски дози радиация не 
могат да бъдат измерени и вредата от тях не може да се изчисли. Остава всеки сам да реши дали да 
се страхува от емисиите от атомните електроцентрали. 

В заключение ще цитирам покойния вече професор Емил Вапирев: 

“ Ние не можем да се откажем от ядрената енергия, както не можем да се откажем от 
електричеството, колите, самолетите, корабите и изобщо транспорта и промишлеността, защото 
тази енергия подобрява качеството на живота – и като енергия, и като приложение на изотопите в 
медицината и технологията. Остава нещо много просто: да придобием постепенно ядрена култура 
и да се изгради доверие между специалисти и неспециалисти”. 
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АЛТЕРНАТИВА НА ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА 
 

В развиващото се съвременно индустриално общество, въпреки постиженията в 
прилагането на спестяващи енергия технологии, потреблението на енергия постоянно нараства.  

В основата на производствoто на електрическа енергия лежи процесът на изгаряне на 
изкопаеми енергоресурси: въглища, нефт, газ; деленето на ядрата на атомите на урана и плутония; 
използване енергията на водата и други, чийто дял в производството на електроенергия е по-
малък.  

За съжаление България е страна с ограничени енергийни ресурси. Внасяме голяма част от 
необходимите ни нефт, газ и въглища. Наистина на някои места се добиват нефт и природен газ, 
но количествата засега са толкова малки, че нямат практическо значение. Оценените запаси от 
въглища са значителни, но проблемът е в това, че около пет шести от запасите и добива са 
лигнитите, разположени главно в Източно-маришкия въглищен басейн. Тук те се добиват от 
открити рудници, което е високопроизводителен, но с неблагоприятни последици за околната 
среда процес. 

Балансът на генериращите мощности в отделните държави е различен и зависи много от 
местните природни богатства (нефт, газ, въглища, реки и др.). Например, Япония разчита изцяло 
на вносни горива (над 90%) и въпреки високата сеизмичност в района, осигурява над една четвърт 
от електроенергията си от АЕЦ. Силно влияние оказва и избраната енергийна стратегия, като 
например, дялът на атомната енергетика във Франция е 78%. 

Факт е, че страните с най-висок стандарт разчитат до голяма степен на ядрените реактори 
за своя енергиен баланс. Тези страни имат относителен дял на енергията, получавана от ядрени 
източници, между 30% и 78% и ефективен експорт на електроенергия. 

През 2005 г. година в света действат 441 ядрени реактора с мощност 368 145 гигавата, a в 
процес на строителство са 24 реактора. 

 

 

Тенденцията през последните 
години е получаваната от АЕЦ 
електроенергия да се увеличава. През 
2002 г. тя е била 47,4% от 
производството на електрическа 
енергия в България. 

 

 

Въпреки значителната роля, която играе ядрената енергетика в световния енергиен баланс, 
през 80-те години на миналия век, се забелязват тенденции за намаляване на нейната част и 
извеждане на АЕЦ от експлоатация в някои развити страни (Швеция, Германия и негласно САЩ).  

Негативното отношение към ядрената енергетика в отделни страни се обяснява (особено 
след авариите на американската АЕЦ "Три Майл Айлънд" и на Чернобилската АЕЦ в СССР) със 
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съществуващата потенциална опасност при тежки аварии, свързана с повреждане на ядреното 
гориво в реакторите, както и с проблемите от натрупването, преработката и окончателното 
погребване на радиоактивни отпадъци, а също и третирането на отработеното ядрено гориво. 

С други думи бяха потърсени алтернативи на атомната енергетика, което според 
тълкуванието на думата алтернатива, означава необходимост да се избира между две 
взаимноизключващи се възможни решения.  

Следвайки тази логика, нека да се “откажем” от използването на електроенергията, 
произведена от АЕЦ и да я “заменим” с енергия, произведена от другите източници. Ще 
разгледаме подробно алтернативните източници за производство на енергия, като едновременно с 
това ще посочим предимствата и недостатъците при увеличаване на техния дял, както в Република 
България така и световен мащаб. 

В основата на производствoто на електрическа енергия от топлинен източник лежи 
процесът на изгаряне на изкопаеми горива: 

• въглища;  

• нефт;  

• газ.  

Мащабът на добиване и изразходване на изкопаемите енергоресурси, потреблението на 
вода и въздух за производството на необходимото ни количество енергия е огромен, а запасите са 
уви, ограничени. Особено остро стои проблемът на бързото изчерпване на запасите от органични 
природни енергоресурси.  

 

ТОПЛОЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ (ТЕЦ) 

 

Както вече споменахме, топлинната и електрическата 
енергия в ТЕЦ се получава от изгарянето на въглища, нефт 
или газ. За съжаление съвременните ТЕЦ работят с 
коефициент на полезно действие около 34-35%, т. е. почти две 
трети от химичната енергия на органичното гориво се губи в 
околната среда (главно поради загубите в охладителната 
система на турбините и с изходящите газове от 
парогенераторите (котлите). 

Ще отбележим освен това, че при изгаряне на въглища 
и нефт, ежегодно се образуват до 400 млн. тона 

серосъдържащи газове и азотни окиси, т.е. годишно около 70 кг вредни вещества на всеки жител 
на Земята. За сравнение отделената енергия от 1 кг природен уран заменя 20 т въглища. При 
тази постановка е ясно, че запазването на природата, чистотата на водата и въздуха ще се усложни 
твърде много. Известна е загрижеността на учените относно “парниковия ефект”, възникнала 
поради увеличените емисии на въглероден двуокис вследствие на изгарянето на органични горива, 
и появилото се в резултат на това глобално затопляне на климата на планетата. Освен това 
възниква и проблема със замърсяването на въздуха с други газове, които довеждат до така 
наречените “киселинни дъждове”.  

Дори при прилагането на най-съвременните технологии при строеж и експлоатация на 
ТЕЦ, с които се намаляват до минимум изхвърлянията на сяросъдържащи газове, азотни окиси и 
др. вредни вещества, не е възможно да се намалят емисиите на въглероден диоксид в атмосферата, 
тъй като той е неотменна част от процеса горене. 

Следователно отказвайки се от атомната енергетика, която не използва кислород и 
изхвърля нищожно количество газове при нормална експлоатация, от класическата енергетика, 
използваща органични горива, неминуемо ще се увеличат емисиите от въглероден диоксид, ще се 
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задълбочи проблема с “парниковия ефект” и глобалното затопляне. В частност за нашата страна, 
ще се добавят и последствията от така наречения “Протокол от Киото”, в който на 
ратифициралите го страни (сред които е и България), се определят квоти за изхвърляния на 
въглероден диоксид. 

Освен това ще се повишат отделяните от ТЕЦ огромни количества твърди отпадъци 
(сгурия, пепел), които не само че замърсяват околната среда, но повишават значително и 
радиационния фон, т.е. ТЕЦ са един от адресите на радиоактивност, която ни съпътства навсякъде. 
Димът от тецовите комини, пепелта и шлаките, за съжаление, са много-много по-“активни” от 
газовете, излизащи от комините на АЕЦ. За това говорят много проучвания и анализи както у нас, 
така и по света. Привеждат се факти, цифри, някои от които са направо страшни! Например в 
списание “Еволюция, екология, политика”, докторът на физическите науки ст.н.с. Данчо Еленков 
споменава такива пресмятания: “Ако всички действащи в момента АЕЦ бъдат заменени с ТЕЦ /с 
еквивалентна мощност/, количеството на изхвърлените в атмосферата отпадъци ще се увеличи 
около 15 пъти! Равносилно на екологична катастрофа!”. 

Ще сравним замърсяването на въздуха с радиоактивни вещества с 1000-мегаватовия Пети 
блок на нашата АЕЦ и от 107-мегаватовата ТЕЦ в “Марица-Изток”. Почти десет пъти по-малката 
енергийна мощност изхвърля във въздуха от 10 до 40 пъти повече опасни радионуклиди!  

За съжаление проблемите ни не свършват дотук, обикновено цената на електроенергията, 
произведена от ТЕЦ превишава себестойността на електроенергията от АЕЦ, дори при 
предвиждане на разходите по извеждане на АЕЦ от експлоатация. От 1,24 до 1,86 пъти е по-скъпа 
енергията от ТЕЦ в сравнение с “продукцията” на атомните реактори в развитите икономически 
държави. У нас съотношението на разходите за 1 киловат от АЕЦ и ТЕЦ е приблизително 1 към 
2,3 и се влияе силно от цената на горивата на световния пазар. 

В много от случаите въглищата се добиват в открити рудници, което довежда до 
нарушаване на горния хумусен слой на почвата и се налага рециклиране на големи площи 
земеделски земи. 

Щетите от евентуални промишлени аварии в ТЕЦ са с по-малка тежест, в сравнение с 
евентуални тежки аварии в АЕЦ, но честотата им е по-голяма. 

По-добър вариант на ТЕЦ са тези, изгарящи природен газ. Предимствата на газовите 
централи пред въглищните ТЕЦ са, че се отделят по-малко вредни вещества в атмосферата и 
практически няма твърди отпадъци. За съжаление, остава проблемът с емисиите от въглероден 
диоксид. Цената на електроенергията, произведена от газовите централи обаче, е по-висока дори 
от тази, произведена от ТЕЦ, използващи въглища.  

Лесно може да се оцени, че органичните изкопаеми ресурси, дори ако се отчете вероятното 
забавяне на темповете на нарастване на енергопотреблението, ще бъдат в значителна степен 
изразходвани през този век. Отказът от използване на атомната енергетика засилва изключително 
много остротата на този проблем.  

Действително, откриването на деленето на тежките ядра при поглъщане на неутрони, 
направи миналия век атомен и прибави към запасите от горива съществения дял на ядреното 
гориво. 

 

 
ГОРИВНИ КЛЕТКИ 

 
Друг нетрадиционен източник на енергия са така наречените горивни клетки. При работата 

им се използва обратната електролиза, при която се получава електрически ток вследствие 
свързването на водород и кислород. (Както знаем, електролизата е процес на производство на 
водород и кислород от водата при протичане на електрически ток.) Водородът е третият по 
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разпространение елемент на земната повърхност, където се среща главно във водата и под 
формата на органични съединения. Обикновено се произвежда от въглеводород или вода. Този 
източник е удобен за захранване с електрически ток на отдалечени от електропроводи обекти, 
както и на такива, изискващи допълнително автономно захранване (болници, военни бази и др.). 
Този източник не може да бъде използван като алтернатива на атомната енергетика, тъй като се 
нуждае от водород за работата на горивните клетки. Този метод изисква големи енергийни 
мощности за производство на водород и е по-скоро допълнение към “голямата” енергетика, в 
частност АЕЦ. 

 

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ 

 

ВЕЦ 

Водната енергия е най-икономичният и в 
голяма степен усвоен енергиен източник. В 
основата му лежи използването на 
потенциалната енергия на водата в реките, 
възобновяема вследствие кръговрата на водата в 
природата.  

 

Типично за големите хидроелектроенергийни системи е изграждането на язовири, за да се 
съхрани речната вода. Впоследствие водата се използва за електропроизводство. За съжаление 
водните източници, както впрочем и повечето природни богатства, са разпространени много 
неравномерно в света. У нас реките са с малки дебити, които силно се променят през годината. 
Затова няма възможност да се използват целогодишно. Икономически изгодно е изграждането на 
ВЕЦ стига да може да се осигури работата им за 120 дни в годината. В резултат на това, те са с 
малки мощности и по тази причина на ВЕЦ у нас не се разчита да покриват постоянната нужда от 
енергия. Използват се главно да обезпечават най-натоварените за енергийната система часове на 
денонощието.  

През 2002 г. общото производство на ел.енергия от ВЕЦ е 2 778 гигавата, което 
представлява 6,4 % от производството на ел.енергия в страната. Количеството произведена 
електрическа енергия е силно зависимо от климатичните условия. Поради тази причина делът на 
енергийното производство от ВЕЦ през последните 8 години се движи между 4 % и 7,8 % от 
общото за страната. 

Често се използват и така наречените високонапорни ВЕЦ, при които реката през канали 
или тръбопроводи се насочва към турбината, поради което не се строят преградни стени, но е 
възможно само при гарантирана голяма разлика във височините на реката и ВЕЦ-а. 

За съжаление и при тези ВЕЦ, характерна за нашата страна е малката единична мощност и 
то без да се гарантира работата им целогодишно.  

При това положение е очевидно, че за България ВЕЦ не могат да бъдат алтернатива на 
АЕЦ, но това съвсем не означава, че трябва да се откажем от използването им.  

С изградените до настоящия момент ВЕЦ, е усвоен около 40% от техническия 
хидроенергиен потенциал в страната. Останалата част би могла да бъде оползотворена с 
изграждането на микро-ВЕЦ на течащи води и на водопроводи за питейна вода. 

Разбира се, в света съществуват и големи реки, където построените ВЕЦ работят през 
цялата година и са рентабилни, но те налагат заливане на големи площи и нарушават 
екологичното равновесие в огромни райони. 
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ПАВЕЦ 

Изграждат се и така наречените ПАВЕЦ 
(помпено- акумулиращи ВЕЦ). Те представляват 
каскада от един долен и няколко по-високо 
разположени язовира (водохранилища). Когато 
енергосистемата е ненатоварена (обикновенно 
през нощта), черпейки електроенергия от 
системата, ПАВЕЦ изпомпва водата от долното 
водохранилище до най-горния язовир. През 
периода на върхово потребление на 
електроенергия, водата се изпуска към долното 
водохранилище, като произвежда електроенергия.  

 
ПАВЕЦ „Чаира”  

Използването им е възможно, когато са включени в енергийна система с големи 
производствени мощности като големите ТЕЦ и АЕЦ, за които е по-благоприятно винаги да 
работят на номинална мощност. У нас е изградена ПАВЕЦ “Чаира” с инсталирана мощност 864 
мегавата. 

 
 

СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ 

 
 

Слънчевите (соларните) технологии използват слънчевата енергия за производство на 
топлина, светлина, гореща вода, електричество, дори за охлаждане. 

Слънчевата енергия е сериозен енергоизточник. В Калифорния /САЩ/, например, 
гигантски огледала и параболични рефлектори, монтирани в своеобразна слънчева 
електроцентрала, фокусират потока от слънчеви лъчи, насочват го към инсталация за 
производство на пара, а тя задвижва турбогенератори. Мощността на целия енергиен комплекс е 
14 мегавата. 

 
Слънчеви колектори за топла вода 

 

Независимо, че слънчевата енергия е безплатна, за 
използването й са необходими значителни 
капиталовложения. Специалистите доказват, че 
разходите за изграждане на този тип станции са 6 пъти 
по-големи от разходите, необходими за АЕЦ със същата 
мощност.  

Но по-големият недостатък е, че не винаги има 
възможност да се използва слънчевата енергия, когато 
потребностите от енергия са най-големи. 

Въпреки този "малък" проблем, смята се, че най-
южните райони на България са подходящи за 
построяване на слънчеви електроцентрали.  
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ВЯТЪРНА ЕНЕРГИЯ  

 

Както водната енергия, енергията на вятъра също има слънчев произход и се получава от 
циркулацията на въздушните маси в атмосферата.  

Най-старите вятърни мелници са груби, прости устройства, използвани в Персия през VII 
век. Използването им в Европа започва през ХII век, като осигурява механична енергия за 
изпомпване на вода, обработка на дървесина и др. В края на ХХ век, вятърните устройства са били 
използвани за получаване на електроенергия. 

Обикновено вятърната уредба е работно колело, монтирано на достатъчно висок пилон. 
Диаметърът на колелото (пропелера) достига до 100 м.  

Вятърът, като чист и възобновяем източник на енергия, широко се използва в Холандия. В 
страната работят стотици турбини с мощност от 0,5 до 1,5 мегавата. Вятърни турбини се използват 
в страни като Германия, Дания, Индия, Китай и САЩ за да допълнят по-традиционните източници 
на енергия.  

Ветровете, които духат на Земята, имат голяма мощност, но само 25% от тях са в 
приземния слой. Сериозен проблем при усвояването на вятърната енергия представлява 
непостоянството на ветровете. 

 

ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЯ 

Над 20 страни в света произвеждат енергия пряко от парата на геотермални източници. 

У нас геотермалната енергия е във вид на топли води с температура 20-100°С. При тази 
ниска температура е невъзможно използването на класически турбини, задвижвани с водна пара. 
Налага се да се използват турбини с друг топлоносител, което оскъпява произведената 
електроенергия. Топлите води се използуват за битови и отоплителни нужди (предимно за 
оранжерии, парници, бани).  

 

 

ЕНЕРГИЯ НА ОКЕАНСКИТЕ 
ВЪЛНИ И ПРИЛИВИ 

Концентрацията на енергия във вълните е доста голяма. Мощността на вълните, разбиващи 
се на световните брегови линии е оценена на 2-3 милиона мегавата. В благоприятните райони, 
например по североизточното крайбрежие на Англия, средната годишна мощност, падаща се на 
1 метър дължина на вълновия фронт, е около 80 киловата. 

В момента основните идеи предвиждат енергията на вълните да се използва на брега или в 
открито море чрез плаващи платформи, които се издигат или спускат една спрямо друга. Това 
относително преместване се използва за прекарване на вода през хидравлични турбини, 
задвижващи електрически генератори.  
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Този енергоизточник се използва от страни с подходящо географско разположение, главно 
тези, граничещи с Атлантическия океан. Най-мощната електроцентрала (18 мегавата) е изградена 
в Канада. 

България, уви, граничи само с Черно море, а характерът на неговите вълни, приливи и 
отливи не е подходящ за изграждане на централи от подобен тип. 

 

БИОМАСИ 

Интересен източник на енергия е и изгарянето на газа, отделян от биомасите. Това са 
главно органични отпадъци от промишлеността, земеделието, животновъдството, отпадни води от 
битовите канализации и др. В САЩ, Канада, Швеция и др. тази възможност се използва широко. 

В Китай са създадени много подобни инсталации, от които се получава газ. Разходите за 
изграждането им са се възстановили само за две-три години. Съоръженията са сложни и скъпи, но 
с доказана ефективност.  

В нашата страна те биха оползотворили големите и същевременно лошо стопанисвани 
количества отпадъци. 

Въпреки голямото количество отпадъци, мощностите на тези установки са малки и зависят 
от обема на изхвърляните органични отпадъци.  

На пръв поглед изглежда, че използвайки практически неограничената и “безплатна” 
енергия на възобновяемите източници можем да се откажем от традиционните начини и в 
частност от атомната енергетика. За да се убедим, че това НЕ Е ВЪЗМОЖНО, нека се вгледаме по-
подробно и в някои недостатъци, присъщи на тези източници. 

На първо място, ще установим, че производството на електроенергия в даден момент 
зависи от природните условия, а не от нашите нужди. С голяма сила това важи за слънчевата и 
вятърната енергия. Електроенергията, произведена от океанските вълни и приливи ще трябва да се 
транспортира на големи разстояния във вътрешността на континентите.  

На второ място, използваните съоръжения са с малки мощности. Това е особено характерно 
за вятърните електроцентрали, тъй като при увеличаване на мощността и размерите на 
съоръженията се влошава коефициента им на полезно действие. Масовото използване на такива 
източници на енергия (вятър, слънце) означава заемане на огромни площи, с които малко страни 
разполагат. 

На трето място, цената на тези на съоръжения е все още много висока и произведената от 
тях електроенергия е с по-висока себестойност от произведената по традиционните начини (ТЕЦ, 
АЕЦ, ВЕЦ). 

И така, нетрадиционни източници на енергия имаме, но не е възможно те да се използват 
като алтернатива на електроенергията, произвеждана от АЕЦ. Това не намалява значението 
им и трябва да се използват като допълващи мощности към “голямата” енергетика.  

В последно време, в разгорещените спорове “за” и “против” ядрената енергия, се забелязва 
тенденция аргументи от научно-техническо естество да се заменят често със съмнителни 
твърдения, зад които прозират геополитически и икономически интереси. Всеобщото отричане на 
ядрената енергия след катастрофата в Чернобил внася допълнително объркване сред обществото 
по този важен проблем на съвременния свят. В много страни с лека ръка бе спряна разработката на 
ядрени енергийни системи, като се премина изцяло на използване на изкопаеми горива (за 
съжаление природните енергийни източници като слънцето, водата и вятъра ще останат вероятно 
още дълго време недостатъчни).  

В други страни обаче, на атомните електроцентрали бяха изпълнени редица мерки, 
изключващи възникване на тежки аварии. В настоящия момент са модернизирани енергоблокове 
3,4 блок на АЕЦ “Козлодуй”, което не само съществено повиши нивото на тяхната безопасност, но 
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и би могло да даде възможност за удължаване на проектния им срок на експлоатация. Срокът на 
експлоатация на реактори от този тип беше удължен в Русия и Финландия с 10-15 години. 

Целесъобразността на ядрената енергетика се основава на:  

• практически неограничените ресурси от ядрено гориво (с отчитане на внедряването на 
затворен горивен цикъл, т.е. повторно използване на вече отработеното ядрено гориво и реактори-
размножители);  

• икономическите преимущества на атомната енергетика в сравнение с традиционната 
топлоенергетика;  

• екологичните преимущества (отсъствие на изхвърляне на продукти от горене на 
органично гориво). 

Всяка страна определя мащабите и пътищата за развитие на енергетиката (включително и 
атомната), в зависимост от своите потребности и възможности. Например в Китай, въпреки 
строежа на една от най-големите ВЕЦ в света на Жълтата река, се предвижда изграждането на 
повече от 10 атомни енергоблока, част от които са в строеж. 

Очевидно е, че ядрената енергетика с повишени изисквания към безопасност трябва да 
поеме голяма част от нарастващите световни потребности от енергия. Затова тенденцията в 
настоящия момент е:  

o да се продължава ресурса на експлоатация на енергоблокове, изработили проектния си 
ресурс. 

o да се довърши строителството и въвеждането в действие на вече започнати 
енергоблокове. 

Разработва се и международен проект за създаване на термоядрен реактор ИТЕР. 

 

Затова можем да кажем „Алтернативата на АЕЦ е безопасната АЕЦ”! 
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ОПАСНОСТИ И ПОЛОЖИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ 
СЪЩЕСТВУВАНЕТО В ЕДНА СТРАНА НА АТОМНА 

ЦЕНТРАЛА1 
 
 
 

Ако трябва да се отговори на въпроса “Какво представлява един завод за обувки?” 
очевидния и верен отговор е “Място, където се произвеждат обувки.” Когато такъв въпрос се 
отнася за атомна централа обаче, подобен отговор ще бъде твърде елементарен и най-малкото 
непълен. За да могат да се определят ползите и вредите от ядрената енергетика очевидно най-
напред трябва да се знае много добре какво наистина представлява атомната централа. 
 

Мощен, ефективен и екологичен източник на електроенергия 

Атомната централа, разбира се, най-вече произвежда електричество, което е приоритетен 
продукт, влизащ в категорията на тези с “голямо обществено значение” или казано по друг начин 
– без които не може. Последствията и реакциите на обществото дори при краткотрайно спиране на 
тока са показателни. Освен, че трябва да я има, електроенергията трябва да бъде в голямо 
количество, на ниска цена и по възможност производството й да е незабележимо. Повечето хора са 
убедени, че токът идва от контакта и не искат да им се досажда с технически подробности. 

Проучванията доказват, че консумацията на електроенергия до 2050 година ще се покачи 
двойно, а нуждата от електричество ще се увеличи три пъти. Това драматично покачване, което 
засяга голяма част от развитите страни не може да бъде задоволено с “възобновяеми източници”, 
каквито са вятърът и слънчевата енергия, въпреки че тези технологии ще бъдат приложими на 
определени места. Електроенергията, получавана от ТЕЦ (топлоелектрическа централа) е по-
скъпа, и за нейното получаване в атмосферата се изхвърлят големи количества вредни вещества и 

парникови газове. 

При това положение 
ядрената енергетика остава за 
момента единственият доказан  
начин за производство на 
големи количества “екологично 
чисто” електричество. Тя е 
устойчив, екологично чист, 
безопасен и икономически 
ефективен начин човечеството 
да се справи със световната, 
критично нарастваща нужда от 
електроенергия. Освен това 
запасите от уран са в 
достатъчни количества в 
дългосрочен план, докато 
всички останали източници 
(нефт, газ, въглища) са на 

изчерпване. 

Ядрените технологии се развиват с бързи темпове и спомагат за едно по устойчиво 
енергийно развитие не само като източник на електроенергия. Новите реактори ще могат да 
произвеждат водород в големи количества, който ще се използва като гориво за екологично 

                                                
1 В целия текст термините “атомна централа” и “ядрена централа” са еднозначни. Б.а. 
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чистите автомобили. Това вече не е косвена, а съвсем директна и реална заплаха за петролния 
монопол. 

Ядрената централа е глобална институция, която освен прякото си производство има 
стратегическо значение за развитието на страната. 

Всичко казано по-горе е само върхът на айсберга. Ядрената централа е краен резултат от 
изграждането и развитието на комплексна инфраструктура, включваща: 

- Създаване и утвърждаване на адекватно законодателство и независими регулиращи 
органи. 

- Поддържане на университети и средни учебни заведения, с цялостна политика за 
осигуряване на компетентни и квалифицирани човешки ресурси в страната. 

- Създаване и развитие на научни и изследователски институти и лаборатории 

- Развитие на инженерингови, консултантски и строителни компании. 

- В района около една атомна електроцентрала се изгражда модерна битова, 
комуникационна и транспортна инфраструктура, включваща всички елементи за осигуряване на 
висок стандарт на живот. 

- Като място за приложение на високите технологии от всички сфери на човешката 
дейност, атомните електроцентрали поддържат интелектуалния и технологичен капацитет на най-
високо ниво. Изискванията в този отрасъл променят начините на мислене и чувството за 
отговорност на хората, работещи в него. Дори външният вид на централите показва, че те не са 
обикновени производствени предприятия .  

 

 

Има страни, които развиват ядрената си енергетика не толкова заради производство на 
електричество, колкото заради нейните функции на двигател на техническия прогрес. Например, 
Бразилия има огромни конвенционални енергийни ресурси, експлоатира най-голямата ВЕЦ в 
света, но въпреки това поддържа своята ядрена програма и АЕЦ “Ангра”, даваща около 6% от 
общото производство на електроенергия. 

Във всички етапи от живота на една ядрена централа, като изграждане, експлоатация и 
извеждане, елементите на тази инфраструктура работят непрекъснато и осигуряват внедряването 
на последните научни и технологични постижения. Това гарантира устойчиви и високи темпове на 
развитие в национален мащаб. Намалява безработицата в района на централата, като се осигурява 
работа не само за ядрени специалисти, но и за много други видове стопански дейности. 

 

Атомната централа е своеобразен гарант на националната сигурност и суверенитет на 
страната. 
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Тази функция се осъществява по няколко направления. 

1. Чрез осигуряване на енергийна независимост. 

Това означава енергоснабдяването на страната да не се влияе от конюнктурата на 
политически, природни и икономически фактори. За разлика от другите първични 
енергоизточници 

- Производството на суровината и самото гориво не се влияят от природните явления 
или катаклизми; 

- Ядреното гориво се произвежда от достатъчен брой различни производители и няма 
монополна зависимост; 

- Ядреното гориво е единственият значим първичен енергиен ресурс, чиято цена 
остава стабилна в продължение на десетилетия; 

- Поради относително малкия му обем от него могат да се осигурят дългосрочни 
резерви; 

- Поради продължителния период на изгаряне (повечето реактори работят с 
тригодишна горивна кампания) не са необходими непрекъснати доставки; 

- Ядреното гориво има най-добър показател на съотношението между транспортни 
разходи и енергийна ефективност; 

- В сегашните реактори с бързи неутрони и в новите поколения реактори ядреното 
гориво се самовъзпроизвежда. 

 

2. Атомната електроцентрала е предпоставка за националната и регионална сигурност. 

За никого, дори за най-радикалните движения, провеждане на терористични актове и 
военни действия на територия в близост до ядрени съоръжения е неприемливо. Досегашната 

история потвърждава това 
заключение. Няма страна, 
притежаваща ядрена централа, 
която да е била въвлечена във 
война, а ако това се случи, 
реакцията е незабавна. 
Показателен е примерът с 
разпадането на бивша Югославия. 
Сърбия води тежки многогодишни 
войни с всички останали 
републики, но не и със Словения, 
която експлоатира централата в 
Кръшко. Атомните централи и 
въобще ядрените обекти са най-
сигурните и строго охранявани  
индустриални съоръжения в света. 
В качеството си на международен 

гарант на безопасността, ООН е в състояние да засече всеки опит ядрен материал или съоръжение 
да се използва за военни цели. Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) провежда 
периодични инспекции, които целят да разкрият опитите за производство на ядрено оръжие. 

 

 

3. Атомните електроцентрали могат да помогнат за унищожаването на ядрените бойни 
глави. 
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Това става чрез използване на делящия се материал за производство на гориво и изгарянето 
му в реакторите, генериращи електричество. Днес половината от атомните централи в САЩ – 
произвеждащи една десета от общото електричество – използват гориво, получено от руски 
демонтирани бойни глави.  

 

Атомните централи осигуряват екологичното равновесие в национален и планетарен 
мащаб. 

Пораженията за околната среда при производството на електроенергия са свързани с преки 
емисии на вредни вещества и парникови газове и косвени въздействия върху земната повърхност, 

атмосферата и климата. 
Атомните централи НЕ 
замърсяват въздуха, водата и 
земята. Тъй като ядрените 
реактори в действителност 
не изхвърлят емисии, 
използването им за 
производство на 

електроенергия 
предотвратява опасността от 
глобално затопляне на 
планетата и радикални 
климатични промени. Всяка 
реалистична стратегия за 
избягване на тази 
безпрецедентна заплаха се 
основава на ядрената 

енергетика. Въглеродният двуокис е вещество, което основно се свързва с парниковия ефект и 
глобалното затопляне. Полезните изкопаеми (въглища, нефт и природен газ), използвани за 
електропроизводство, изхвърлят въглероден двуокис направо в атмосферата. Ядрената енергия 
може да генерира електричество без емисии на въглероден двуокис и други парникови газове 
(слайд 3). Съвременните ядрени реактори вече са намалили количеството на изхвърлен въглероден 
двуокис с 2.5 милиарда тона годишно, което е почти половината от количеството от автомобилите 
в световен мащаб. По-широкото използване на ядрената енергия може да допринесе много повече 
в тази насока. Ядрената енергия не замърсява въздуха и земната повърхност. Реакторите не 
изпускат нито дим, който да причинява смог или дихателни проблеми, нито газ, който да 
предизвиква падането на киселинни дъждове, унищожаващи горите и езерата. Що се отнася до 
екологичното равновесие в жизнения цикъл, като се имат предвид използваните ресурси, ефектът 
върху здравето и последствията от отпадъците, ядрената енергетика превъзхожда всички останали 
алтернативни подходи и е конкурентна на възобновяемите източнци. За сметка на това, комините 
на една ТЕЦ изхвърлят в атмосферата около 120-130 хиляди тона пепел годишно и големи 
количества въглероден двуокис, замърсяващи не само въздуха, но унищожаващи значителни 
площи с различни посеви и трайни насаждения. Всичко това доказва, че независимо от сферата на 
използване, ядрената енергия гарантира енергийната независимост и сигурност и е от полза за 
икономическата стабилност и развитие на всяка страна. И още - в цената на изкопаемите горива не 
влиза безопасното съхраняване и обработка на отпадъците, докато ядрената индустрия носи пълна 
отговорност за управлението им. 

Така постепенно стигаме до другата страна на медала - недостатъците. При толкова много 
положителни страни, има ли нещо, което е негативно? Тъй като навсякъде, дори и по Слънцето 
има петна, тук също има недостатъци и дори опасности. Все пак трябва да се отбележи, че при 
съпоставянето им с аналогичнитe от други производства, те са по-малки и имат способността 
допълнително да се редуцират. 
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Недостатъците на ядрената енергетика се съсредоточават в следните три аспекта: 

1. Радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво. 

Радиоактивните отпадъци са въпрос на отговорност, но не са неразрешим проблем. Те дори 
са плюс за ядрената енергетика, защото в сравнение с огромните атмосферни емисии от 
използването на изкопаеми горива, ядрените отпадъци съществуват в малки, лесно управляеми 
количества, които могат да бъдат съхранявани без да вредят на хората или околната среда. 
Радиоактивните отпадъци са осигурени срещу кражби или замърсяване на околната среда, там 
където се съхраняват. По-голямата част от отработеното гориво се съхранява на площадката на 
електроцентралата. Високоактивните отпадъци се запечатват в противокорозионни контейнери и 
се поставят в дълбоки устойчиви каменни образувания под постоянен контрол и наблюдение. 
Учените смятат, че тези геоложки хранилища ще останат безопасни хилядолетия наред. 

Всички държави, експлоатиращи ядрени централи, са отговорни за безопасното управление 
на радиоактивните отпадъци, произведени от тях. Важно е да се знае, че конвенционалните опасни 
индустриални отпадъци са много повече и много по-дълго живеещи от радиоактивните. В 
страните, експлоатиращи ядрени централи, радиоактивните отпадъци са по-малко от 1% от 
общото количество токсични индустриални отпадъци за страната. По-голямата част от тях остават 
рисковано безстопанствени, докато радиоактивните отпадъци се разпадат по естествен път. 

Това ясно се вижда от долната таблица, където са представени отпадъците на глава от 
населението за Европейския съюз (2003 г.). Разликите са толкова големи, че не могат да се 
представят нагледно в графичен вид дори при използване на логаритмична скала. 
 

Отпадъци Общо На глава от населението 

m3 m3 m3 

Конвенционални общо 2,700,000,000 7.3 

Конвенционални, опасни 46,000,000 0.12 

Радиоактивни общо 50,000 0.00013 

Високоактивни 500 

  

0.0000013 = 1.3 cm3 

По-малко от напръстник! 

 

Освен това не трябва да се забравя, че отработеното гориво е потенциален източник на 
енергия. Възможно е следващите поколения да имат технологични възможности да го използват 
като енергиен ресурс. Ето защо някои страни предпочитат да го съхраняват, отколкото да го 
връщат на производителите за репроцесинг. 

2. Извеждане от експлоатация 
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Смята се, че разходите за извеждане от експлоатация на една ядрена централа са 
съпоставими с тези за нейното построяване. Спорно е, дали е точно така, но действително 
разходите са големи. При добро управление обаче, въпросът въобще не е критичен. 

От една страна проектният ресурс на ядрените блокове с възможностите за удължаване е от 
30 до 60 години. Това е предостатъчно време за да може с малки вноски да се набират огромни 
средства. 

От друга страна, съществуват различни стратегии за извеждане от експлоатация, някои от 
които разсрочват процеса до 30 години, което също облекчава задачата. 

Накрая, при физическия демонтаж на централата огромна част от отпадните продукти са 
годни за повторно използване или рециклиране и имат съответната потребителска и финансова 
стойност. 

 

3. Риск от тежка авария 

Фактически това е основният проблем, който вълнува общественото мнение. Наистина, 
ядрената енергетика е потенциално рисков отрасъл, тъй като работи с изключително мощни 
природни сили. Цивилизацията се нуждае от тях и не можем, а и не е необходимо просто да ги 
изоставим. Въпросът е да се намери правилния подход. Автомобилът също е опасен в ръцете на 
неопитен шофьор или малко дете, но това не значи, че трябва да се забрани неговата употреба. 

Ядрените технологии са достигнали най-високо ниво на безопасност, благодарение на 
опита, натрупан в рамките на 11 000 реакторогодини. Днес всеки ядрен реактор в света е подложен 
на наблюдение от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и Световната асоциация на 
ядрените оператори (WANO) и трябва да докаже, че съоръжението, което експлоатира отговаря на 
най-добрите практики и стандарти, като част от културата на безопасност в глобалния свят. 
Според статистиката, използването на ядрена енергия е много по-безопасно от системите, 
използващи полезни изкопаеми, както по отношение на човешкия риск при производството на 
горива, така и относно ефектите върху здравето и околната среда при използване на горивото. В 
същото време всяка година инциденти при въгледобив и експлозии на газ причиняват смъртта на 
хиляди хора. Националните и международни ядрени регулиращи режими отговарят за 
безопасността, както на работещите в атомните електроцентрали, така и за останалите хора, и за 
околната среда. Висш приоритет на всяка атомна електроцентрала е да осигурява безопасност и да 
защитава хората и околната среда от радиоактивно облъчване. Съвременните ядрени реактори 
използват така наречената стратегия “защита в дълбочина”, състояща се от комплексни мерки за 
физическа защита и резервни системи за безопасност. По този начин се предотвратява 
радиоактивно изхвърляне, дори при най-неблагоприятни инциденти. Важен елемент е 
включването на “вътрешно присъщи” или “пасивни” системи за безопасност, които разчитат на 
законите на физиката, а не на активна човешка намеса. 

 

Къде е България в тази схема? 

България е страна с ограничени енергийни ресурси. Запасите ни от нефт и природен газ 
засега са толкова малки, че нямат практическо значение. Основният ни ресурс са въглищата, 
проблемът с тях обаче е, че около пет шести от тях са лигнитните, разположени главно в Източно 
маришкия въгледобивен басейн. От там продължаваме да ги вадим предимно от открити рудници 
– високопроизводително, но с вредни последствия за околната среда. Хидроенергийните ресурси 
също са ограничени. 

Годишният разход на ядрено гориво на АЕЦ с мощност 2 000 мегавата е около 61 тона. За 
ТЕЦ със същата мощност ще са нужни ежегодно около 5 милиона тона въглища. За превозването 
им ще са необходими над 333 334 петнадесеттонни вагона или 11 111 влакови композиции от по 
30 вагона. Наредени един зад друг, те биха образували колона, дълга 34 000 км. ТЕЦ обикновенно 
се строят край суровинните находища, като по този начин се отдалечават от големите промишлени 
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центрове.Това налага да се строят скъпо струващи системи за пренасянето на произведената 
енергия, а крайната цена расте ли, расте. 

По-долу е дадена една любопитна таблица от решения на Държавната комисия за 
енергийно и водно регулиране, илюстрираща това твърдение по болезнен за потребителя начин.  

 

ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА ОТ ЕНЕРГОПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В БЪЛГАРИЯ 

 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНА В ЛВ/MWh 

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” 14.91 
ТЕЦ “МАРИЦА 3” 46.78 
ТЕЦ “МАРИЦА ИЗТОК 2” 33.13 
ТЕЦ “БОБОВ ДОЛ” 48.54 
ТЕЦ “ВАРНА” 42.39 
ВОДНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ 80.00 
ВЯТЪРНИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ 120.00 

 

Примерът в началото не е съвсем произволен, а е провокиран от изявления на “видни” 
икономисти, че от гледна точка на финансовите резултати АЕЦ “Козлодуй” е съпоставима с 
обувните фабрики в България. И без специални знания се вижда, че това звучи смехотворно, но 
ето една елементарна сметка. В годината преди затварянето на 1-ви и 2-ри блок централата 
произведе 20 000 000 000 kWh електроенергия, която е 100% реализирана, защото за разлика от 
други стоки електричеството не може да стои на склад. Дори да е изцяло изнесена по занижена 
цена от например 5 цента, това означава приход от 1 000 000 000 USD. Производствените разходи 
едва ли са и 40% от тази сума. Като се има предвид горната таблица може да се направят и други 
изчисления -  има достатъчно материал за упражнения по темата за ефективността на атомните 
централи. 

 

Какви са перспективите? 

Очевиден е факта, че страните с най-висок стандарт, разчитат до голяма степен на ядрените 
реактори за своя енергиен баланс. Заради ниската цена на горивото и високата продуктивност, 
атомните централи имат ниски експлоатационни разходи. Атомните електроцентрали са в по-
благоприятно положение по отношение на енергийните суровини. Запасите от уран в света са 
около 10 - 15 пъти повече от топлосъдържанието на световните запаси на минерални горива. 
Повече от 50 години ядрената енергетика е основен източник за електропроизводство в 
индустриалния свят. Новите поколения реактори ще бъдат по евтини за експлоатация и ще отделят 
по-малко отпадъци. По-опростените и стандартизирани модели ще ускорят процеса на 
лицензиране и ще намалят сроковете и цената за строеж, но същевременно ще запазят стандартите 
на безопасност при авария, земетресение или терористично нападение.  

В света, в който живеем не съществуват абсолютни неща, няма и абсолютна безопасност. 
Нито една човешка дейност не е гарантирана напълно срещу съответен риск. 

Нормалните социално икономически взаимоотношения определят общовалиден критерий 
за допустимост, а именно: ползата, получена в резултат на дадена дейност трябва да 
надхвърля свързаните с нея вреди. 

Това е основният принцип на ядрената енергетика. 
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Чернобил 
 

Въведение 

На 26 април 1986 г. в Чернобилската атомна електроцентрала в Украйна, тогава част от 
Съветския съюз (СССР) възниква най-тежкия инцидент в историята на ядрената енергетика. 
Аварията разрушава напълно реакторното помещение на четвърти блок на централата и създава 
облак от радиоактивни отпадъци, който преминава над части от СССР, Източна Европа и 
Скандинавския полуостров. Чернобил се превръща в синоним на глобалната технологична 
катастрофа. Обширни райони в Украйна, Беларус и Русия са замърсени и за първи път по 
екологични причини са преселени огромен брой хора. Инцидентът повдига въпроса за 
безопасността не само на съветската ядрена енергетика, а за безопасността на използването на 
ядрената енергия въобще. Ядрената индустрия беше изправена пред драматичен избор в своето 
развитие. Търсейки доброто в лошото, този горчив опит става обект на задълбочени обсъждания и 
анализи от всички международни организации, имащи отношение към ядрената енергетика. 
Означаваше ли този ужасен случай, че е дошъл края на мирния атом или по своеобразен начин 
аварията щеше да се превърне в катализатор за създаване на нови, качествено по-добри 
технически и организационни решения? Почти двадесет години по-късно отговорите на тези 
въпроси като че ли са достатъчно категорични. Ядрената индустрия остава стабилна и сигурна, 
анализаторите предвиждат ренесанс на ядрената енергетика. Въпреки това, тягостното усещане 
остава и червената лампа свети. Икономическите и екологичните аргументи в полза на ядрената 
енергетика са безспорни, но това не винаги е достатъчно без подкрепата на общественото мнение 
и на личностите, вземащи политическите решения. На много места тези две групи стоят далече от 
разбирането за ролята на ядреното бъдеще. В същото време по-голямото зло, идващо от 
глобалното затопляне вече чука на вратата. Макар и косвено, Чернобилската авария със сигурност 
допринесе за нейното отваряне. 

 

Централата 

Точното название на централата по онова време е Чернобилска атомна електроцентрала “В. 
И. Ленин”. Строежът на централата е започнал през 1970 г. По време на инцидента тя е имала в 
експлоатация 4 ядрени блока и още два в строеж. Всички блокове са с реактори тип РБМК-1000. 
Абревиатурата РБМК означава “Реактор Большой Мощности Канальный” (Канален реактор с 
голяма мощност), а числото 1000 показва електрическата мощност на турбогенератора в мегавата. 
Този модел реактори са модифицирана за цивилни нужди версия на военни реакторни установки, 
чието основно предназначение е производството на плутоний за съветската военна програма. 
Реакторът РБМК-1000 е с графитен забавител и топлоносител вода, която се изпарява и без 
междинен топлообменник отива директно в турбините. Тази конструкция е принципно различна 
от най-разпространените енергетични установки ВВЕР (Водо-Воден Енергиен Реактор), каквито 
са реакторите в АЕЦ “Козлодуй” и техния западен аналог PWR (Pressurized Water Reactor – 
Реактор с вода под налягане). Чернобилската АЕЦ се намира на 130 км северно от гр. Киев, 
столица на Украйна. На югоизток от АЕЦ се намира изкуствено водохранилище с площ около 22 
кв. км. То е на р. Припят, която е приток на р.Днепър. На около 3 км североизточно от централата 
се намира гр. Припят, с население тогава около 50 000 жители, а на 15 км югоизточно се намира 
гр. Чернобил, на който е кръстена електроцентралата. В 30 километровата зона около АЕЦ са 
живели приблизително 140 000 души. 

 

Хронология на аварията 

На 26 април на 4-ти реактор се провежда експеримент за спиране на реактора  при 
специфични условия. Имитира се авария в електросистемата на Украйна, при която реакторът и 
неговото управление остават без външно електрозахранване. Целта на експеримента е била да се 
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установи колко време след спирането на реактора, въртящия се по инерция вал на турбината ще 
произвежда електроенергия, достатъчна за  покриване собствените нужди на блока. 

Какво точно се случва в ранната сутрин на 26 април с реактор № 4  на Чернобилската 
електроцентрала?  

В описаната по-долу хронология са отбелязани само най-съществените моменти от 
развитието на събитията според официалните публикации. 

 

Сряда, 25 април 

01:00:00 ч. Реакторът работи на пълна мощност при нормална експлоатация. Парата 
задвижва двете турбини на турбогенераторите. Съгласно програмата на експеримента, мощността 
на реактора трябва да бъде понижена и стабилизирана на 30% и след това да бъде изключен. 
Операторите започват плавно да понижават мощността за извършване на изпитанието. 

13:00:00 ч. Мощността на реактора е намалена до 50%. Турбина No2 е изключена. 

14:00:00 ч. Плавното понижение на мощността трябва да продължи, но съветските 
енергийни власти отказват да позволят това, поради 
съществуваща необходимост от електроенергия, така че 
реакторът остава на 50%. 

23:00 ч. Получава се разрешение за намаляване на 
мощността и провеждане на експеримента. Реакторът все 
още е на 50% мощност, когато операторите изключват 
системата за аварийно охлаждане. Това е записано в 
програмата на експеримента, но е нарушение на важно 
изискване за безопасност.  

 

Четвъртък, 26 април 

00:28:00 ч. Поради неправилни действия на 
операторите, мощността вместо да се намали и задържи 
на 30% рязко пада до 1%. При тези условия реакторът е 
нестабилен, а мощността не е тази, от която трябва да се 
пристъпи към изключване на блока за провеждането на 
експеримента. 

01:00. – 01:20 ч. Операторите се стремят да спасят 
експеримента, като пренебрегват процедурите, предвиждащи 
аварийно изключване на реактора при попадане в такъв режим 
и се опитват да го стабилизират. Те повишават мощността до 
7% чрез изваждане на всички регулиращи пръти. Това е много 
грубо нарушение на инструкциите, тъй като реакторът никога 
не е проектиран за работа при такива условия. Той остава 
извънредно нестабилен, но за да не предизвикат прекъсване на 
изпитанието, операторите продължават да се опитват да го 
задържат в този режим. 

01:22 ч. Поредното нарушение на инструкциите е 
блокирането на защитите за автоматично изключване на 
реактора, поради опасението, че автоматичното спиране на 
реактора ще прекъсне теста и ще се наложи да го повтарят. 
Операторите решават, че са достигнали достатъчно стабилен 
режим на работа и пристъпват към изпълнение на теста. 
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01:23:04 ч. Операторите изключват и втората турбина. Реакторът остава без товар, 
намалява водния поток в него и се увеличава количеството на парата. Поради проектни 
особености на този тип реактори, при тези условия се получава т. нар. положителна реактивност, 
която ускорява верижната реакция, което от своя страна води до рязко увеличаване на мощността 
и т.н. 

01:23:40 ч. Операторът вижда, че губи контрол и натиска бутона за ръчно изключване на 
реактора, но без явен ефект. Оказва се, че при тези параметри на реакторната установка, пак 
поради проектни особености на регулиращите пръти, в самия начален момент на тяхното падане 
те не спират верижната реакция, а я ускоряват. Процесът вече е неуправляем. 

01:23:44 ч. Реакторът достига мощност 120 пъти по-голяма от максималната, след което 
следва мощен парен взрив. Мощността на взрива се оценява на около няколко десетки тона 
тротилов еквивалент. Тази експлозия измества и разрушава капака на реактора, разкъсвайки 
охлаждащите тръбопроводи и унищожавайки част от покрива. Активната зона е разхерметизирана 
и разрушена.  Образувалата се пара реагира с елемента цирконий от обвивките на 
топлоотделящите елементи, при което се отделят огромни количества водород. В резултат на това 
след около секунда и половина следва втори, вече химически взрив, който отмества 1000-тонната 
защитна плоча над реактора и напълно открива активната зона. В атмосферата е изхвърлен 
радиоактивен облак на височина 1км. Образува се с горящ графит и около 30 пожара на различни 
места около централата. 

 

Овладяване на аварията 

Пожарната на Чернобилската АЕЦ пристига веднага след получаването на алармен сигнал 
от централата. Някои от пожарникарите влизат в машинното отделение, за да се борят с пожара, 
знаейки, че се обричат на смърт вследствие високите дози радиация, на които са изложени. От 
опасения пожарът да не засегне работещия в близост 3-ти блок и така да предизвика още по-
голямо нещастие, началникът на пожарната нарежда на пожарникарите да се качат на покрива на 
реактор Nо3 и от там да ограничат разпространението на пожара. Чернобилската пожарна не 
успява сама да се справи с овладяването на пожара и се налага да бъдат извикани пожарни екипи 
от Киев и околните градове (Припят и Чернобил). На помощ идват и съветски войски. Голяма част 
от пожарникарите, които са се борели с пожара не са имали никакви защитни екипи срещу 
радиацията. От въздуха огнището е затрупвано с тонове пясък, борен карбид и йоден сулфат. В 
крайна сметка пожарът е потушен окончателно едва на 9 май. Под блока е прокопан тунел за 
изграждане на бетонна възглавница, непозволяваща попадането на стопилката от горивото в 
подпочвените води. Дори след потушаване на пожара, от сградата на реактора продължават да 
излизат радиоактивни частици. Тогава се решава, че трябва да се покрие цялата сграда на реактора 
с бетонна обвивка, наречена саркофаг. 
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Саркофагът е конструкция изградена от бетон и стомана с общо тегло около 300 хиляди 
тона, която обвива разрушената сграда на реактора, като за строежа са използвани опорите на 
стените на сградата на реактора. Построени са външна и долна защитни стени и е поставен 
стоманен капак. В конструкцията на саркофага са вградени стотици детектори, които следят за 
механичната устойчивост на конструкцията, температурата вътре в саркофага и вън от него, както 
и за много други параметри (гама лъчение, неутронни потоци, концентрации на водни пари, 
водород и др.). До края на декември 1986 г., два месеца преждевременно саркофага е завършен. 
Той е изграден от 340 000 куб. м. бетон, 3000 тона стомана и е висок колкото 28 етажна сграда. 
Това огромно съоръжение спира основното изтичане на радиоактивни вещества в околната среда. 
Саркофагът е временна конструкция, която не може да издържи повече от няколко десетки 
години. Още през 2003 г. се появиха съобщения за сериозни дефекти в конструкцията на 
саркофага и опасност от неговото рухване. В момента се обсъждат планове за изграждане на нов 
саркофаг, който ще бъде изцяло стоманено съоръжение и ще изолира надеждно целия реакторен 
комплекс в продължение на няколкостотин години. Засега не са ясни сроковете за неговото 
изграждане и източниците на финансиране. 
 

Евакуацията 

На сутринта след аварията в околните населени места няма никакви сведения за нея. 
Властите не дават никаква информация за 
случилото се. Децата от близкия град Припят 
отиват на училище или си играят навън. Всичко е 
привидно нормално. Единствено големият брой 
полицаи  и покритите с вода и пяна пътища 
свидетелстват, че нещо не е на ред. В полунощ, 
вечерта след експлозията, в града пристигат 
автобуси, чиято цел е да евакуират населението на 
града. Те прекарват цялата вечер в чакане на 
команда за евакуиране на града. На сутринта 
радиационният фон намалява и евакуацията се 
изчаква. Имало е надежда към подобрение и 
евентуално избягване на евакуацията. Все пак след 2 часа радиацията отново се покачва. Най-
накрая след излагане на радиация за 36 часа се нарежда евакуиране на града. Само за 3 часа 1100 
автобуса от Киев откарват жителите. На хората е казано да си опаковат дрехи и неща от първа 
необходимост за три денонощия, но те не са се върнали по домовете си много по-дълго време. 
През следващите седмици е евакуирано цялото население от зоната на инцидента.  
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Причини за аварията 

Установени са много непосредствени причини за аварията. От една страна това е 
изключително неадекватното състояние на човешкия фактор. Това включва поредица от грешки и 
процедурни нарушения допуснати от обслужващия персонал онази нощ и липсата на комуникация 
между операторите и служителите, отговарящи за безопасността. Операторите, които са били на 
смяна по време на инцидента са били слабо квалифицирани. Те са познавали добре техническата 
част на Чернобилската АЕЦ и нейното управление, но са имали слаби познания за физическата 
същност на реактора и не са били наясно с процесите, които протичат вътре в него. По време на 
инцидента в операторската зала не е имало нито един човек с богат опит или добри познания за 
физическата същност на реактора, който да съгласува действията и евентуално да не допусне да 
бъдат направени грешки от персонала. 

От друга страна съществен принос за аварията имат и някои конструктивни недостатъци на 
реакторите от този тип. Както беше казано по-горе те са цивилна модификация на военните 
реакторни установки за производство на плутоний. При тяхното проектиране безопасността не е 
била водеща. Главният недостатък на тези реактори е бил много големия положителен 
температурен коефициент, което означава, че при ниски нива на мощност (под 20% от 
номиналната) реакторът става нестабилен и склонен към внезапни и големи колебания на 
мощността. Също така, при определени условия, регулиращите пръти не могат да осигурят 
незабавното изключване на реактора. Освен това проектът не е предвиждал допълнителна 
обезопасяваща обвивка, която да задържи радиоактивните продукти в случай на авария. Този 
недостатък позволява радиоактивното замърсяване да се разнесе в атмосферата.  

Най-показателното е, че всяка от тези непосредствени причини, взета сама по себе си не 
може да предизвика такива катастрофални последици. Това определя и същността на коренните 
причини за инцидента – пълната липса на професионален начин на мислене и поведение, на 
цялостен манталитет, известен “култура на безопасност”. Тази липса се установява по цялата 
верига на човешкия фактор – от проектантите и конструкторите, през ръководния персонал на 
централата до операторите и преките изпълнители. Това са предпоставките, които са направили 
възможна невероятната на пръв поглед комбинация от човешки и технологични фактори, довела 
до най-голямата техногенна катастрофа в историята на човечеството. 

 

Последствия от аварията 
 

Последствия за здравето 

Това са директните ефекти (смърт и тежки наранявания), късни ефекти, свързани с с 
появата на индуцирани злокачествени заболявания и психосоциалните ефекти за непосредствените 
участници и населението. 

Най-сериозни са преките поражения върху здравето и живота на персонала, работещ на 
площадката по времето на аварията и най-вече на противопожарните екипи. Това са около 400 
души, от които веднага са хоспитализирани 237. От тях 31 умират в следващите дни. Останалите 
имат различни по тежест поражения, като 134 са имали различни степени на остра лъчева болест. 
Късните последствия не са еднозначни – някои участници са починали, други се радват на добро 
здраве. 

Друга категория засегнати лица са т. нар. ликвидатори. Това е приетото общо название на 
хората, работили в района на централата през следващите няколко години за отстраняване на 
последствията от аварията. Официално 600 000 души (от които 240 000 военни) притежават такъв 
сертификат. Действителният брой обаче подлежи на уточняване, тъй като сертификатът позволява 
достъп до определени социални придобивки и се смята, че много хора (може би 150 000) са го 
получили неправомерно. При тях няма остри последствия, а като късен ефект се отбелязва 
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увеличаване на случаите на карцином на щитовидната жлеза. Същото се отнася в по-малка степен 
и за населението (основно при децата) в зоните около площадката, където е регистрирано по-
голямо радиоактивно замърсяване. 

Много е важно да се отбележи, че независимо от разпространеното и едва ли не 
общоприето становище, не е установено свързано с аварията изменение на честотата на поява на 
други видове карциноми, малформации или генетични изменения. 

Съществен здравен ефект от аварията имат нерадиологичните въздействия и най-вече 
силния психически стрес върху засегнатото население. Невъзможността на властите да 
компенсират социалните поражения в съчетание с ниското ниво на здравеопазването в 
замърсените райони от бившия СССР води до цялостна деградация в здравния статус на 
населението. 

 

Последствия за околната среда 

Пораженията върху околната среда са основно от образувалия се облак от радиоактивни 
аерозоли, пари, газове и “горещи” частици. Понесен от въздушните течения, радиоактивният 
облак първоначално поема в северна посока към Беларус, Швеция, Финландия, Дания. 
Чернобилският облак бързо се разраства и сменя посоката си към запад, после на югозапад. Най-
силно засегнати от него са Беларус (където падат около 60% от радиоактивните отпадъци), 
Украйна, Русия, Скандинавските държави и части от централна Европа. Радиоактивният облак не 
пропуска и България. Повишението на радиоктивния фон е регистрирано от приборите на АЕЦ 
“Козлодуй” още на 28 май, като пикът на замърсяването е в дните около и след 1 май. В една или 
друга степен е засегнато цялото Северно полукълбо. 

 

Социални, икономически и политически последствия от Чернобил 

За СССР и за засегнатите страни, които по-късно се отделят от него последствията са 
изключително сериозни: 

� Налице са преки и косвени увреждания на здравето на голям брой хора. 

� Земеделието и животновъдството в обширни области е преустановено или 
ограничено. 

� Освен евакуираното населението от 30 километровата зона около централата, 
впоследствие са преселени общо над 350 000 души. 

� В резултат на социалните сътресения и психическия стрес има силно намаляване на 
раждаемостта до степен  на нарушаване на нормалната популация. 

� По предварителни оценки глобалните разходи, похарчени от СССР и неговите 
приемници за ликвидиране на последствията от аварията са над 18 милиарда US долара. 

� В нематериален аспект като 
резултат от аварията се установява трайно 
недоверие към политическата власт и 
държавното и местно управление, поява на 
радиофобия и дискредитиране на ядрената 
енергетика. 

В световен мащаб здравни ефекти не 
се наблюдават, а материалните и екологични 
последствия са пренебрежимо малки. За 
сметка на това социалните и политическите 
последици са изключително тежки. В почти 
всички страни съответните органи в една 
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или друга степен са изненадани от мащаба на аварията и се оказват неподготвени. Липсата на 
професионална и адекватна реакция, която да пресече възможностите за спекулативни и 
тенденциозни интерпретации в медиите, води до трайни и силни настроения в общественото 
мнение срещу ядрената енергетика. В резултат на това редица страни замразяват или ограничават 
своите ядрени програми. По този начин за дълго време е изолирана единствената алтернатива на 
органичните енергоизточници и е поставена основата на стратегическата и необратима промяна в 
атмосферата на Земята, чиито опасни страни вече започват да се появяват. 

 

Чернобилската АЕЦ днес 

Реактор No2 е спрян още през 1991 г. поради пожар в турбинното отделение, а реактор No1 
е спрян в края на 1997 г. Чернобилската атомна електроцентрала окончателно е спряна през 
декември 2000 г. , когато е изключен реактор No3. Това закъсняло затваряне се дължи на острата 
нужда от електроенергия, която е имала Украйна. Има много предложения как централата да бъде 
“консервирана” за в бъдеще. Едното предложение е строежа на новия саркофаг, което се очаква да 
бъде избрано като най-добро. Друго предложение е например цялата сграда на реактора да бъде 
засипана с пясък, чакъл и да бъде 
оставена така в продължение на 
няколко стотици години. Според 
някои експертни оценки решаването 
на Чернобилският проблем ще 
изисква допълнителни разходи от 
порядъка на 10 млрд. евро. 

Припят – градът, в който е 
живеел персонала на централата със 
семействата си днес наподобява на 
музей на последните години на СССР. 
Със запазените жилищни блокове, 
включително четири, които никога не 
са използвани, плувни басейни и 
болници, в които всичко е 
непокътнато - от вестници до детски 
играчки и дрехи.  

Припят и околните райони няма да бъдат годни за постоянно обитаване от хора през 
следващите няколко века. В околностите има огромно открито гробище на техника, танкове, 

хеликоптери и всякакви видове транспортни 
машини, използвани при ликвидирането на 
аварията и изоставени, поради високите нива на 
радиация в тях.  

 

Уроците на Чернобил 

А. Сахаров, един от най-прочутите 
създатели на руската ядрена програма казва, че 
преждевременното, недостатъчно и безотговорно 
познание може да бъде опасно, визирайки 
използването на ядрените оръжия. Аварията в 
Чернобил по твърде жесток начин показа, че това 
се отнася с пълна сила и при използването на 

атома за мирни цели. В отговор на това събитие в световен мащаб, включително и от неядрените 
страни бяха направени огромен брой коригиращи мерки. Обхванати са всички области, имащи 
отношение по въпроса – международно сътрудничество, радиационна защита, аварийно 
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планиране, организация на експлоатацията, принципите на проектиране на реакторите от ново 
поколение. 

Един от шеговитите закони на Мърфи гласи, че ако едно нещо може да се случи, то 
непременно ще се случи. Макар и в хиперболизиран вид, това е синтезираната същност на 
концепцията “култура на безопасност”, определяща политиката в ядрената сфера. Безопасността 
не се дефинира като фиксирана даденост, а като е непрекъснат процес, който е обявен за 
неотменим приоритет. 

Въпреки това подозрителността като че ли остава. Подобно на транспортния казус, където 
напук на всички статистики, хората продължават да смятат, че авиацията е по-опасна от 
автомобилния транспорт и в този случай синдромът на ирационалния риск надделява над 
рационалните аргументи. Или както казва управляващият директор на Международната асоциация 
на ядрените оператори: “Можем цял живот да се борим за спечелване на общественото мнение в 
полза на ядрената енергетика, но е достатъчен един единствен случай като Чернобил, който да 
изпрати всичко на боклука”. Това като че ли е най-съществения извод от тази ужасна катастрофа. 

 

 

 
УНИКАЛНА СНИМКА ОТ ХЕЛИКОПТЕР НА РАЗРУШЕНИЯ БЛОК NO 4 

НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД АВАРИЯТА. 
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ПАНОРАМЕН ИЗГЛЕД ОТ БЛОК No4 СЛЕД АВАРИЯТА 
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ПАНОРАМЕН ИЗГЛЕД ОТ АЕЦ “ЧЕРНОБИЛ” СЛЕД АВАРИЯТА 
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САРКОФАГЪТ НА РАЗРУШЕНИЯ БЛОК НА АЕЦ “ЧЕРНОБИЛ” 
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ИЗОСТАВЕНИ СЕЛСКИ КЪЩИ В РАЙОНА НА ПРИПЯТ 
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КЛАСНА СТАЯ ОТ УЧИЛИЩЕ В ПРИПЯТ 
 

 
 

 
ПЛУВНИЯ БАСЕЙН В ПРИПЯТ 
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РАДИОАКТИВНИ ДОЗИ 
 

Радиацията е навсякъде – тук и сега. 
Ето защо приемаме с благодарност всеки опит, 

 който цели да я направи по-разбираема. 

Ирмели Саарико 

 

Вместо въведение 

Радиацията е част от жизнената ни среда, както въздухът, водата, слънчевите лъчи..... В 
течение на хилядолетия човешките организми и цялата жива природа са се приспособили към 
заобикалящата ги радиация, така както имунната ни система се е адаптирала към жизнената ни 
среда. Ето защо разбирането за това най-общо “тъмно” явление, присъстващо в живота ни, би 
отговорило на много въпроси,  които витаят в главите ни и необосновано предизвикват страх и 
опасения. Повишаването на екологичната култура на обществото, в това число и радиационната, е 
задача пред всеки от нас, сега и за в бъдеще. 

Явлението радиоактивност 

Преди да обясним радиоактивните дози, ще се спрем накратко на същността на явлението 
радиоактивност, какви видове бива и как въздейства върху нас? 

 

Какво е това радиоактивност или радиация? 

Радиоактивността зависи от структурата на ядрото на химичните елементи, и по-точно – 
от броя на съдържащите се в него протони и неутрони. Когато броят на неутроните е равен или с 
малко превишава броят на протоните, ядрото е стабилно. Ако ядрото съдържа неподходящ брой 
неутрони, то е нестабилно и е под напрежение. Нестабилните ядра на някои атоми се разпадат 
спонтанно, като освобождават енергия. При някои от тях излишъкът от енергия се освобождава 
във вид на алфа частици, при други се отделят бета частици. Тези процеси на разпад на ядрата са 
съпроводени много често с излъчване на енергийно гама-лъчение. Това явление се нарича 
радиация, а елементите, съдържащи нестабилни ядра – радиоактивни. 

Радиоактивността е процес, локализиран в атомните ядра, за разлика от химичните процеси, 
свеждащи се до взаимодействия между атомите на ниво електронна обвивка. 

 

Радиоактивността, както повечето неумолими закони и процеси в Природата, е открита 
съвсем случайно, когато през 1896 година френският учен Анри Бекерел установява почерняване 
на фотографски плаки, поставени в непосредствена близост до изучаваните от него уранови соли. 
Всъщност френският учен открива както радиоактивността, така и средство за детектирането й. 
Само година преди това Вилхелм Конрад Рентген демонстрира действието на “Х-лъчите”, 
наречени по-късно на негово име, които притежават същото свойство, както и невидимите лъчи на 
урановите соли. Така, едва в края на XIX век, човечеството се запознава с процес, който като 
невидим спътник го е придружавал, въздействал, дори променял; процес свързан с нова форма на 
лъчиста енергия – йонизиращата радиация. 
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Колко вида е радиацията? 

Има два вида радиация – естествена и изкуствена.  

Естествена – космосът и земята са източници на радиация, която не зависи от дейността на 
хората. Космическите лъчи и много вещества, които се намират в земните недра – уран, торий и 
др., формират естествения радиационен фон на Земята. Тази радиация не оказва опасно 
въздействие върху живота. Естествената радиация е неотменна част от жизнената ни среда. 

След откриването на естествената радиоактивност през 1896 г. от Анри Бекерел, Мария 
Кюри, изтъкнат физик и химик, изучава това явление и за първи път въвежда термина 
“радиоактивност”. Заедно със своя съпруг Пиер Кюри през 1898 г. откриват и други естествено 
радиоактивни материали – радий, торий, полоний и др. За откриването на радиоактивността 
Мария и Пиер Кюри заедно с Анри Бекерел получават Нобелова награда по физика през 1903 г. 

Изкуствена – резултат от човешката дейност. 

През 1934 г. Ирен Кюри и Жан-Фредерик Кюри откриват, че някои елементи стават 
радиоактивни, когато са изложени на радиация – това е изкуствената радиоактивност. След 
“бомбардиране” на ядрата на атомите с неутрони ядрото се разделя на две. Процесът се нарича 
“делене” или “разпадане” и при него се освобождава голяма енергия, която се използва от хората. 
Днес изкуствената радиоактивност се свързва най-често с приложения в медицината, дейността на 
ядрените електроцентрали, последствията от опитите с ядрено оръжие и производството му. В 
промишлеността най-голямото достижение на научната мисъл е овладяването на енергията на 
атома в полза на човека - ядреният реактор - основен енергиен източник за чиста природа. 

Определението на термина радиоактивност, споменат за първи път от Мария Кюри, е брой 
ядрени разпадания /превръщания/ за една секунда, което дефинира и единицата за активност (А) 
по SI [s-1]. Ако за една секунда се осъществява един ядрен разпад се казва, че активността е 1 
Бекерел [Bq]. Друга, често употребявана единица за активност носи името на последователката на 
Анри Бекерел – Кюри [Ci] , като съотношението между двете е: 

1 Ci = 3.7*1010 Bq   /или в същия смисъл – 37 милиарда разпада за секунда/ 

Говорейки за радиоактивност, в съзнанието на всеки човек изпъква въздействието на 
йонизиращите лъчения върху организма. Това въздействие се оценява с полученото дозово 
облъчване – външно и вътрешно. Когато стоим навън, ние сме изложени на въздействието на 
естествения радиационен фон, когато сме в домовете си – на радиоактивния газ радон, когато 
пътуваме в самолет – на космическата радиация. Това въздействие е нормално и не е опасно. 

Известно е, че почти всички природни субстанции съдържат естествена радиоактивност, 
понякога на порядъци по-висока от техногенната. Всички живи същества са подложени на 
въздействието на тази радиация, доколкото естествени радиоактивни елементи се съдържат в 
природните води, почвата, атмосферата, храните, строителните материали и т. н. Такива 
радиоактивни елементи са уранът, торият, продуктите на тяхното радиоактивно разпадане, калий-
40 и рубидий-87, образувани още при възникването на Земята. Други като берилий-7, тритий и 
въглерод-14 са резултат от непрекъснато взаимодействие на космическото лъчение с атмосферата 
на Земята. Кои са най-големите източници на радиация и какъв е приносът им в общото 
облъчване? Широкоразпространеният газ радон, който се намира в домовете на всички, е най-
значимият източник на радиация, следван от облъчването от медицински прегледи, космическата 
радиация и др. Радиацията вследствие на дейността на ядрените централи е незначителна в 
сравнение с другите източници - само 0,01% от общото облъчване. 
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Всички природни субстанции съдържат радиоактивност. Така например в един тон земя 
има приблизително 5 g калий-40 (К-40), 2,5 g уран-238 (U-238), 10 g торий-232 (Th-232). Всеки от 
нас също излъчва радиация. Човешкото тяло е съставено от коктейл химични елементи и е 
естествено някои от тях да са повече или по-малко радиоактивни. Средната естествена 
радиоактивност на човешкото тяло е около 7000 Bq Бекерела, а един килограм кафе - 1000 Bq. 
Естествената радиоактивност на някои често срещани природни субстанции е: 

 
Обект Радиоактивност 

Дъждовна вода 0.5 Bq/l 
Морска вода 12 Bq/l (главно от калий-40)  
Храни Bq/kg 
- картофи 150 (калий-40) 
- мляко 50 - 80 (калий-40) 
- плодове 40 - 90 (калий-40) 
- пшеница 140 (калий-40) 
Човешкият организъм (80-90 кг.) съдържа  4500 Bq (калий-40) 
около: 3700 Bq (въглерод-14)  

 

Радиоактивността предизвиква излъчване на йонизиращо лъчение от заредени частици и 
електромагнитни лъчения (гама и Х-лъчи). Радиацията – това е йонизиращо лъчение. Влиянието 
на радиоактивността (естествена и изкуствена) чрез йонизиращите лъчения върху живите 
организми се оценява с полученото облъчване. За качествено и количествено определяне на 
биологичното въздействие от лъченията са въведени различни дозиметрични величини, обект на 
науката дозиметрия, дял от радиационната физика. 

 

Радиоактивни дози – зависимости, величини, единици 

Йонизиращото лъчение, взаимодействайки с веществото, губи енергията си. Част от тази 
енергия се предава на веществото и се реализира във вид на кинетична енергия на заредените 
частици, освободени в него. Те от своя страна предават цялата си енергия на веществото. 
Погълнатата от веществото енергия на йонизиращото лъчение отива за увеличаване на 
кинетичната енергия на молекулите и за необратими химични реакции. Погълнатата енергия, 
отнесена към единица маса на веществото, в което става поглъщането, е основната величина на 
радиационната дозиметрия. Тя се нарича доза или погълната доза. Тази величина и свързаните с 
нея производни се използват широко в радиационната защита, радиобиологията, радиационната 
медицина, технологии и др. Цялата група дозиметрични величини са пряко свързани с енергията, 
предавана от йонизиращите лъчения на веществото. Погълнатата енергия предизвиква физични, 

Източници на радиация

атомна 
енергетика

0,014%
фолаут

0,71%
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14,2%
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на естествена радиация
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облъчване

15%

земен 
произход, 
вътрешно 
облъчване

66%

земен 
произход, 
външно 

облъчване

18%
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химични и биологични процеси, водещи до радиационно индуцирани ефекти. В този смисъл 
дозиметричните величини са мярка за очакваните последствия от облъчването на живите 
организми.  

 

Видове облъчване 

Източник на облъчване е съдържащата се в природата естествена радиоактивност и 
изпуснатата в атмосферата, литосферата и хидросферата изкуствена радиоактивност, резултат от 
човешката дейност. Източници на изкуствена (техногенна) радиоактивност може да бъдат 
промишлеността (в т.ч. енергетиката), медицината, научната дейност, военно-промишленият 
комплекс и др. Облъчването се формира от йонизиращите лъчения и постъпването на 
радиоактивност в живите организми, респективно човешкото тяло.  

Радиационно проникване (penetration) – 
алфа и бета частиците и гама-фотоните се излъчват 
от техните ядра с изключително голяма скорост, 
придобивайки огромна енергия. Когато проникнат 
в материята те се “сблъскват” с атомите, отдавайки 
своята кинетична енергия, като спират или 
затихват. Проникващата способност на видовете 
йонизиращи лъчения е различна. Така например 
поток заредени алфа-частици може да бъде спрян 

лесно от лист хартия, бета-частиците се спират от тънък лист алуминий, докато само плътен слой 
от олово или бетон може да защити от гама-радиацията. 

Биологичното въздействие на радиацията 
върху материята се базира на йонизиращата й 
способност. При проникване и сблъсък с атомите 
на клетките, йонизиращите лъчения предават 
енергията си, като ги привеждат във възбудено 
/нестабилно/ състояние – йонизиране. При всеки 
сблъсък /колизия/ с атомите се пораждат двойка 
йони – свободен електрон и положително зареден 
йон на атома. Йонизирайки атома, вътре в 
молекулата, се уврежда и самата молекула. 
Процесът на възпроизвеждане на клетките е най-
силно засегнат, когато се увредят /разрушат/ 
големи молекули като на ДНК /дезокси 
рибонуклеинова киселина/. Биологичното действие 
на клетъчно ниво може да породи т.нар. ранни и 
късни ефекти, вкл. водещи до израждане на 
клетките и рак. 

Алфа, бета и гама радиацията, излъчвана от 
радиоактивните вещества /източници/ може да въздейства на човешкото тяло по три възможни 
начина – външно облъчване, вътрешно облъчване и радиоактивно замърсяване на кожата. 

Външното облъчване (external exposure, 
irradiation) е резултат от проникване /преминаване/ 
на йонизиращите лъчения през човешкото тяло. 
Външното облъчване се дължи основно на гама-
лъчите, които преминават лесно през дрехите ни и 
не могат да бъдат спрени от кожата. Външно 
облъчване се получава, когато сме изложени на 
радиоактивно поле с гама лъчи. Пример за това в 
ежедневието ни е естественият радиационен фон и 
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допълнителното облъчване от изкуствени източници – рентгенова диагностика и лъчева терапия в 
медицината, освободени радиоактивни вещества в природата и др. 

Вътрешно облъчване (internal exposure, contamination), се получава при вдишване и/или 
поглъщане на радиоактивни вещества, съдържащи се във въздуха, водата и храната. Вътрешно 
облъчване може да бъде причинено от всеки вид йонизиращо лъчение, тъй като вътрешността на 
тялото /лигавицата/ не разполага със защита дори за алфа и бета радиацията. Вътрешното 
облъчване може да причини доста по-сериозни последствия за организма.  

При попадане на радиоактивен източник върху кожата, има обект на радиоактивно 

замърсяване (external contamination) и облъчване. 

 

Основни  дозиметрични величини 

Погълната доза D /абсорбирана доза/- изразява се с отношението на средната енергия, 
предадена от йонизиращото лъчение на веществото в елементарен обем и масата на веществото на 
този обем. 

   D= dE/dm 

Единицата, с която в SI се изразява погълнатата 
доза, се нарича Грей [Gy] ,  и представлява 1Gy = 
1J/1kg. Погълнатата доза зависи от вида на 
лъчението, неговия енергиен спектър, състава на 
облъчваното вещество и условията на облъчване. 
Дозата в дадено поле на йонизиращо лъчение може 
само да нараства. Погълнатата доза е основна 

величина в дозиметрията, база за дефиниране на останалите дозиметрични единици. 

Нарастването на дозата за единица време се нарича - мощност на дозата P, P = dD/dt. 
Мощността на дозата е важна мярка за биологичното действие на лъченията. В система SI 
единицата е грей в секунда [Gy/s], както и други производни, например - [Gy/h], [Gy/d] и т.н. В 
практиката и литературата често се използват извънсистемни единици за доза – Рад [rad] . 1 rad = 
10-2 Gy. Съответната извънсистемна единица за мощност на дозата е [rad/s]. Друга използвана 
величина за целите на дозиметричния контрол в околната среда е Керма /Kinetic Energy Released 
in Material/ - това е сумарната кинетична енергия на заредените частици, освободени в единица 
маса на веществото в поле на косвено йонизиращо лъчение. Например в поле на фотонно /гама/ 
лъчение, кермата във въздуха е равна на началната кинетична енергия на всички електрони и 
позитрони, създадени при взаимодействие на фотоните с единица маса въздух. Измерителната 
единица за керма в SI е също Gy, но керма и доза /погълната доза/ имат различен физичен смисъл 
и в общия случай не са равни. Само при електронно равновесие от фотонно лъчение /отделената 
енергия в дадена маса вещество е равна на погълнатата в нея/, кермата е равна на дозата. 
Погълнатата доза и нейната мощност може да бъдат директно измерени с подходящи 
дозиметрични прибори.  

Друга физична величина в дозиметрията е гама-константа на радионуклидите (Г) – 
дозова характеристика на полето на гама-лъчение, създавано от точков източник при фиксирани 
стойности на активността A и разстоянието до точката на детектиране. За сравняване на 
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радиоактивните източници по йонизиращото действие на тяхното гама-лъчение се използва 
величината гама-еквивалент /M/ – приравняване по мощност на дозата на 1 mg радий (Ra). 

За по-детайлно характеризиране на биологичното въздействие с отчитане на различните 
типове йонизиращи лъчения се въвежда величината еквивалентна доза. 

Еквивалентна доза HT – основна величина 
в радиационната защита, отчитаща както 
количеството енергия, която организма получава, 
така и начина, по който тази енергия се разпределя 
в тъканите на организма. По определение на МКРЗ 
(1990 г.) /Международна комисия по радиационна 
защита/, еквивалентната доза е: 

HT=DT*WR ,  
т.е. представлява погълнатата доза, усреднена за даден орган или тъкан на човешкото тяло, 

умножена с радиационния претеглящ фактор WR за лъчение от типа R. Еквивалентната доза е 
претеглена погълната доза. 

Единицата за еквивалентна доза е джаул на килограм [J/kg] и се нарича Сиверт [Sv], на 
името на шведския физик Р. Сиверт, един от основателите на МКРЗ. 1Sv = 1J/1kg. Ако лъчевото 
поле се състои от различни йонизиращи лъчения с няколко стойности на WR, то еквивалентната 
доза се определя като сума: ∑ ⋅= RTRT DWH , . Например, претеглящият коефициент за Х, гама и 

бета-лъчение е равен на 1, за протони 5, за неутрони 5 – 20, а за алфа лъчи се приема 20. Както при 
погълнатата доза така и при еквивалентната се използват често извънсистемни единици – Бер 
[rem] . 1 rem = 10-2 Sv. Още преди строгото дефиниране на еквивалентната доза, Бер е използвана 
като съкращение на “биологичен еквивалент на рентгена” (Rentgen Equivalent Man). 

Еквивалентната доза насочва вниманието не само върху погълнатата енергия, но и върху 
вида, качеството на дадено йонизиращо лъчение и по този начин свързва зависимостта доза - 
ефект. Именно разликите в биологичната ефективност на различните лъчения отчита 
радиационния претеглящ фактор. Стойностите на WR са пряко зависими от плътността на 
йонизация по следата на йонизиращата частица, което е физическа характеристика на качеството 
на йонизиращото лъчение при взаимодействие с веществото. Еквивалентната доза, подобно на 
погълнатата доза, може да се измери директно с дозиметри. 

 

Ефективна доза E – въведена е за оценка на 
биологичните последствия от облъчването на 
човешкото тяло. Вследствие на въздействието 
върху човека на т.нар. ниски дози, например от 
естествения радиационен фон, са възможни ефекти, 
които имат чисто вероятностен характер и затова 
се наричат стохастични /от гръцки стохазомаи - 
предполагаем/. За проявяването на стохастичните 

ефекти не съществува праг, дозово ниво на проява, а тежестта на увреждането не зависи от 
реализираната доза. Връзката между вероятността за възникване на стохастични ефекти и 
еквивалентната доза зависи и от това, кой орган или тъкан на тялото са облъчени. Факторът, 
свързващ еквивалентната доза с конкретния облъчен орган или тъкан, се нарича тъканен 
претеглящ фактор WT. Той определя относителния принос на органа или тъканта в общото 
увреждане, дължащо се на стохастичните ефекти, индуцирани при хомогенно облъчване на цялото 
тяло. Ефективната доза Е представлява претеглена еквивалентна или двойно претеглена погълната 
доза в дадения орган или тъкан, сумирана за всички видове лъчения и за всички органи и тъкани 
на тялото. Погълнатата и еквивалентната доза се определят за всеки отделен орган и тъкан /или за 
цялото тяло при равномерно облъчване/, докато ефективната доза се изчислява за целия организъм 
и не може да бъде измерена директно.  



 79

Ефективната доза е равна на сумата от еквивалентните дози, умножени със съответните 
тъканни претеглящи фактори WT. 

∑ ⋅=
T

TT HWE , където HT е еквивалентната доза в тъканта, а WT е тъканният претеглящ 

фактор за тъканта T. Разгъната, зависимостта с погълнатата доза DT,R e: 

  

∑ ∑ ⋅⋅=
T R

RTRT DWWE ,  

Единицата за измерване на ефективната 
доза е джаул на килограм [J/kg]  и се нарича 
Сиверт [Sv]. Тъканните претеглящи фактори имат 
различни стойности за отделните човешки органи и 
тъкани. Най-високи са за гонадите 0,20, следват 
бял дроб, стомах и други с 0,12, щитовидната 

жлеза с 0,05, намалявайки до 0,01 за кожата и костите. Сборът от тъканните претеглящи фактори 
за цялото тяло е винаги равен на 1. Еквивалентната и ефективната доза са величини, използвани за 
целите на радиационната защита, включително и за оценка на радиационния риск. Те са основа за 
оценка на вероятността от възникване на стохастични /подпрагови/ ефекти само при погълнати 
дози,  значително по-ниски от прага за детерминираните /надпрагови/ ефекти. За оценка на 
вътрешното облъчване на организма се използват също термините очаквана еквивалентна и 
ефективна доза HT(ττττ) и Еττττ. 

 

Индивидуална и колективна доза -  

Всички посочени дотук величини се отнасят 
до облъчването на определен индивид. Това са 
т.нар. индивидуални дози, които биват погълнати, 
еквивалентни и ефективни, определящи 
въздействието на йонизиращите лъчения върху 
отделен човешки организъм. В радиационната 
защита се използват и величини, отнасящи се до 

облъчването на отделни групи хора. Групирането се извършва по различни демографски принципи 
– район на разположение, възрастови групи, пол и др. За тази цел се въвежда понятието 
колективна ефективна доза S - произведение от числеността на облъчената популация N, т.е. 
броя хора, със средната за тази популация ефективна доза E: 

 NES ⋅=  

Единицата за колективна ефективна доза е човек.сиверт [man.Sv]. 

Обикновено колективната доза се определя за период от една година, но например при 
изхвърляне на дългоживеещи радионуклиди в околната среда, облъчването може да се получи за 
продължителен период от време, обхващащ живота на цяло поколение. Такъв пример са 
глобалните ефекти от радиоактивното отлагане след ядрените опити през 50-те години на миналия 
век и транс-граничният пренос от аварията в АЕЦ “Чернобил”, 1986 г. Вече няколко десетилетия 
продължават ефектите от тези зловещи събития. В такива случаи за дългосрочни оценки на 
дозовото облъчване се използва величината очаквана колективна доза. Това е колективната 
ефективна доза, която се очаква да се получи от облъчване на дадена група хора от даден източник 
за определен интервал от време. Очакваните колективни дози са мярка за общата вреда, която се 
нанася на екологията и човечеството като цяло.  

Оценките на индивидуалните и колективни дози на населението са основен фактор при 
определяне на радиоекологичното влияние от експлоатацията на всяка АЕЦ. За да се осигури 
сравнимост на тези показатели в международен план за различни АЕЦ по света, се въвежда 
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понятието нормализирана колективна доза. За тази цел дозата се отнася към произведената 
електрическа енергия за определен период от време, най-често година. Единицата е 
човек.сиверт/гигават.година [manSv/GW.a]. Така получените данни отразяват въздействието на 
генерираната мощност върху дозовото облъчване на населението. Данните се обобщават по типове 
реактори за АЕЦ в света и се публикуват в периодични отчети на Научния комитет за изследване 
на действието на атомната радиация към ООН (НКДАР-ООН). Това е основа за сравнителен 
анализ с добрата практика в световен мащаб. 

В някои случаи не е възможно прякото измерване и определяне на получените дози от 
даден радиоактивен източник. Така например, при нормална експлоатация на АЕЦ изхвърлянията 
на радиоактивни вещества в околната среда са незначителни, което прави невъзможно директното 
определяне на индивидуалните и колективни дози на облъчване на населението. В такива случаи 
се прилагат моделно-математични методи за оценка на миграцията и количествено съдържание 
на радионуклиди в околната среда, с които се пресмята дозовото облъчване на населението в 
района. Това е утвърдена практика с използване на международно приети методологии и 
верифицирани моделиращи програми. Така в АЕЦ “Козлодуй” се използва приетата от 
Европейския съюз методология CREAM. Оценените индивидуални и колективни ефективни дози 
се съпоставят със законовите норми, а нормализираните колективни дози се сравняват със 
световната практика - НКДАР-ООН.  

Резултатите показват пренебрежимо ниски нива на облъчване на населението. Например за 
района на АЕЦ “Козлодуй” допълнителното дозово облъчване на населението е по-малко от 0,1% 
спрямо облъчването от естествения радиационен фон (средно за страната и света – 2,4 mSv) и 
годишната граница на ефективната доза 1 mSv, съгласно Основните норми за радиационна защита 
(ОНРЗ-2004).  

 

Радиационната защита 

Говорейки за радиоактивност, радиация, 
дози, в съзнанието на всеки човек изпъква 
въздействието на йонизиращите лъчения върху 
организма. Цялостната система от знания, умения и 
действия, насочени да предпазят човека от 
действието на йонизиращите лъчения се нарича 

радиационна защита. Радиационната защита е самостоятелен и автономен дял от науката със 
собствена практика и традиции. 

С основание може да се зададе въпроса: Има ли безвредно действие на йонизиращите 
лъчения? Отговорът би навлязъл в много други области на  науката. Накратко, има основание да 
се смята, че йонизиращите лъчения, които естествено са навсякъде около нас, са необходим 
фактор за възникването на живота и еволюцията на видовете. Важно е да се знае, че оценките за 
въздействието на йонизиращите лъчения върху човека се правят въз основа на много 
консервативни теории и модели, отчитащи най-неблагоприятния вариант. 

В областта на радиационната защита е изградена мощна система от национални и 
международни организации и структури, които не само са създали точни и ясни закони, но и 
изпълнителни органи, които строго следят за тяхното стриктно спазване. Такава е ролята на 
Международната комисия за радиологична защита (МКРЗ), която периодично издава обосновани 
препоръки в тази област. МКРЗ работи съвместно с редица международни и национални 
структури, сред които е Международната здравна организация (МЗО). Препоръките на МКРЗ се 
възприемат от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) и са база за националните 
регулиращи документи в тази област. 
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Граници на дозите  

В нашата страна основните принципи и изисквания по радиационна защита са 
регламентирани в Наредбата за основни норми за радиационна защита (ОНРЗ-2004). Основните 
принципи са в съответствие с международно признатите – обосноваване, оптимизация и 
лимитиране на облъчването. ОНРЗ-2004 напълно съответства на изискванията на директивата на 
Европейската комисия (Euratom) и на препоръките на международната комисия по радиационна 
защита (МКРЗ 60). Така например за лице от населението на страната се въвежда границата на 
годишната ефективна доза 1 mSv. Годишна ефективна доза до 5 mSv може да се допусне само 
при особени обстоятелства и при условие, че средната ефективна доза за 5 последователни години 
няма да превишава 1 mSv. Определени са граници на годишните еквивалентни дози, като се спазва 
границата на годишната ефективна доза за лице от населението: за очна леща - 15 mSv, за кожата - 
50 mSv. На базата на определените граници на дозата са определени допустими концентрации на 
радионуклиди във въздуха и питейната вода.  Регламентирани са допустимите дози за персонал,  
работещ в среда на йонизиращи лъчения. За целите на оптимизацията на радиационната защита, в 
допълнение към въведените с ОНРЗ основни граници на дозата на облъчване, нормативно се 
определят и допълнителни дозови ограничения. 

Основен елемент от радиационната защита е принципът АЛАРА (ALARA). Абревиатурата 
произлиза от английската фраза: “as low as reasonably achievable” - “толкова малко, колкото е 
разумно възможно (постижимо)”. Прилагането на този принцип е основно средство за намаляване 
на дозовото облъчване, т.е. на вредното въздействие на йонизиращите лъчения. Концепцията се 
съдържа в следните три основни положения: 

• Не се допуска никакво облъчване, без да е налице полза. 

• Нивата на облъчване трябва да се поддържат толкова ниски, колкото е разумно 
достижимо, отчитайки икономическите и социални фактори - принцип АЛАРА. 

• Във всички случаи индивидуалната доза не трябва да надвишава 
регламентираните максимално допустими граници. Последните трябва да гарантират 
невъзможност за проява на детерминирани ефекти през целия живот на индивида и приемливо 
ниво на риска за стохастични ефекти. 

Принципът АЛАРА е формулиран в Препоръките на Международната комисия по 
радиационна защита (МКРЗ) през 1955 г. В АЕЦ “Козлодуй” принципът АЛАРА се прилага 
систематично, в съответствие с най-добрия международен опит от 1998 г. Радиационната защита в 
АЕЦ обхваща комплекс от мерки за контрол на дозовото облъчване на персонала и населението и 
контрол на радиоактивните емисии в околната среда. Прилагат се стриктно нормативните 
изисквания при съблюдаване на добрата международна практика в областта. 

АЛАРА е основа за оптимизация на радиационната защита. Въвежда се т.нар. “монетарно” 
изражение на дозата. Идеята е колективната доза да се изразява не само в единиците man.Sv, но 
също да се отчитат социалните и икономически показатели, например в парично изражение. Това 
позволява да се направи разумния баланс на преимуществата от намаляване на колективната доза 
и материалните средства за реализирането й. 



 82

 

РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА В АЕЦ 

К
О
Н
Т
Р
О
Л

  
Н
А

 Р
А
Д
И
О
А
К
Т
И
В
Н
И
Т
Е

 

И
ЗХ

В
Ъ
Р
Л
Я
Н
И
Я

 

К
О
Н
Т
Р
О
Л

  
Н
А

 П
Р
Е
Р
А
Б
О
Т
К
А
Т
А

 И
 

С
Ъ
Х
Р
А
Н
Е
Н
И
Е
Т
О

 Н
А

 Р
А
О

 

Т
Е
Х
Н
О
Л
О
Г
И
Ч
Е
Н

 

Р
А
Д
И
А
Ц
И
О
Н
Е
Н

 И
 

Д
О
З
И
М
Е
Т
Р
И
Ч
Е
Н

 К
О
Н
Т
Р
О
Л

 

К
О
Н
Т
Р
О
Л

 
 Н

А
 П

Р
О
Ф
Е
С
И
О
Н
А
Л
Н
О
Т
О

 

О
Б
Л
Ъ
Ч
В
А
Н
Е
 

Р
А
Д
И
О
Е
К
О
Л
О
Г
И
Ч
Е
Н

 

М
О
Н
И
Т
О
Р
И
Н
Г
 

НАЦИОНАЛНА НОРМАТИВНА БАЗА 

Принцип АЛАРА 

П
Р
Е
П
О
Р
Ъ
К
И

 Н
А

 М
А
А
Е

, М
К
Р
З,

 Е
С

 

П
Р
Е
П
О
Р
Ъ
К
И

 Н
А

 М
А
А
Е

, М
К
Р
З,

 Е
С

 

 
 

 

Риск спрямо полза - разумен риск  

Както вече бе посочено, по отношение на стохастичните ефекти на практика отсъства 
понятието "абсолютно безопасна доза". Макар и малък, рискът за смърт от карцином съществува 
за всички изложени на облъчване, по една или друга причина (работа в среда с йонизиращи 
лъчения, медицинска диагностика или лечение с радиоактивни препарати, полети със самолет, 
дълъг престой в пещери, дори във вкъщи или работа в басейни с минерална вода  и много други 
фактори от ежедневието). Никой обаче не се отказва от самолетните полети, почивката във 
високопланински курорти, пиенето на минерална вода с високо съдържание на радон и доказани 
лечебни свойства... С помощта на някои свойства на радиоактивните елементи археолозите 
установяват възрастта на предметите, открити при разкопки, а криминалистите изследват и 
анализират и най-дребните веществени доказателства, за предотвратяване на терористични актове 
служителите по сигурността използват специални скенери, с помощта на които се проверява 
съдържанието на куфари, пощенски пратки, писма и др. Тези примери, наред с приложението на 
атомната енергия за мирни цели, показват неоспоримата полза от използване на йонизиращите 
лъчения, така че обществото не би се лишило от нея. В този контекст радиационната защита 
поставя пред себе си задачата да предпази човека от вредното действие на лъченията, без обаче 
необосновано до го лишава от ползите при нейното използване. Това е смисълът на разумния 
риск - основан на баланс между ползата и вредата. В областта на ниските дози вредата на 
практика произтича от стохастичните ефекти. Риск от смърт под 1 на 100 000 годишно обикновено 
се разглежда като пренебрежим - риск, който хората изобщо не възприемат в ежедневието си (риск 
1:100 000 е например пушенето на 3/4 цигара, изминаване на 200 км с автомобил, 600 км с влак). В 
диапазона 10-6 ÷ 10-3 вероятност за смърт годишно е налице пропорционалност между приемливия 
риск и свързаната с приемането му полза. Горната граница 1:1000 съответства на риска в най-
тежките промишлени отрасли - черна металургия, рудодобив и пр. Риск над тази граница, който е 
свързан с професионална дейност, се счита за неприемлив. При професионално облъчените лица 
за приемлива стойност на индивидуалния риск, дължащ се на въздействието на йонизиращите 
лъчения, се приема 10-4, което съответства на “безопасните” професии (сферите на услугите, 
леката промишленост, търговията). 

 

Хормезис – полезното действие на йонизиращите лъчения ? 

Оказва се, че при облъчване с малки дози йонизиращи лъчения в редица случаи се 
наблюдава стимулиращо и потенциращо действие върху  организма. 
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 Експериментално установените факти около хормезиса са множество, като първите от тях 
са тези на Планел и Тиксадор, които, изследвайки клетъчни култури, убедително демонстрират, че 
пониженият естествен радиационен фон действа подтискащо на тяхното развитие и на редица 
биохимични процеси. Публикувани са данни, показващи благоприятното действие на облъчване с 
дози, близки до фоновите, върху редица физиологични функции, като подобряване на общото 
състояние на нервната система, скоростта на растежа на организма и пр. Обратно – силното 
снижаване на облъчването от естествения радиационен фон води до неблагоприятни за здравето 
ефекти, които се характеризират с т.нар. синдром на “радиационна недостатъчност”. Счита се, че 
йонизиращата радиация е необходим  фактор за нормалното функциониране на организма и че тя 
има определена роля за живота на Земята и за процеса на Еволюцията. Международната комисия 
по радиологична защита /МКРЗ/ и ООН официално приемат фактите, потвърждаващи ефектите на 
хормезис, но подчертават две съображения: 1) не са ясни механизмите на този феномен и 2) 
хормезисът няма отношение към радиационната защита. 

Приемливият риск не е еднозначно дефинирано понятие, като съществено значима е чисто 
психологическата реакция (радиофобия) към съответните опасности. В това отношение 
изграждането на адекватна радиационна култура в обществото ще спомогне за разбирането на 
радиацията с ползите и вредата от нея, за преодоляване на необоснования страх от всичко 
свързано с нея. 
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Речник на основните определения: 
Облъчване – процесът на въздействие на източници на йонизиращо лъчение върху 

човека. 

Външно облъчване – облъчване от източници, които се намират извън тялото на 
облъчвания човек. 

Вътрешно облъчване – облъчване от източници, попаднали в тялото на човека чрез 
вдишване и поглъщане и/или през кожата; активността им се нарича инкорпорирана 
(погълната) активност. 

Активност на източник на йонизиращо лъчение – отношението на средния брой 
спонтанни ядрени превръщания (разпадания) в него за малък период от време към 
продължителността на този интервал. Единица: бекерел [Bq]. 

Радионуклиди - нестабилни атомни ядра, които самопроизволно се превръщат в други 
ядра, при което се излъчват алфа- или бета-частици и гама-лъчи. Радионуклидите може да 
бъдат естествени или техногенни – следствие от човешката дейност. 

Йонизиращо лъчение – пренос на енергия под формата на частици или на 
електромагнитни вълни с дължина на вълната по-малка или равна на 100 nm (с честота 
равна или по-голяма от 3.1015 Hz), които могат директно или индиректно да образуват 
йонни двойки. Ултравиолетовото и инфрачервеното лъчение, видимата светлина и 
радиовълните, включително СВЧ и УВЧ, не са йонизиращи лъчения. 

Погълната доза - отношение на средната предадена енергия в елементарен обем от 
облъчваното вещество към масата на веществото в този обем. Единица: грей [Gy]. 

Еквивалентна доза - погълната доза, усреднена за даден орган или тъкан, умножена със 
съответния радиационен тегловен коефициент. Единица: сиверт [Sv]. 

Радиационен претеглящ коефициент – коефициент, характеризиращ различната степен 
на вредно въздействие върху организма в зависимост от вида и енергията на йонизиращото 
лъчение. 

Ефективна доза – сумата от произведенията на еквивалентните дози в органите и/или 
тъканите със съответния тъканен тегловен коефициент. Единица: сиверт [Sv]. При 
равномерно облъчване на цялото тяло ефективната доза е числено равна на еквивалентната. 

Тъканен претеглящ коефициент – коефициент, отчитащ относителния принос на органа 
или тъканта към общото увреждане. 

Колективна ефективна доза – ефективна доза на определена група от населението, която 
се определя като сума от индивидуалните ефективни дози на членовете на групата. Единица: 
човеко-сиверт [man.Sv]. 

Граница на ефективната доза – максималната стойност на ефективната доза, която не 
трябва да се надхвърля при облъчване на отделни лица за определено време в резултат на 
извършване на контролируема дейност.  
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ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ РАДИАЦИЯ 
 

Какви могат да бъдат източниците на радиация? 

Какво е “радиоактивност” и какво “радиация”? 

Радиоактивност е способността на някои атомни ядра самопроизволно да се превръщат в 
други ядра, изпускайки при това различни частици. 

Радиация, или йонизиращо лъчение – това са частици или гама-кванти, чиято енергия е 
достатъчно голяма, че при въздействието им върху вещество да създават двойка йони в 
биологичните тъкани. Радиация не може да се получи чрез химични реакции. 

В зависимост от произхода си радиоактивността се дели на естествена (природна) и 
изкуствена (техногенна). 

Основната част от облъчването на населението на земното кълбо е от естествените 
източници на радиация. Повечето от тях са такива, че е невъзможно да се избегне облъчването от 
тях. През цялата история на съществуване на Земята различни видове лъчения попадат на 
повърхността й от Космоса или от радиоактивните вещества, намиращи се в земната кора. 

Освен на въздействието на естествените източници на радиация, ние сме подложени и на 
въздействието на различни изкуствени, създадени от нас източници. По-голямата част от този 
“радиационен товар” се пада на медицинските и стоматологични процедури, свързани с 
рентгеново и гама-облъчване, останалата част е от извършваните изпитания на ядрено оръжие, от 
специалните рентгенови установки, атомните и други (основно работещи с въглища) енергийни 
централи. 

Източниците на радиация – радиоактивни вещества или ядрени технически установки 
(реактори, ускорители, рентгеново оборудване и пр.) – могат да съществуват дълго време, докато 
радиацията съществува само до момента на поглъщането й в някакво вещество. 

 

Кое около нас е радиоактивно? 

Естествената радиоактивност съществува от милиарди години и присъства буквално 
навсякъде. Даже всеки човек е малко радиоактивен – в тъканите на човешкото тяло един от 
главните източници на природна радиация са Калий-40 и Рубидий-87, като при това няма начин, 
по който да се освободим от тях. 

По-голямата част от космическата радиация идва на Земята от слънцето. Когато сме на 
повърхността на Земята, земната атмосфера почти изцяло ни защитава от космическата радиация, 
идваща от глъбините на всемира. Но на височина 12 km интензивността на космическата радиация 
се увеличава 200 пъти. За пет часа полет на такава височина всеки пътник получава радиационна 
доза, съответстваща на дозата от една рентгенова снимка на гръдния кош. 
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Други естествени източници на радиация са радиоактивните изотопи, разпространени в 
природата. Такива са радиоактивните елементи уран (U), радий (Ra), радон (Rn) и др. Нивото на 
естествена радиоактивност е различно в различните точки на земната повърхност. 

Всеки земен жител е подложен на облъчване от различни фактори. Нивото на радиация в 
някои места на земята – където има залежи на високо радиоактивни породи – е значително по-
високо от средното, на други места е значително по-ниско. Дозата на облъчване зависи и от 
начина на живот на хората. Използването на някои строителни материали, на газ и въглища в бита, 
херметизирането на помещенията и даже полетите със самолет – всичко това увеличава нивото на 
облъчване от естествени източници. Сумарно земните източници са “отговорни” за по-голямата 
част от облъчването, на което сме подложени - средно 5/6 от получаваната ефективна годишна 
еквивалентна доза, основно като следствие от вътрешното облъчване. Останалата част привнасят 
космическите лъчи, главно като външно облъчване. 

Техногенната радиоактивност се обуславя от промишлената дейност на човека и силно 
зависи от конкретното място и използваните технологии. Това са добивът и изгарянето на каменни 
въглища, нефт и газ; използването на фосфатни торове, добив и преработка на руди, използването 
на установки за рентгенова и радиодиагностика и радионуклиди във фармакологията. Разбира се и 
фоновото излъчване от ядрените технологии – АЕЦ, специални установки, ядрено оръжие и т.н. 

 

Относителният 
дял на различните 
източници представя 
показаната диаграма 
(по данни на 
А.Г.Зеленков, 1990 г.) 
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атомобилен транспорт- 0,1%

радиолуменисцентни стоки-0,1%

атомна енергетика-0,03%

естествен радиационен фон-23%

 продукти на разпада на радона- 42%

използване на ЙЛ в медицината-34%

продукти от ядрени изпитания-1%
 

За тези, които са живели или живеят на заразените след аварията в Чернобилската АЕЦ 
(ЧАЕЦ) територии – това е и замърсяването вследствие на аварията. Разрушеният реактор на 
ЧАЕЦ е изхвърлил в атмосферата около 1018 Bq радиоактивни вещества и множество 
радионуклиди (йод-131, йод-132, йод-133, цезий-134, цезий-137, стронций-89, стронций-90, 
плутоний-238, плутоний-239, плутоний-240 и др.). 

 

Как радиацията въздейства на човека? 

Полза и вреда от радиацията 
Хората страдат, боледуват и даже умират от повишени дози радиация. А ако я отстраним 

съвсем – това добре ли е или зле? Такива експерименти са правени: разполагали са животни в 
специални екранирани клетки – здравето им се е влошавало и те даже са умирали!  

„Ние живеем на радиоактивна планета, и без радиация няма да оживеем”, казва професор 
Сергей Иванов, завеждащ Лабораторията по биотестване на токсичните фактори на околната среда 
на ЦНИИ по рентгенология към МЗ на Русия. 

Високите дози са пагубни. А ниските? Как влияят те на здравето и на организма? Учените 
се разминават в мненията си каква доза радиация е вредна за човека. Счита се, че големите дози са 
изключително вредни и предизвикват рак и левкемия. Доказателства за това са последствията от 
атомните бомбардировки, изпитанията на ядрени оръжия и изхвърлянията на радиация при 
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аварии. По мнението на някои есперти, обаче, радиацията в неголеми дози може да се окаже 
полезна за човека. Те твърдят, че подлагането на облъчване, например при рентгеново или друг 
вид сканиране, не само помага в диагностиката, но оказва на организма и благоприятно 
въздействие. Има и друго мнение по въпроса за допустимите нива на радиацията, което се 
отличава от експертите-съветници на британското правителство. Те считат, че при всяко 
въздействие нараства риска от рак, независимо от дозата. 

Колкото и да е печално, използването на атомната енергия доведе до масово облъчване на 
хора. На всички са им известни трагедиите в Хирошима, Нагазаки и Чернобил, при които десетки 
хиляди души са подложени на въздействието на йонизиращо лъчение. Животът ни налага и 
използването й за медицински цели. Възниква естественият въпрос – какви са последствията от 
въздействието на радиацията върху човешкия организъм? 

 

Как радиацията може да попадне в организма? 

Въздействието на йонизиращото лъчение се нарича облъчване. Основата на това 
въздействие е предаването на енергията на йонизиращото лъчение на клетките на организма. 
Облъчването се дели на вътрешно и външно. 

Организмът на човека реагира на радиацията, а не на нейния източник. Тези източници, 
които представляват радиоактивни вещества, могат да попаднат в организма заедно с храната и 
водата (чрез стомашно-чревния тракт), чрез белите дробове (при дишане), в незначителна степен – 
през кожата, а също и при прилагане на медицинска радиоизотопна диагностика. В тези случаи 
говорим за вътрешно облъчване. 

Източниците на йонизиращи лъчения може да се намират извън организма и да го облъчват 
отвън – тогава говорим за външно облъчване. Човек го получава при преминаването на 
радиоактивното лъчение през организма. 

Йонизиращата радиация представлява или гама и рентгеново лъчение, или микро частици – 
алфа и бета частици и неутрони. Всеки вид по различен начин въздейства на организма. Тъй като 
алфа частиците не проникват по-дълбоко от външния слой на кожата, външното алфа-облъчване е 
практически безвредно за човека, с изключение на роговицата на окото. Бета частиците проникват 
през кожата (до няколко mm в биологичната тъкан), а гама лъчите преминават през човешкото 
тяло. 

  

Сила на проникване на йонизиращите 
лъчения 

Възможни пътища за проникване на радиацията в 
човешкия организъм 

  

Както вътрешното, така и външното облъчване може да доведе до вредни последствия за 
организма, но вътрешното е значително по-опасно. 
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Последици от радиоактивното лъчение 
  

В резултат на въздействието на йонизиращите лъчения върху човешкия организъм, в 
тъканите се извършват сложни физични, химични и биохимични процеси, които нарушават 
нормалните жизнени функции на организма. (виж тема “Биологично действие на радиоактивното 
лъчение”). 

Възникват поражения, които са специфични за отделните тъкани, органи и системи, чийто 
краен резултат са нарушения в обмяната на веществата, инфекционни усложнения, левкемия и 
злокачествени образувания, лъчево безплодие, лъчева катаракта, лъчеви изгаряния, лъчева болест. 

Радиационното въздействие се разглежда също и като възможен рисков фактор за 
развитието на такива заболявания като атеросклероза, хипертония, исхемична болест на сърцето, 
инсулт, които са едни от основните причини за инвалидност и намаляване на продължителността 
на живота. 

Радиацията влияе и на имунната система. Пораженията върху нея водят до понижаване на 
защитата от бактериални и вирусни инфекции, формиране на имуно-дефицитни състояния. 

Увреждането на половите клетки пък води до много сериозни последствия за следващото 
поколение – спонтанен аборт, мъртво раждане, раждане на увредени деца. 

Отдавна се изказват предположения, че облъчването ускорява процеса на стареене и така се 
намалява продължителността на живот. Всички събрани данни обаче, не дават достатъчно 
убедителни доказателства, потвърждаващи тази хипотеза както за животните, така и за човека, 
поне в случаите при въздействие на умерени и ниски дози, получавани при хронично облъчване. 
Облъчените групи хора действително са с по-ниска продължителност на живот, но практически 
във всички известни случаи това се обяснява с по-голямата честота на раковите заболявания. 

Какви точно последствия ще предизвика радиоактивното лъчение зависи от различни 
фактори. По отношение на радиоактивното лъчение това са големината и мощността на дозата, 
времето на облъчване, вида на лъчението. По отношение на биологичния организъм факторите са 
лъчечувствителност на тъканите и органите, обем на облъчената тъкан, орган, индивидуалност и 
възраст на организма. 

Големината на дозата е решаващ фактор. 

Пример: Еднократно облъчване на куче с доза 5 Gy води до остра лъчева болест, докато 
облъчване с доза 0,5 Gy води само до временно намаляване на броя кръвни клетки. 

Възможните последствия се определят до голяма степен от времето на облъчване. Образна 
представа за връзката ефект-време може да се добие със следния пример: ако изпиете наведнъж 
бутилка ракия, ще се напиете или ще получите алкохолно отравяне, но ако я консумирате в 
течение на една година, по една супена лъжица на седмица, няма да има никакви последствия. 

Последствията от облъчването може да се проявят непосредствено, а може да имат и 
отдалечен във времето ефект. Непосредствените ефекти се проявяват в случай на получаване на 
доза за цялото тяло, по-голяма от 0,5-2 Sv за няколко часа или дни. 

Големите дози предизвикват непосредствено проява на симптоми на лъчевата болест 
(гадене, повръщане, загуба на апетит, кръвотечения, понижаване количеството левкоцити), 
повишава се риска от инфекции, а понякога се стига и до летален изход. 
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Много високи дози, независимо от това дали са получени от външно или вътрешно 
облъчване, предизвикват развитието на остра лъчева болест, която има пет форми: 

- мълниеносна - болните умират веднага; 

- церебрална – след един-два дни настъпва смърт на облъчения, предизвикана от 
мозъчно увреждане; 

- токсинемична – смъртта настъпва за седмица, под въздействието на радиоактивните 
отрови в организма; 

- стомашно-чревна - облъчените умират след 2 седмици, поради увреждане на 
стомашно-чревната лигавица и обезводняване на организма; 

- костно-мозъчна – болните умират от кръвоизливи и инфекции, дължащи се на силно 
намален брой на кръвните клетки. 

Да се определи влиянието на малките дози върху организма е значително по-сложно, 
защото проявяването на последствията не е ясно изразено. При малки дози ефектът се проявява 
след известно време. Развива се хронична лъчева болест. 

Тя се изразява в умерено намаляване на броя на кръвните клетки и в общите прояви – 
вялост, раздразнителност, потене, безапетитие, понижено артериално налягане, неравномерен 
пулс. Най-страшната последица на хроничната лъчева болест е образуването на ракови клетки. 

Най-разпространените видове рак, предизвикани от въздействието на радиацията, се 
оказват рака на млечната жлеза, на щитовидната жлеза и на белите дробове. Благоприятен е 
фактът, че първите две разновидности на рак по принцип са излечими. Смъртността от рак на 
щитовидната жлеза е много ниска, докато ракът на белите дробове е безпощаден убиец (освен 
данните от изследванията на лицата, преживели атомните бомбардировки в Хирошима и Нагазаки, 
има сведения и за честотата от заболяване от рак на белите дробове сред миньорите от урановите 
рудници в Канада, Чехословакия, САЩ и др.). Ракът на другите органи и тъкани, както се оказва, 
се среща по-рядко сред облъчваните групи. 
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При облъчване с малки дози, за такива се считат по-ниски от 0,5 Sv, централната нервна 

система е сред от най-уязвимите. 

Въздействието на една и съща доза радиация е нееднозначно при различните хора. То 
зависи не само от индивидуалните особености (възраст, пол, наследственост, предшестващи 
заболявания, лечебни въздействия и пр.), но и от влиянието на външни фактори (социална среда, 
начин на хранене, производствена дейност и др.). 

Облъчването може да бъде равномерно разпределено в целия организъм или ограничено, 
когато радиоактивните вещества се натрупват в определен орган. 

При равномерното облъчване страдат най-чувствителните тъкани – костният мозък и 
половите клетки. При изолираното облъчване страда съответният орган. 

Болшинството тъкани на възрастния човек са относително слабо чувствителни към 
въздействието на радиацията. Бъбреците издържат сумарна доза около 23 Gy, получена в течение 
на 5 седмици, без особена опасност; черният дроб – поне около 40 Gy за един месец, пикочният 
мехур – около 55 Gy, а хрущялните тъкани – до 70 Gy. Белите дробове като изключително сложен 
орган са по-уязвими, а в кръвоносните съдове даже и при относително малки дози са възможни 
съществени изменения. 

Увреждащото действие на радиацията върху различните органи и системи зависи и от 
особеностите на радионуклидите (имат период на полуразпад от няколко дни до десетки и стотици 
години, а се характеризират и с избирателност на поразяване на различните органи). 
Радиоактивният йод, например, уврежда предимно щитовидната жлеза, стронцият – кръвотворната 
система, а цезият – както стомашно - чревния тракт, така и целия организъм. 

 

Проведените изследвания показват, че продължителното въздействие на ниски нива 
йонизираща радиация оказва влияние предимно на щитовидната жлеза, имунната система, 
централната нервна система, сърдечно-съдовата система, кръвотворните органи. 
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Възможни пътища за постъпване на радионуклидите в организма и най-чувствителни 
органи 

 

Изотопи Път на проникване Най-чувствителни органи Период на 
полуразпад 

Йод-131 храносмилателни органи щитовидна жлеза 8 дни 

Рутений-103 повърхност на тялото, 
органи на дишането 

тяло, бял дроб 39,4 дни 

Рутений-106 Органи на дишането бял дроб, храносмилателен тракт 368 дни 
Стронций-90 храносмилателни органи надкостница, костен мозък 28,8 години 

Плутоний-239 Органи на дишането бял дроб, надкостница 24100 години 
Церий-144 Органи на дишането бял дроб, храносмилателни 

органи 
284 дни 

      Източник: Center for Disease Prevention and Epidemiology, Oregon Health Division, 
"Medical Aftermath of the Hanford Project," January 9, 1996, vol. 45, no. 1. 

 

Въпреки всички изследвания, оценката на вероятността от заболяване от рак в резултат на 
облъчване не е съвсем надеждна. Съществуват маса полезни данни, получени при експерименти с 
животни, обаче въпреки очевидната им полза, те не могат в пълна степен да заменят данните за 
действието на радиацията върху човека.  

 

 

За да бъде вероятностната оценка достатъчно надеждна, данните, свързани с изследванията 
на хората, трябва да удовлетворяват редица условия, които не винаги може да бъдат постигнати. 
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Наследствените признаци на всички живи организми не са неизменни във времето. 

Изработеният в продължение на милиони години еволюция съвършен механизъм на делене и 
съзряване на половите клетки понякога “отказва”, което довежда до възникване на разнообразни 
изменения в наследствените особености на потомството – мутации. 

Въздействието на различни фактори на околната среда, в това число радиацията и ред 
химични съединения, води до увеличаване на количеството на мутациите. Пред 1927 г. 
американският генетик, по-късно лауреат на Нобелова награда, Хенри Мелер за първи път 
доказва, че облъчването с рентгенови лъчи води до съществено увеличение на количеството 
мутации при дрозофилата. Тези изследвания полагат началото на ново направление в биологията – 
радиационна генетика. Благодарение на многобройните изследвания, проведени в последните 
десетилетия, вече се знае, че при попадането на елементарни частици (γ-кванти, електрони, 
протони и неутрони) в ядрото молекулите на водата се йонизират, което на свой ред нарушава 
химичната структура на ДНК. В тези места става разкъсване на ДНК, което довежда до 
допълнителни, индуцирани от радиацията мутации. 

Що се касае до генетични мутации при човека като следствие от облъчването, то такива 
досега не са открити. Даже и при 78000 от децата на тези японци, които са преживели ядрените 
бомбардировки, не е констатирано увеличение на случаите на наследствени заболявания 
(източник: книгата “Живот след Чернобил” на шведските учени С. Куландер и Б. Ларсон). Сред 
повече от 27 000 деца, чиито родители са получили относително големи дози, са открити едва две 
вероятни мутации, а сред останалите, чиито родители са получили по-малки дози – не е 
регистриран нито един случай. Сред децата на лица, облъчени в резултат на атомните взривове, не 
е регистриран статистически достоверен резултат за нарастване на честотата на хромозомни 
аномалии. 

Изучаването на генетичните последствия от облъчването е свързано с още по-големи 
трудности, отколкото при рака. Първо, много малко е известно, точно какви увреждания възникват 
в генетичния апарат, второ – пълното проявяване на дефектите става в течение на много 
поколения, и трето – както и при случаите на рак, тези дефекти не може да се разграничат от 
дефектите, възникнали по съвсем други причини. 

Тъй като последствията от облъчването са по-силно изразени при делящите се клетки, то 
облъчването при децата е значително по-опасно. Детският организъм е изключително 
чувствителен към радиацията. Относително неголеми дози при облъчване на хрущялната тъкан 
може да забавят или изобщо да преустановят растежа на костите, което води до аномалии при 
развитието на скелета (може да бъдат предизвикани от сумарна доза от порядъка на 10 Gy, 
получена при ежедневно облъчване в продължение на няколко седмици). Колкото е по-малка 
възрастта на детето, толкова по-силно се подтиска растежа на костите. Явно, за това въздействие 
не съществува прагов ефект. Оказва се също, че облъчването на мозъка на детето при лъчева 
терапия може да предизвика промяна в характера или да доведе до загуба на паметта. 

Крайно чувствителен е мозъкът на плода, особено ако майката е подложена на облъчване 
между осмата и петнадесетата седмица на бременността. През този период се формира кората на 
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главния мозък и съществува голям риск, в резултат на облъчването на майката (например с 
рентгенови лъчи), да се роди детето с умствено изоставане. Така са увредени около 30 деца по 
време на бомбардировките на Хирошима и Нагазаки, облъчени в периода на вътрешно-утробното 
си развитие. Това е най-сериозният по своите последствия ефект от облъчването на човека, 
въпреки че след облъчване на ембриони и плод на животни по време на вътрешно-утробното им 
развитие са наблюдавани и други сериозни последствия, в това число пороци, недоразвитост и 
даже летален изход. 

 

Какви са някои от медицинските последствия от аварията в ЧАЕЦ? 

В първите месеци след аварията е било установено, че патологичните изменения от страна 
на нервната система заемат значително място в клиничните прояви на пострадалите. 

Сред вегетативните нарушения централно място заемат измененията в регулирането на 
дейността на сърцето и съдовете, което води до възникване на болестни усещания, сърцебиене, 
изменения в електрокардиограмата. 

Както беше отбелязано, белите дробове са сред най-чувствителните към радиацията 
системи. Както при децата, така и при възрастните са регистрирани нарушения на обема на 
дишане и увеличение на алергичните заболявания. 

Особено внимание заслужават лъчевите поражения на храносмилателната система. В 
течение на целия следавариен период даже сред населението, получило неголеми дози (от 
порядъка на 20-50 с Gy (санти Грей)), са регистрирани различни патологични изменения на 
храносмилателната система. Към настоящия момент заболяванията на тази система са най-честите 
сред пострадалите вследствие на аварията в ЧАЕЦ. 

В Приложение 1 са представени статистически данни за заболеваемостта сред участниците 
в ликвидиране на последствията от аварията в АЕЦ “Чернобил”.  

 

Кога да мислим за опасността от радиация? 

Какво е “нормален радиационен фон” или “нормално ниво на радиация”?  

Естественият радиационен фон има значителни териториални колебания, свързани с 
надморската височина, геоложките условия, водната среда. При среден фон, характерен с 
индивидуална ефективна годишна доза 2,42 mSv/a, Научният комитет по изучаване действието на 
атомната радиация към ООН приема, че фон в рамките на 1,0 - 10,0 mSv/a е нормален, т.е. 
диапазонът е 1000 %. На земята съществуват и населени области с повишен радиационен фон. 
Това са високопланинските градове Богота, Лхаса, Кито, където нивото на космическото лъчение е 
около 5 пъти по-високо, отколкото на морското равнище. Такива области са също пясъчните зони 
с висока концентрация на минерали, съдържащи фосфати с примеси на уран и торий в Индия (щат 
Керала) и Бразилия (щат Еспириту-Санту), както и участъка в г. Ромстер (Иран), в който извира 
вода с много висока концентрация на радий. Въпреки, че в някои от тези райони мощността на 
погълнатата доза надвишава до 1000 пъти средната за повърхността на Земята, при изследванията 
на населението не са регистрирани отклонения в структурата на заболяванията или смъртността. 
 

Предава ли се радиацията като болест? (”Заразна” ли е радиацията?) 

Радиация (йонизиращо лъчение) създават радиоактивните вещества или специално 
конструирано оборудване. Радиацията сама по себе си, въздействайки на организма, не образува в 
него радиоактивни вещества и не го превръща в нов източник на радиация. Затова човек не става 
радиоактивен след рентгеново или флуорографско изследване. Впрочем, и рентгеновата снимка 
(плака) също “не носи” радиация. 
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Изключение е ситуацията, при която в организма преднамерено се въвеждат радиоактивни 
препарати (например, при радиоизотопно изследване на щитовидната жлеза) и човек за кратко 
време става източник на радиация. Препаратите от този род обаче се подбират специално, така че 
бързо да губят своята радиоактивност за сметка на радиоактивния разпад и интензивността на 
радиация бързо пада. 

И в заключение … 

В ежедневието вероятността да се сблъскаме с източници на радиация, които представляват 
непосредствена опасност за човека, е изключително малка. 

Трябва да отбележим, че радиацията всъщност не е най-голямата причина за безпокойство. 
В съответствие с разработената в САЩ скала за относителната опасност от различните видове 
антропогенни въздействия върху човека, радиацията е на 26 място, а първите две места заемат 
тежките метали и химичните токсини. 

Добре е да помним, че многократно по-голям ущърб на здравето на хората нанасят 
изхвърлянията от предприятията на химическата, металургичната и рудодобивната промишленост, 
а също топло-електрическите централи и различните видове транспорт. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
 

Стандартизирани по възраст показатели за натрупаната за периода 1986-1991 г. 
заболеваемост от хронични не-туморни заболявания сред участниците в ликвидирането на 
последствията от аварията в ЧАЕЦ през 1986-1987 гг. в зависимост от дозата външно облъчване 
(на 1000 души). 

Клас на заболяването Доза по-малка от 25 sGy Доза по-голяма от 25 sGy 

Всички заболявания, в т. ч.: 580.60 685.10 

Заболявания на ендокринната система 74.30 72.50 

Заболявания на кръвта и кръвотворните 
органи 

4.64 6.57 

Психични разстройства 50.80 72.70 

Заболявания на нервната система и 
сетивните органи 

168.60 190.50 

Заболявания на системата за 
кръвообръщение 

91.80 93.20 

Заболявания на дихателните органи 30.20 38.80 

Заболявания на храносмилателните органи 93.10 128.50 

Заболявания на пикочно-половата система 8.80 9.80 

Заболявания на кожата и подкожните 
тъкани 

6.30 10.00 

Заболявания на костно-мускулната система 42.30 52.00 

Източник: “10 лет после аварии на Чернобыльской АЭС”, авторски колектив  

 

Динамика на нивото на заболеваемост на участниците в ликвидиране на последствията от 
аварията общо за Украйна в периода 1988-1994 г.г. (по данни на Националния Регистър на 
Украйна) 

Ниво на заболеваемост на 1000 души Клас на заболяването 

1988 1992 1993 1994 

Всички заболявания, в т. ч.: 377.90 806.20 545.80 531.20 

Инфекционни 3.30 5.60 4.10 4.70 

Новообразувания 3.00 6.40 5.00 4.10 

Заболявания на ендокринната система 13.40 56.30 17.00 34.00 

Заболявания на кръвта и кръвотворните органи 0.55 2.50 2.00 2.30 

Психични разстройства 14.40 31.60 11.70 8.00 

Заболявания на нервната система и сетивните 
органи 

51.70 171.90 86.40 85.20 

Заболявания на системата за кръвообращение 38.60 115.10 63.90 66.20 

Заболявания на дихателните органи 139.60 159.80 149.70 147.00 

Заболявания на храносмилателните органи 44.20 128.70 82.60 76.30 

Заболявания на пикочно-половата система 6.10 14.40 12.20 12.90 

Заболявания на кожата и подкожните тъкани 7.90 9.10 7.80 8.10 

Заболявания на костно-мускулната система 26.30 72.00 60.60 60.80 

Травми и отравяния 25.80 28.80 20.40 19.60 

Източник: “ Состояние здоровья различных групп населения. Чернобыльская катастрофа”. Киев, 
Наукова Думка, 1995 г. 
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ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ РАДИАЦИЯ 
 

ПОНЯТИЕ ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА 

Радиационната защита е комплекс от мероприятия за ограничаване на облъчването на 
персонала, на ограничена част от населението и на цялото население до най-ниските възможни 
нива, постижими с приемливи за обществото средства. Крайната цел е да се минимизира риска от 
възможни бъдещи неблагоприятни последствия от облъчването. 

За да се защитите ефективно срещу опасностите от облъчване, Вие трябва да знаете как да 
откриете опасността и как да оцените размерите й. Един от проблемите, свързани с йонизиращите 
лъчения е, че те не могат да бъдат възприети с нито едно от нашите сетива. Вие не можете да ги 
помиришете или усетите, видите или чуете, да определите вкуса им. Следователно, за да се 
определи наличието на йонизиращо лъчение, необходимо е да се прибегне до използването на 
прибори. С тяхна помощ може да бъдат измерени дори неголеми количества радиоактивни 
вещества, явяващи се източници на йонизиращи лъчения (ЙЛ) и съдържащи се в даден материал, 
храна, вода. 

С разширяване на прилагането на различни източници на йонизиращи лъчения във всички 
области на човешката дейност бе осъзнат фактът, че йонизиращите лъчения далеч не са 
единствения и основен фактор на въздействие върху човека и че всяка защита трябва да се 
съобразява с множество фактори от най-различно естество (икономически, социални, етични и 
др.). Така се стига до формулировката „да се поддържат всички дози на облъчване толкова ниски, 
колкото е разумно достижимо”, т.е. до един от основните принципи на радиационната защита 
ALARA. 

 

ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ В АЕЦ 

От гледна точка на защитата на персонала срещу ЙЛ, сградите и съоръженията в АЕЦ  се 
разделят на зони. 

Помещенията в контролираната зона (зона със строг режим), според степента на 
радиационна опасност, също се делят. Деленето се извършва в зависимост от мощността на дозата 
на ЙЛ, степента на замърсяване на помещението или оборудването, и на въздуха. 

Помещенията биват: 

- необслужвани - с червен цвят на маркировката; 

- полуобслужвани – с жълт цвят на маркировката; 

- обслужвани – със зелен цвят на маркировката – това 
са помещения за постоянно пребиваване на персонала; няма 
ограничения по отношение на достъпа и времето за престой в 
тях.  

За извършване на дейности в помещенията с жълт и червен цвят на маркировката се 
изисква специално разрешение, допуск от службата по радиационна безопасност и защита, 
използване на средства за индивидуална защита, наличие на електронни дозиметри. Необходимо е 
да се изпълнят специални мероприятия за защита на персонала. Лица от службата по радиационна 
безопасност и защита определят радиационните параметри в помещението, времето за 
пребиваване и предписват използването на средства за индивидуална защита. Те контролират 
работата или престоя на персонала в помещението. Използват се знаци за информиране 
„РАДИОАКТИВНОСТ!”, „ РАДИАЦИОННА ОПАСНОСТ” и др. 

Инструкциите по радиационна безопасност в АЕЦ определят правилата за безопасност при 
посещение или изпълнение на дейности в контролираните помещения и най-вероятните места, 
където персоналът може да бъде подложен на облъчване или замърсяване. 
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Облъчването е външно или вътрешно в зависимост от местонахождението на източника на 
лъчение. Ако източникът е извън тялото, говори се за външно облъчване; ако облъчването е от 
източник, попаднал в организма, то се наблюдава вътрешно облъчване. 

Външните източници може да са разположени в оборудване, върху различни повърхности и 
във въздуха. Външното лъчение прониква през дрехите, епитела на кожата и подлага на облъчване 
органите на тялото. Човек е подложен на въздействието на радиацията, докато се намира в зоната 
на излъчването. 

Ако радиоактивните вещества попаднат в човешкия организъм, то тялото бива подложено 
на постоянно вътрешно облъчване. Наличието на кожно заболяване или открити рани 
благоприятства проникването на радиоактивното вещество в тялото. Другите възможни пътища за 
проникване на радиоактивни вещества в организма са през дихателните органи и през устата. Ето 
защо е забранено храненето и пушенето в помещения с радиоактивни вещества! 

Персоналът, който работи на места с повишено 
замърсяване на въздушната среда или значително 
повърхностно замърсяване, редовно се подлага на 
радиометрично обследване на цялото тяло, за да се определи 
съдържат ли се радиоактивни елементи в организма и каква е 
тяхната активност. Резултатите се съобщават на 
обследваното лице и се съхраняват в база данни. 

 

За отслабване на въздействието на външното γ-лъчение се използват три метода – време, 
разстояние и екраниране. Отправна точка е формулата за пресмятане на дозата на облъчване: 

доза = мощност на дозата х време 

Зависимостта на облъчването от времето е проста – 
колкото по-кратко е времето на въздействие на ЙЛ върху 
организма, толкова по-малка е дозата. Чрез пресмятания може да 
се определи дозата, която ще бъде получена за определен 
интервал от време или продължителността на престой на 
работното място, в продължение на което ще бъде получена 
определена доза.  

От формулата за пресмятане на погълнатата доза е ясно, че ниската мощност на дозата 
означава малка стойност на облъчването. Свойството на всички източници на ЙЛ е намаляване на 
мощността на дозата с увеличаване на разстоянието. 

При източниците на лъчение с различна конфигурация – точкови, обемни, повърхностни 
или линейни, зависимостта „мощност на дозата : разстояние” е различна. При точков източник 
зависимостта на мощността на дозата е обратно пропорционална на квадрата на разстоянието до 
него, при линеен или обемен източник – обратно пропорционална на разстоянието. В АЕЦ голяма 
част от източниците на лъчение са линейни или обемни (съдове, топлообменници, …). 

В случая мярката за защита от ЙЛ е проста и ефективна: Бъди по-далече, в границите на 
възможното, от източника на йонизиращо лъчение! 

Мощността на дозата може да бъде намалена посредством специално съоръжение за защита 
– екран. Използва се свойството на материалите да поглъщат лъчиста енергия. Човешкото тяло 
бива подложено на по-ниско облъчване при наличие на защита между него и източника на 
лъчение. 

Обърнете внимание, че пробегът на α-частиците е малък. Кожата или лист хартия ги 
спират. Плексигласът спира напълно β-лъчението. При наличие на защитен оловен екран γ-
лъчението намалява, но не може да бъде напълно спряно. Следователно γ-лъчението, най-
разпространеното излъчване в АЕЦ, не може да бъде напълно екранирано, а може само да бъде 
отслабено. Подходящи материали за екраниране на γ-лъчението, освен оловото, са бетонът и 
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водата. Оптималната дебелина на защитния екран зависи от енергията на лъчението и активността 
на източника. 

 

 
При работа в близост до източници на лъчения или в помещение с висока концентрация на 

инертни газове, кожата е подложена на облъчване от β-частици. Дозата може да бъде намалена 
чрез използване на защитно разстояние, защитно работно облекло, очила, латексови ръкавици, 
екраниране, ограничаване на времето на облъчване. Използването на работен комбинезон, 
например, защитава кожата 7 пъти. 

Когато говорим за замърсяване в АЕЦ, то разбираме замърсяване с радиоактивни вещества. 
Замърсяванията се разпространяват като прах или обикновено замърсяване, т. е. радиоактивните 
частици могат да се отложат върху дрехите или да попаднат в организма. Замърсяванията 
представляват малки частици примеси или продукти на корозия, подложени на облъчване с 
неутрони, или частици гориво. При изтичане на вода от контура на топлоносителя, 
радиоактивните вещества излизат извън границите на контура и предизвикват повърхностно 
замърсяване или замърсяване на въздуха. 

За изследване на повърхностните замърсявания се използват специални прибори. Не 
стъпвайте в локви вода, дори ако тя изглежда чиста! Съобщете на службата по радиационна 
безопасност, ако забележите изтичане! 

По физичната си форма замърсяванията биват твърди, газове и аерозоли. 

Особено опасни са т. нар. „горещи” частици. Те възникват от повреди в херметичната 
обвивка на топлоотделящите елементи и представляват фрагменти от горивото или малки частици, 
активирани в реактора. Тяхната активност е висока в сравнение с размерите им. Откриват се 
трудно с обикновени измерителни прибори. 

Най-добрата защита от замърсяванията е своевременното очистване или дезактивацията, за 
да бъде минимизиран риска от повърхностно замърсяване. Защитата може да се състои и в 
„ограждане” на замърсената повърхност. 

Радиоактивните вещества могат да „изцапат” дрехите или ръцете на работещите. 
Огражденията и санитарните шлюзове предотвратяват безконтролното разпространение на 
повърхностните замърсявания. При работа в помещения с повърхностни замърсявания 
задължително трябва да се използват допълнителни защитни средства за индивидуална защита. 

Намаляване на замърсяванията на въздуха се осигурява с помощта на вентилационни 
системи, снабдени с филтри, които предотвратяват разпространението на радиоактивните 
вещества. Задържането на въздуха до разпадане на радиоактивните вещества намалява риска от 
разпространение на замърсяванията както в електроцентралата, така и в обкръжаващата среда. 

Откритите замърсени повърхности трябва да бъдат дезактивирани или изолирани. 

За да се предотврати вътрешно облъчване при вдишване на замърсен въздух е необходимо 
да се използват средства за защита на дихателните органи – респиратори, маски и полумаски с 
филтри за почти всички видове замърсявания на въздуха. В зависимост от радиационната 
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обстановка, която се установява след анализ на въздушна проба, се подбират защитни средства с 
подходящ коефициент на защита. 

Използването на защитни средства за дихателните органи предизвиква неудобства за 
лицето, което ги ползва – увеличение на съпротивлението при дишане, повишено тегло, 
ограничени видимост и подвижност. Тези трудности могат да доведат до увеличаване на времето 
за изпълнение на работните операции, следователно – до повишаване на погълнатата доза. 

За защита от инертни газове се използват изолиращи апарати. При тях снабдяването с 
въздух се извършва от бутилка със сгъстен въздух или от централизирана система за сгъстен 
въздух. Изолиращите апарати са тежки и обемни и не са подходящи за продължителна работа. Ето 
защо трябва да се избират защитни средства, които дават най-малък принос за облъчване на 
цялото тяло. 

Високите нива на замърсяванията правят необходимо използването на полиетиленови 
комбинезони за осигуряване на пълна защита. 

 

Дори при стриктно спазване на правилата за 
безопасност при работа в контролираната зона, 
възможно е отделен работник да се замърси. Ето 
защо персоналът, работещ в контролираната зона, 
трябва да спазва определени правила при 
преминаване през санпропускника на изхода от нея – 
проверка на средствата за индивидуална защита и на 
тялото, смяна на дрехите и обувките, дезактивация на 
повърхността на тялото. Целта на контрола е да се 
предотврати разпространението на радиоактивни 
вещества и предотвратяване на замърсяването на 
персонала. 

Всичко, което е използвано в контролираната зона, трябва да бъде подложено на 
дозиметричен контрол, преди да бъде изнесено. Ако обектът е замърсен, той трябва да бъде 
почистен и дезактивиран преди изнасянето му. Забранява се внасянето в контролираната зона на 
ненужни материали! 

Местата и помещенията, където е възможна рязка промяна на радиационните параметри, се 
снабдяват със звукова и светлинна сигнализация. Тя се използва за предупреждаване на персонала 
при повишаване на нивото на излъчване. Сработването на сигнализацията задължава работещите 
да напуснат работното място. 

В АЕЦ „Козлодуй” непрекъснато се следи мощността 
на дозата (гама-фонът) в контролираните точки от 
промишлената площадка. В зоната със строг режим се 
осъществява непрекъснат контрол на радиационната 
обстановка чрез измерване на мощността на дозата, на 
специфичната обемна активност на въздуха и на водата в 
технологичните контури. Специализираният технологичен 
радиационен контрол определя ефективността на защитните 
бариери, предотвратяващи разпространението на 
радиоактивни вещества извън установените граници. 
Основни показатели за оценка на радиационната защита на 
персонала са индивидуалната ефективна доза и 
колективната доза.  
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ЗАЩИТА НА БИОСФЕРАТА И НАСЕЛЕНИЕТО 

 Защита на атмосферата 

Радиоактивните замърсявания на атмосферата са резултат от експерименталните ядрени 
опити и работата на уранови рудници, предприятия за производство на ядрено гориво и за 
преработка на радиоактивни отпадъци. Поведението на радиоактивните газове и аерозоли, 
изхвърляни в атмосферния въздух, зависи от агрегатното им състояние, дисперсията на 
аерозолите, метеорологичните условия, релефа на местността и от някои технически параметри – 
височина на комина, тяга, температура на изхвърлянията и др. 

При радиоактивни замърсявания на атмосферата се разчита на процесите на самоочистване 
– разреждане, размиване по посока на вятъра, утаяване на по-големите частици, отлагане на 
фините аерозоли, отмиване от дъжд и сняг, разпадане на по-кратко живеещите радионуклиди и др. 
В резултат на самоочистването на атмосферата обикновено по-голяма част от изхвърляните в нея 
радиоактивни вещества се отлагат върху земната повърхност под формата на аерозоли или се 
разполагат в близост до нея (благородни газове). 

За различните видове производства и обекти се разработват норми за изхвърляния на 
радиоактивни вещества за определени периоди от време. 

Газоаерозолните изхвърляния от АЕЦ “Козлодуй” се контролират непрекъснато по два 
независими канала за всяка вентилационна тръба. Определени са контролни нива, които 
представляват 10% от допустимата граница, и са включени като индикатор за ефективна и 
безопасна работа на централата. 

Оценките за дозовото облъчване на населението в 30-kм зона на АЕЦ “Козлодуй” 
вследствие на газообразните изхвърляния потвърждават изводите за пренебрежимо ниско влияние 
върху околната среда и населението. 

 

 Защита на хранителните продукти 

Поведението на радиоактивните вещества в почвата зависи от тяхната разтворимост. 
Неразтворимите остават в нея. Разтворимите – йод 131, цезий 137, стронций 90 - могат да 
преминат в подземните води или да се всмучат от растенията. Замърсяването на почвите с йод 131 
няма голямо значение, тъй като той бързо се разпада. Във водоемите радиоактивните вещества 
бързо се утаяват на дъното. От водните организми планктонът най-силно поглъща радиоактивни 
вещества. Чрез него се заразява рибата, а от тях и човекът.  

Растенията поглъщат радионуклиди с корените или листата си. В тях се натрупва най-вече 
цезий 137. Прибавянето на различни торове в почвата намалява всмукването на радиоактивните 
вещества.  

Животните се заразяват от тревата по пасищата, от въздуха и от почвата. Радиоактивните 
вещества се натрупват в различни части на тялото. Ако на селскостопанските животни се даде, 
например 2 g стабилен йод за денонощие, то количеството на йод 131 в млякото намалява два 
пъти. 

Предпазването на хранителните продукти от отлагане и полепване на радиоактивни 
частици се осъществява с механична защита - съхранение в закрити помещения и в затворени 
съдове. Готвенето и храненето се извършват на закрито. При наличие на продукти на открито по 
време на радиоактивно отлагане, горният им слой се отстранява. Трябва да се внимава да не се 
внесе в жилището радиоактивен прах. При влизане обувките трябва да се избърсват върху влажна 
изтривалка, връхните дрехи - да се събличат. Помещенията не бива да се проветряват 
продължително и при вятър. 

За да не се допусне проникване на радиоактивни вещества в растенията и животните, се 
извършват редица мероприятия в селското стопанство. Чрез дълбока оран отлаганията се 
прехвърлят в долните слоеве на почвата. Внасят се естествени и изкуствени торове и гасена вар. 
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Върху най-силно замърсените почви се засяват технически култури, а върху средно замърсените - 
фуражни. Животните не бива да пасат на открито. Изхранването се извършва с фуражи, 
съхранявани на закрито - предимно концентрирани и груби.  

Обеззаразяването на хранителни продукти цели извличането на радиоактивните вещества 
от тях. При повърхностно замърсяване това се постига с измиване и обелване на плодовете и 
зеленчуците, което намалява замърсяването наполовина. При проникване на радионуклиди в 
продуктите обеззаразяването се извършва чрез изкисване и варене. Обезвреждането на кратко 
живеещия изотоп йод 131 се извършва чрез преработка на млякото в трайни продукти - сирене, 
кашкавал. Избягва се употребата на зеле, магданоз и други зеленчуци, чиито листа поради 
формата си задържат повече радиоактивни вещества. Преработването в консерви и туршии също 
намалява замърсяването. 

Говеждото месо е по-слабо заразено от свинското и от овчето. Месото на животни, 
отглеждани в планините, е по-силно замърсено от месото на животни, отглеждани в равнините, 
месото на дивите животни е по-замърсено от месото на домашните животни. За обеззаразяване на 
месото се използва предимно изкисване и варене.  

 

 Предпазване на водата от радиоактивно замърсяване  

В застоялите водоеми радиоактивните отлагания се утаяват за няколко дни, а реките се 
очистват още по-бързо. Временно увеличаване на радиоактивността може да настъпи след дъжд от 
води, отмили от почвата радиоактивни вещества. В градовете с централно водоснабдяване, 
разполагащи с пречиствателни станции, водата е най-чиста, тъй като филтрите задържат 
радиоактивните частици. Употребата на вода от посочените източници е практически безопасна, 
като е желателно в първите няколко дни да се пие бутилирана минерална вода или вода, 
съхранявана в закрити съдове.  

Сравнително по-лесно се замърсяват кладенците. За да се избегне това, кладенецът се 
обгражда със стена, затваря се с капаци и отгоре се поставя покрив. Водата може да бъде 
обеззаразена с коагуланти или с йонообменни смоли. 

 

 Радиационен мониторинг на околната среда 

Радиационният мониторинг на околната среда цели ограничаване на вредното въздействие 
на йонизиращите лъчения върху персонала, населението и околната среда в границите на 
установените норми. 

 

За целите на радиационния мониторинг около АЕЦ 
“Козлодуй” са обособени 3 зони с различни радиуси: зона за 
превантивни защитни мерки (3 km), контролирана зона (12 
km) и зона за наблюдение (100 km). Извършва се лабораторен 
и автоматизиран контрол на параметрите на околната среда. В 
зоната за наблюдение са установени 36 контролни поста. 
Анализират се проби от въздух, почва, растителност, измерва 
се гама-фона. Извън посочените пунктове се анализират 
проби от вода, мляко, месо, риба и други. Особено внимание 
се обръща на обследването на река Дунав, както и на 
питейните водоизточници. 

Освен радиационния мониторинг на околната среда в 100 km зона за наблюдение около 
АЕЦ, се извършват радиационни измервания на самата промишлена площадка. Обект на контрол 
са радиационният гама-фон, подпочвени води, атмосферни отложения, растителност и почва. 
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ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ОБЛЪЧВАНЕ ОТ ЕСТЕСТВЕНИ ИЗТОЧНИЦИ 

Основната част от своето облъчване човечеството получава от естествени (природни) 
източници на йонизиращи лъчения, т. нар. естествен радиационен фон. Облъчването от естествени 
източници има две съставни части – космическо лъчение и естествена радиоактивност на земната 
кора. 

Голяма част от космическата радиация идва на Земята от Слънцето. Атмосферата защитава 
Земята от въздействието на космическите лъчи, като задържа основната им част. На височина 
12 km интензивността на космическата радиация нараства 200 пъти. За 5-часов полет на такава 
височина пътниците в самолет получават доза, съответстваща на една рентгенова снимка. За 
бременните жени, често пътуващите със самолет, летците и стюардесите космическата радиация 
може да се окаже сериозен проблем. 

Другият източник на естествена радиация са радиоактивните изотопи, разпространени в 
природата. Това са преди всичко уранът (U), радият (Ra) и газът радон (Rn). Хората прекарват 80% 
от своето време в сградите, затова нивото на облъчването в тях е от съществено значение. 
Съотношението на мощностите на погълнатата доза в и извън помещенията зависи от вида на 
строителните материали и мястото на тяхното добиване. Използваните материали са както 
източник на лъчение, така и екран срещу лъчението отвън. Следователно, ако искаме да си 
построим собствено жилище, което вероятно ще служи на не едно поколение, то трябва да се 
постараем да си купим радиационно безопасни материали. Що се отнася до облъчването в 
помещенията от радона  и продуктите на неговото разпадане, редовното проветряване позволява 
значително да се намали приноса им за дозовото натоварване. 

 

ЗАЩИТА НА ПАЦИЕНТИТЕ ПРИ МЕДИЦИНСКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
ИЗТОЧНИЦИ НА РАДИАЦИЯ 

Най-голям относителен дял в допълнителното надфоново облъчване на населението има 
облъчването при медицинско приложение на източници на радиация и преди всичко в 
рентгеновата диагностика. Към организационните лъчезащитни мероприятия спадат: насочване на 
пациента за рентгеново изследване или лъчелечение само въз основа на строги медицински 
показатели; осигуряване на приемственост на информацията между лечебните заведения; 
избягване на повторни изследвания, дължащи се на пропуски в изпълнението; използване на най-
подходящ метод на изследване. 

Физико-техническите мероприятия се отнасят до вида, качеството и параметрите на 
използваните при изследванията източници на радиация, до пособията и принадлежностите към 
тях, а от друга страна – до начините на използването им и спазването на правилата при работа. 
Тези мероприятия оптимизират защитата от радиация както на пациентите, така и на персонала. 

 

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ … 

 Един от начините за защита на организма от йонизиращи лъчения е 
неутрализирането на свободните радикали, които се свързват с ферменти – антиоксиданти. Друг 
защитен механизъм се състои в „поправката” (репарация) на ДНК с помощта на други ферменти. 
За спасяване от последствията на радиацията служат и вещества – антимутагени с естествен или 
изкуствен произход. 

 Към методите за защита от радиация спада т. нар. „адаптивен отговор”. Същността 
му се състои в това, че предварителното въздействие на малки дози йонизираща радиация 
намалява въздействието на големите дози. В организма се изработва своеобразен имунитет и се 
повишава устойчивостта на радиационни въздействия. 

 Съществува мнение, че йодът спасява при радиационни изхвърляния. Откъде се е 
появило това схващане? Вероятно от това, че в указанията за използване на много йодосъдържащи 
медикаменти, например калиев йодид, между другите показания се споменава и “защита от 
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радиация”. По-нататък, в указанията към калиевия йодид, е записано “Приемането да започне едно 
денонощие преди въздействието на радиоактивния йод и да продължи 10 денонощия.” Какво 
означава тази фраза, обаче, вероятно на никого не е ясно! 

Йодът има много слаба връзка с изхвърлянията на радиоактивни вещества в околната среда. 
Теоретично, в състава на изхвърлянията при авария в АЕЦ могат да присъстват изотопи на йода, 
но в тези изхвърляния се съдържат и много други радиоактивни частици. Йодосъдържащите 
препарати помагат за защита на щитовидната жлеза при специални медицински изследвания, при 
които лекарите въвеждат в организма радиоактивен йод. За да не се натрупва опасния йод в 
жлезата, едно денонощие преди процедурата в организма изкуствено се създава повишена 
концентрация на “обикновен” йод, която се поддържа за известно време след изследването. Това 
дава възможност в кратки срокове да се изведе практически цялото количество радиоактивен йод, 
а концентрацията на “обикновения” йод се нормализира скоро след прекратяване на приема на 
йодосъдържащите препарати. 

 Често се задава въпросът, дали компютърът е 
източник на радиация. Единствената част на компютъра, при 
споменаването на която може да се говори за радиация, това е 
мониторът с електронно-лъчева тръба (ЕЛТ). 

Мониторите, както и обикновените телевизори с ЕЛТ, 
може да се смятат за слаби източници на рентгеново лъчение, 
възникващо на вътрешната повърхност на стъклото на екрана.  

Благодарение на значителната дебелина на това стъкло, то поглъща голяма част от 
лъчението. Терминът „low radiation” не означава стандарт, а по-скоро представлява декларация на 
производителя, че той е взел мерки, за да намали излъчването. 

 Алкохолът, погълнат преди облъчването, в известна степен способства за отслабване 
на последствията от него. Но неговото защитно действие значително отстъпва на съвременните 
противорадиационни препарати. 

 На учените по цял свят отдавна е известно, че концентрираните спиртни напитки са 
в състояние да защитят организма на човека от пагубното въздействие на йонизиращите лъчения. 
Според японски учени, обаче, е открито още едно универсално средство. Те твърдят, че светлата 
бира е също прекрасен защитник от радиацията. Учените установили, че една половин литрова 
бутилка светла бира е достатъчна, за да намалее с 34% броят на повредите на хромозомите, които 
възникват след въздействие с рентгенови лъчи или тежки частици. Този ефект, по мнение на 
учените, се дължи на съчетанието на ред биологично активни съединения в пенливата напитка. 
Известно е, че спиртът поглъща свободните радикали, които при облъчване водят до генни 
нарушения. Вземайки предвид това може да се направи извод, че любителите на безалкохолна 
бира, за съжаление, не са защитени от въздействието на радиацията. 
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Биологично действие на радиоактивното лъчение 

В ранния стадий на съществуване на материята, тя е била в значителна степен 
радиоактивна. С течение на времето, обаче, болшинството от ядрата на природните вещества са 
подлагани на радиоактивно разпадане и са станали устойчиви. Някои вещества все още са 
радиоактивни и са източници на йонизиращо лъчение. Излъчванията от Космоса и Слънцето също 
постоянно въздействат на организма и околната среда. В този смисъл целия живот на земята се 
развива в среда, която е естествено радиоактивна. 

Йонизиращото лъчение въздейства по различен начин върху живата и неживата материя. В 
двата случая погълнатата енергия води до нагряване, но при живата материя се достига до 
определен биологичен ефект. 

Пример: 

Подложи ли се човек на 
въздействие на слънчевите лъчи 
получава загар, т.е. йонизиращото 
лъчение влияе върху 
биологичната тъкан. 

 

Фиг.1 Излъчване и 
погълната енергия 

 

 

 

Интересен е фактът, че дори такава енергия на йонизиращото лъчение, която превърната в 
топлина би повишила само с хилядни от градуса температурата на организма, може да се окаже 
фатална за него.  

На какво се дължи това? За да получим отговор на този въпрос е необходимо да се изясни 
през какви етапи преминава биологичното действие, как влияе йонизиращото лъчение върху 
клетката, върху нейните субклетъчни образувания и макромолекули, какви изменения 
предизвиква в тях. (Приложение 1) 

Биологичното действие на йониизращите лъчения се състои от 4 етапа: физически, физико-
химически, химически и биологически. (Приложение 2) 

-Физически – енергията на лъчението се предава на веществата, влизащи в състава на 
биологическите обекти като предизвиква възбуждане и йонизация на молекулите им. Получените 
първични продукти са изключително неустойчиви. Спонтанно или при сблъсък с различни 
молекулни структури образуват химически активни центрове: свободни радикали, йони и др. 

-Физико-химически – състои се от единична реакция или верига от последователни 
реакции, които не се наблюдават в други области на физиката и химията. 

-Химически – получените при първия етап химично активни радикали, йони 
взаимодействат с различни биомолекули, разкъсват химични връзки на органични съединения и се 
образуват несвойствени за организама нови съединения; 

-Биологически – химичните изменения на молекулите се преобразуват в клетъчни 
изменения, които могат да доведат до редица нарушения на органи, системи, организъм като цяло, 
т.е. резултата е наблюдаем биологичен ефект. 

За да се разбере същността на действието на йонизиращите лъчения е необходимо да се 
изследва механизма му на клетъчно и молекулярно ниво. 
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Клетката е най-малката градивна единица на организма и има способност за жизнена 
дейност и самопроизводство. Генатичният материал на клетката – ДНК-молекулите – е 
„компютърът, който съдържа цялата наследствена информация и управлява всички програми за 
функционирането на организма”. 

Има убедителни доказателства, че именно ДНК-молекулата е критичната „мишена” в 
облъчваната клетка. Други структури също могат да бъдат увредени, но основно уврежданията на 
ДНК-молекулите са тези, които определят биологичния ефект за целия организъм. 

Известно е, че ДНК-молекулата е макромолекула, изградена от две вериги във формата на 
двойна спирала. Всяка верига съдържа 4 бази: аденин, гуанин, цитозин и тимин, които свързват 
веригите по много оригинален, строго определен начин. Аденинът от едната верига винаги се 
свързва с тимина от другата, а цитозинът с гуанина. 

 

 

Фиг. 2 Строеж на ДНК-молекула 

ДНК-молекулата съдържа участък със специфичен набор на нуклеотиди, в чиято линейна 
последователност е закодирана генетична информация. Този участък се нарича ген. Генът е 
неделима функционална частица и е отговорен за синтеза на определен белтък. 

Гените контролират всички биохимични процеси в организма и определят индивидуалните 
му особености. Конфигурацията, определяща състоянието на гена се нарича алел. 

Алелът определя съответен белег на индивида. Промяната на състоянието на гена (алела) 
води до промяна на белега, т. е до поява на нов белег. 

Скокообразната промяна на даден ген от едно състояние в друго се нарича мутация. Всяка 
клетка, чийто генетичен код е изменен може да се развие в ракова клетка. Ракът е болест, 
предизвикана от неконтролируемо делене на мутиращи клетки. 

При делене на клетката двойноверижната спирала на ДНК се раздвоява и всяка една от 
веригите служи като матрица за формиране на нова молекула ДНК в новообразуваната клетка. 
Така от една майчина клетка се формират две дъщерни, в които всяка верига на ДНК става част от 
новообразуваната двойноверижна спирала на ДНК. 
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Пълният процес на делене трае от 2 минути до два часа. Увреждането на ДНК-молекулите в 
този процес на делене може да бъде в различна степен и да доведе до различни последствия за 
организма. Важно значение има типа на йонизиращото лъчение. 

 

 

Фиг. 3 Различия в увреждането на ДНК-молекулите, в зависимост от йонизиращото 
лъчение 

Бета- и гама-лъченията предизвикват ниска плътност на йонизация. Вероятността от 
увреждане на двете вериги на ДНК-молекулата е малка. Обикновено, вреда се нанася само на 
едната верига или на една база, и това увреждане може да бъде възстановено с относително 
ефективни функции за възстановяване на организма. 

Алфа-лъчението предизвиква висока плътност на йонизация. При това възниква голяма 
вероятност от разрушаване на двете вериги на ДНК-молекулата. До каква степен ще се разруши 
генетичният модел на клетката зависи от вероятната грешка в процеса на възстановяване на 
клетката, което може да доведе до гибел на клетката. 

В зависимост от локализацията на погълнатата енергия разкъсването на химичните връзки 
в молекулите се осъществяват по два начина: пряк (директен) и косвен (индиректен). 

 
Фиг. 4 Пряко и косвено действие 
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При прекият начин на действие поглъщането на енергията се осъществява непосредствено 
в системата (ДНК-молекулите или обособена биологична структура). 

При косвеният начин йонизиращото лъчение действа върху биологичната система 
посредством водни молекули. 

 

Клетките на човешкия организъм съдържат 65-75% вода. 

Водата е основна съставна част на всеки жив организъм. Счита се, че повече от половината 
от погълнатата енергия се поема от нея. Молекулите й се подлагат на въздействието на 
йонизиращото лъчение, в резултат, на което се получават активни свободни радикали, които 
атакуват молекулата на ДНК. 

Механизмът на биологичното действие по индиректен начин се изразява в следното: 

Под действието на йонизиращото лъчение от водната молекула се отделя е-: 

Н2О→Н2О
++е- 

 

Той се присъединява към друга молекула вода: 

Н2О+е-→Н2О
- 

 

Получават се йони, които са неустойчиви и се разпадат: 

Н2О
+→Н++ОН

.
 

Н2О
-→Н

.
+ОН- 

 

Образуват се свободни радикали: 

ОН+ОН→Н2О2 Н2О2+ОН→ Н2О+ НО2 

 

Ако е- отново се присъедини към молекулата вода, от където се е отделил, молекулата 
отново става електронеутрална, но преминава в силно възбудено състояние. Излишната енергия се 
изразходва за разлагане на молекули и се образуват свободни радикали. 

Счита се, че основния ефект на лъчевото въздействие се дължи на тези активни радикали, 
особено на хипероксида (НО2), който проявява силно окислително действие. 

Именно радикалите, възникнали при йонизацията на водата, предизвикват процеси на 
преобразуване на биомолекулите и изменения на тяхната конфигурация. 
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Независимо от същността на биологичните механизми на действието на йонизиращите 
лъчения върху живите организми, съществуват различия в облъчването с малки дози и в 
облъчването с големи дози. 

При големите дози биологичното действие се изразява в разрушаване на биомембраните 
като основни структури на клетките и главно на клетъчното ядро. Ефектите са строго 
пропорционални на количеството погълната енергия. При тези дози по-голям биологичен ефект се 
получава при еднократно остро облъчване. При тях хроничното облъчване, както и облъчването на 
порции намалява ефекта. Те подтискат растежа, развитието, репродуктивните възможности, 
неспецифичния имунитет, общата съпротивляемост на различни неблагоприятни фактори 
(включително ново облъчване с йонизиращо лъчение). 

Малките дози влияят върху нормалните функции на биологичните структури като ги 
активират без да ги разрушават. При тях механизмът на радиационното действие има пусков 
характер и в определени диапазони не зависи от количеството погълната енергия. Тук ефектът на 
стимулация е по-ясно изразен при хроничното облъчване, отколкото при еднократното облъчване. 
Те стимулират функциите на организма.  

Биологичните ефекти биват (Приложение 3): 

• остри и хронични: 

- остри - възникват в кратък срок след облъчването - от няколко часа до няколо 
месеца; 

- хронични – наблюдават се много късно, години след облъчването; 

• детерминистични и стохастични: 

-“Детерминистичните (нестохастични) ефекти” са вредни за здравето ефекти от 
въздействието на йонизиращи лъчения, за които има минимална доза, предизвикваща даден ефект, 
над която тежестта на проява на ефекта се увеличава с нарастване на дозата, т.е зависимостта доза-
ефект има прагов характер.  

Към тях се отнасят локалните лъчеви увреждания, хроничната и остра лъчева болест. 

Най-голямо внимание се отделя на лъчевата болест и острите лъчеви изгаряния, тъй като те 
крият най-голяма непосредствена заплаха за живота на пострадалите. 

-„Стохастичните (вероятностни) ефекти” са вредни за здравето ефекти от въздействието на 
йонизиращите лъчения, за които се приема, че няма прагова доза и вероятността за проявата им е 
правопропорционална на дозата, а тежестта им не зависи от дозата. 

Те се разделят на соматични, генетични и някои ефекти от облъчването преди раждането. 

Соматичните са злокачествени новообразования (рак). 

Генетичните са увреждания, които се предават по наследство. 

Различават се вътрешно утробни увреждания и наследствени нарушения.  Уврежданията 
или патологичните изменения на клетките на плода не се предават на следващото поколение. 
Нарушенията в половите клетки могат да бъдат предавани и се проявяват в по-късните поколения 
във вид на изменения или увреждания.  

Наблюдава се нарушение в развитието на зародишите, подложени на облъчване в периода 
от 8 до 15 седмица. Генетични нарушения в другите периоди на бременност не се наблюдават. 

Различават се следните видове въздействия върху клетката след облъчване: 

• без изменения – облъчването не влияе на клетката; 

• гибел на клетката – облъчването предизвиква смърт на клетката; 

• възстановяване: 

- клетката възстановява ДНК-молекулата; 
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- с нарушения; 

- молекулата на ДНК получава „лъжлива” информация, водеща до мутация на 
клетката. Мутациите не е задължително да са отрицателни, но те също могат да доведат до 
генетични нарушения или ракови заболявания. 

 

 

Фиг.5 Влияние на йонизиращото лъчения върху клетката 

 

Важно е да се знае, че йонизиращото лъчението е фатално, когато за кратък период от 
време е получена голяма доза, а това е възможно само по време на ядрена война или ядрена 
авария. 

Йонизиращо лъчение в малки дози има стимулиращо действие и се прилага в медицината 
като животоспасяващо, т.е. то може да предизвиква смърт на организма, но може и да спасява 
живот. 
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Приложение 1 

Въздействие на йонизиращото лъчение върху клетките 

 

Йонизиращо лъчение 

Предаване на енергия 

Поглъщане на 
енергия в клетката 

Промени в биомолекулите 
(ДНК-молекулите, мембраните) 

Промяна на информацията в клетката 
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Приложение 2 

Действие на йонизиращото лъчение върху тъканите на организма 

Заредени частици. Проникващите в тъканите на организма 
алфа- и бета-частци губят от енергията вследствие на 
електрически взаимодействия с електроните на тези атоми, в 
близост, с които преминават. (Гама-лъчението и рентгеновите 
лъчи предават енергията си на веществото по няколко начина, 
които в крайна сметка водят също до електрически 
взаимодействия). 

Електрически взаимодействия. За време от порядъка на 
десети от трилионна част от секундата след като проникващото 
лъчение достигне съответния атом в организма, от този атом се 
откъсва електрон. Електронът е зареден отрицателно, затова 
останалата част от изходния неутрален атом остава 
положително заредена. Този процес се нарича йонизация. 
Откъсналият се електрон може по-нататък да йонизира други 
атоми. 

Физико-химически изменения. И свободният електрон и 
йонизираният атом обикновено не могат дълго да пребивават в 
това състояние и в течение на следващите десет милиардни 
части от секундата на следващите етапи от взаимодействие 
могат да се образуват нови молекули, включително и такива 
изключително реакционно способни, каквито са „свободните 
радикали”. 

Химически изменения. В течение на следващите милиони от 
секундата образуващите се свободни радикали реагират както 
един с друг, така и с други молекули и през веригата на 
реакцията, още неизучена докрай, могат да предизвикват 
химическа модификация на важни в биологично отношение 
молекули, необходими за нормалното функциониране на 
клетката. 

 

Биологически ефекти. Биохимични изменения могат да 
настъпят както след няколко секунди, така и след десетилетия 
след облъчването и стават причина за незабавната гибел на 
клетки или такива изменения в тях, които могат да доведат до 
рак. 
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Приложение 3 

Ефекти от действието на йонизиращите лъчения 

 

Йонизиращо лъчение 

Предаване на енергия 

Поглъщане на 
енергия в клетката 

Смърт на клетката Изменение на клетката 

Детерминирани  
ефекти  

на клетката 

Стохастични  
ефекти  

на клетката 

Висока доза Ниска доза 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАРИЕРА В ЯДРЕНАТА 
ИНДУСТРИЯ 

 

Защо в ядрената индустрия? 

Едва ли има човек, който поне като малък да не е изпитвал желание да бъде добрият юнак, 
който помага на хората в непрекъснатата им борба със злото. В неподправеното и наивно детско 
съзнание тези мечти обикновено се олицетворяват с униформата и оръжието на полицая, 
лъскавите атрибути на пожарникаря или внушаващата респект екипировка на летеца, който се 
качва на своя самолет. Годините обаче отминават и реалностите на живота полека-лека свалят 
романтичната украса от неговия облик, за да остане само изчистената му прагматична 
конструкция. Спонтанните емоции отстъпват място на прецизните сметки, рисковете вече не са 
предизвикателство, а опасност, спонтанното възхищение от героичните професии се подтиска от 
първичния инстинкт за самосъхранение. Усилията се насочват към изграждането на добре 
устроено битие, надеждно защитено (както твърде наивно се предполага) от всички опасности. И 
когато това е постигнато в някаква степен, човек с изненада установява, че остава чувството на 
смътна неудовлетвореност. Наблюдавайки чрез медиите динамиката на живота около своя малък 
свят, той тайно злорадства, че остава (засега) извън събитията и в същото време изпитва неясна 
завист към героите на деня и съжаление, че не може да се идентифицира с тях. 

Какво общо имат всички тези разсъждения с ядрената индустрия? Тя не е толкова 
атрактивна и ефектна като авиацията и космонавтиката например. За сметка на това тя е 
изключително ефективна, което нагледно се демонстрира от историята и практиката. Обективните 
физически закони показват, а ядрените оръжия и ядрените централи потвърждават, че 
количеството отделяна енергия при тези реакции е толкова голямо, че е несъпоставимо с това от 
всички известни източници. От друга страна, човекът, а и останалите биологични видове нямат 
сетива за радиоактивното излъчване, което предизвиква инстинктивния страх от неизвестното. И 
така в масовото съзнание ядрената индустрия се възприема с почти религиозно убеждение като 
най-могъщата, тайнствена и враждебна сила. В такъв случай не е ли истинското 
предизвикателство в това, да можеш да овладееш и да управляваш тази сила, да я накараш да се 
подчинява като опитомен звяр? 

Тази мотивировка изглежда сюрреалистична, но звучи доста убедително. Не случайно на 
хората, работещи в тази област се гледа като на свръхестествени същества, които се занимават 
едва ли не с магия и обикновено предизвикват смесени чувства на подозрение и страхопочитание. 
Без да се претендира за пълна достоверност, може да се каже, че когато стане дума за работа в 
ядрена централа, поне в осем от десет случая реакцията на околните е ирационална. Това има 
своите добри страни, например при решаване на дребни административни или битови проблеми. В 
много случаи принадлежността към ядреното общество е достатъчен аргумент за много от 
бюрократичните структури да проявяват значително по-дружелюбно отношение. Практиката 
изобилства с такива примери. Понякога са анекдотични, като шофьора-нарушител, който трябвало 
да бъде лишен от правоуправление, но се отървал с обяснението, че единствено той е останал да 
разтоварва със самосвала си атомното гориво за реактора. Друг път са по-сериозни, когато трябва 
да се преодоляват банкови, визови или митнически формалности. Във всеки случай тази професия 
изглежда авторитетна и внушава респект. 

Основанията за това далеч не се изчерпват само със споменатите аргументи, които засягат 
въпроса само повърхностно. Ядрената индустрия притежава и значително по-сериозни 
мотивационни характеристики, които трябва да се имат предвид при отговора на поставения в 
началото въпрос. 

- Ядрената индустрия е ключов елемент поне в две от така наречените области с 
голямо обществено значение – енергетика и здравеопазване. Тя генерира и консумира голям обем 
различни по вид и жизнено важни ресурси, осигуряващи динамиката на обществения живот и 
доброто състояние на икономиката като цяло. 
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- Ядрената индустрия е глобална високотехнологична сфера. Тя е своеобразен 
колектор, в който намират приложение последните научни и технологични постижения от всички 
области на науката и производството. 

- Ядрената индустрия е потенциално рисков отрасъл, подобно на авиацията, 
космонавтиката, надводния и подводен флот. Това налага специфични подходи и изисквания в 
осъществяването на дейността: 

o Човешкия фактор се оценява като критичен за нормалното функциониране и му се 
предоставя най-висок приоритет по отношение осигуряване на знания, квалификация, условия за 
труд и жизнен стандарт. 

o Работи се по ясно определени и стриктно спазвани нормативни документи и строга 
йерархия на отговорностите. Дисциплината и личната отговорност са основен елемент дори в 
научно-изследователските центрове и лаборатории, където водещ е иновативният подход и се 
търсят нови творчески решения.  

o Вътрешните за отрасъла стандарти, правила и изисквания имат безусловен и 
общовалиден приоритет. Една ядрена централа трябва да отговаря на едни и същи критерии, 
независимо дали се намира в Пакистан, Южна Африка, САЩ, Русия или България  

o Глобализиране на отношенията в отрасъла в международен мащаб – всички видове 
различия остават на заден план и се подчиняват на професионалната ценностна система. За 
разлика от обичайните конфликтни отношения в другите сфери на човешкото общество, в 
ядрената област по цял свят всички професионалисти са равнопоставени, говорят общ език и имат 
общи интереси. Етнически, религиозни или други различия се забелязват само в облеклото или в 
менюто на протоколните коктейли. 

 

Какво можем да очакваме от професията? 

Всяка професия има характеристики, които хората оценяват субективно, когато правят своя 
житейски избор. Една и съща професионална особеност може да бъде оценена едновременно като 
позитивна и негативна в зависимост от конкретните индивидуални предпочитания. Ето защо само 
ще изброим какво предлага кариерата в ядрения бизнес, без да коментираме дали това е много или 
малко. 

- Получаване на изключително висока професионална квалификация, която е 
уникална по същество и универсална като възможност за приложение. 

- Непрекъснато поддържане на квалификацията в съответствие със световните 
изисквания. Нaшумялото напоследък понятие “long life learning” от много години е обичаен 
стандарт в ядрената индустрия. За висшите операторски длъжности се получава държавен лиценз 
– правоспособност за работа, който се защитава на всеки три години. 

- Адекватна оценка на положения труд. Тази формулировка включва тривиалния 
въпрос за заплатата, но обхваща и доста широк кръг допълнителни материални и нематериални 
придобивки. 

- Сигурност и надеждност на работното място. Вече се спомена, че отрасълът е 
стратегически и функционира в условията на дългосрочно планиране. Текучеството на персонала 
в този бизнес е много малко не само за България, а и в международен мащаб. Показателен в това 
отношение е дискутирания в момента в гилдията потенциален проблем с остаряването на 
работната сила.  В почти всички страни се установява, че предстои пенсионирането на компактни 
маси персонал, който е бил назначен при пуска на съответните централи и е прекарал целия си 
трудов стаж там или в сродни предприятия и организации. От друга страна предстоящото 
ускорено развитие на отрасъла предполага отварянето на нови работни места. Това означава 
допълнително повишаване на цената на работната сила.  
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- Достъп до световния (не само европейския!) пазар на труда. Отново ще повторим, че 
основен критерий за оценка на ядрения специалист е неговия професионализъм, а движението на 
работната сила дори в момента е по-свободно от очакваните след години облекчения в рамките на 
Европейския съюз. Не е рядко срещана практика, в ядрена централа или водещи компании в 
бранша (като Westinghouse, Framatomе, BNFL и др.) да работят хора от различни националности. 
Що се отнася до българите – те се реализират успешно по специалността си в САЩ, Канада, 
Южна Африка, Франция, Япония. 

- Достъп за участие в мероприятия (също и за работа по договор) до редица 
международни организации като Международната организация по атомна енергия (IAEA) със 
седалище във Виена, Световната асоциация на ядрените оператори (WANO) с офиси в Москва, 
Париж, Лондон, Токио и Атланта, Euratom и др. 

- Участие във външни национални или международни проекти. Честа практика е 
съвместната работа на експерти от различни организации в екипи на големи проекти. Това участие 
обикновено е паралелно с основната работа на специалистите. 

- Планирано развитие на кариерата и възможности за избор. По принцип с 
постъпването на работа младият специалист получава предварително, но доста конкретно по 
позиции и време, описание на перспективите пред него поне в средносрочен план. С течение на 
времето всеки има свободата да насочи развитието си в зависимост от реалните си възможности, 
постигнатите резултати и амбициите и желанията си.  

 

Какво професията очаква от нас? 

Смята се, че да получаваш е по-добре, отколкото да даваш. Този принцип може би подлежи 
на дискусия, но така или иначе едното не може без другото или ако използваме философската 
терминология двете дейности са в диалектично единство. И така, какво трябва да предложим от 
нас за да осигурим баланса на интересите? 

- Високо ниво на образователна подготовка – за повечето длъжности се изисква 
магистърска степен. Преобладаващият индустриален характер на бранша предопределя 
приоритета на инженерното или университетско техническо образование. За определена категория 
длъжности дори е специфицирана и съответната специалност. Например, за операторите в 
контролната зала и част от висшия ръководен персонал се изисква задължително диплома по 
специалността “Ядрена енергетика”. Въпреки това, като цяло, номенклатурата на специалностите 
е твърде широка. Приложение в бранша намират на практика всички специалности от 
професионалните области “Технически науки” и “Природни науки” – електро, машинни и 
строителни инженери, физици, химици, геолози и т.н. Освен това, както бе споменато по-рано, 
ядрената индустрия има не само технологичен характер, а обхваща и други сфери на обществения 
живот. Ето защо поле за изява имат и редица други специалности – лекари и въобще медицински 
персонал, юристи, икономисти, специалисти в областта на физическата защита, противопожарната 
охрана, водолази, еколози. 

- Сериозна езикова подготовка – английски и/или руски език е задължителен. 
Допълнителното познаване на другите международни езици на ООН е препоръчително. Тук 
трябва да се отбележи, че акцентът се поставя върху познаването на техническата терминология. В 
много случаи отлични филолози не са в състояние да направят смислен превод дори на текстове с 
неособено сложно техническо съдържание. 

- Здравословно състояние, съответстващо на изискванията в съответните нормативни 
документи. Осигуряването на безопасни условия на труд и здраве за персонала са основен елемент 
в политиката на работодателите. Службите по трудова медицина осъществяват постоянен 
медицински надзор и ежегодни профилактични прегледи. Отделно от това, на персонала се 
предоставя допълнителен разширен здравноосигурителен пакет. 
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- Определени личностни и психофизиологични характеристики, като уравновесеност, 
самодисциплина, чувство за отговорност, способност за работа в екип, лоялност и т.н. По принцип 
тези характеристики или част от тях са желателни, но за някои длъжности те са задължителни и се 
измерват и оценяват при постъпването на работа. 

 

Какво можем да избираме? 

По принцип технологиите, базирани на използването на радиоактивността, имат твърде 
широко разпространение, макар това да не се забелязва твърде много. Като се започне от 
пожароизвестителните датчици, през детекторите за различни видове вещества, средствата за 
дефектоскопия и се стигне до рентгеновите апарати и разнообразието от скенери и терапевтични 
уреди в медицината – всички тези устройства използват по един или друг начин радиоактивното 
излъчване. Тяхното по-широко или по-ограничено приложение отразява потребителската страна 
на въпроса и на практика не е критерий за възможностите на работната сила в ядрената сфера. 
Този въпрос се определя от наличието на мощни и обособени сектори за научно-изследователска 
работа, инженеринг и технологично производство. България притежава такава ядрена 
инфраструктура и това й позволява да поддържа стабилно ниво на заетост на 
висококвалифицирани специалисти. 

 

Какви са конкретните възможности за избор? 

- Научно-изследователска сфера 

o Почти всички университети и най-вече техническите поддържат катедри, 
специалности или поне дисциплини, свързани с различни аспекти на радиоактивността и ядрените 
реакции.  Безспорни авторитети в това отношение са Техническият университет в София, който 
разполага с катедра “Топло - и ядрена енергетика”, Софийският университет “ Св. Климент 
Охридски” с катедра “Ядрена физика и ядрена енергетика” и Пловдивският университет “Паисий 
Хилендарски” с катедра “Атомна физика”. 

o Българската академия на науките и по-специално Института за ядрени изследвания и 
ядрена енергия (ИЯИЯЕ) е водещ български институт по фундаментални и приложни изследвания 
в областта на елементарните частици и ядрената физика, физиката на високите енергии и ядрената 
енергия, радиохимията, обработката на радиоактивни отпадъци, мониторинга на околната среда, 
контрола на ядрената безопасност и радиационната защита, разработката на апаратура за ядрени 
изследвания и други. При Института функционират и три научно-експериментални бази. 

o Национален център за радиобиология и радиационна защита. НЦРРЗ е научна 
организация и специализиран орган към Министерството на здравеопазването по проблемите на 
радиобиологията и радиационната защита. Основните дейности, които извършва центърът са 
организационна и методична, научно-приложна и профилактична дейност, диагностика и лечение 
в областта на радиационната защита на населението. 

 

- Производствено-индустриална сфера 

o Абсолютен лидер е АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” ЕАД. Централата се намира на 200 км 
североизточно от София и на 5 км източно от Козлодуй, на брега на река Дунав. Днес на 
площадката на АЕЦ “Козлодуй” има изградени 6 енергийни блока с обща мощност 3760 MW, 
които са пускани в експлоатация между 1974 и 1991 г. Първите четири блока са с реактори тип 
ВВЕР-440, а останалите два - с ВВЕР-1000. Два блока с обща мощност 880 MW са спрени на 31 
декември 2002 г. Другите четири блока са в експлоатация. На площадката на централата работят 
около 5000 души. Независимо, че значителна част от този състав е с висше образование, запазва се 
тенденцията за повишаване на образователния статус на персонала. Това създава добри 
перспективи за младите специалисти.  
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o ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ “РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ”. Задачата на ДП 
“РАО” е планиране, проектиране и изграждане на нужните съоръжения, транспортиране, 
съхранение и управление на радиоактивните отпадъци на територията на България извън обектите, 
където са генерирани. Предприятието е създадено през 2004 г. и в момента там работят около 250 
човека. 

o АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД. Специализирано предприятие за извършване на 
планови, неотложни и аварийни ремонти на машини и съоръжения в енргетиката и по-специално в 
ядрени централи. 

o ЕНЕМОНА АД. Инженерингова и строителна компания с повече от 1400 души 
персонал. Изпълнява инженеринг и управление на проекти, строителни и монтажни дейности и 
цялостно изграждане на обекти, енергийна ефективност. 

o ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ АД. Компания за доставка, техническо обслужване, ремонт 
и сервиз на средства за измерване и автоматизация за ядрени централи. 

 

- Проектантски, инженерингови и консултантски компании  

Тяхното предназначение е да осигурят инженерната поддръжка, необходима за нормалното 
функциониране на звената от производствено-индустриалната сфера. Обикновено това са 
неголеми специализирани организации, почти всички частна собственост, които произвеждат 
високоинтелектуален продукт. Персоналът им почти изцяло се състои от висококвалифицирани 
експерти с голям практически опит. Постъпването в такава компания на млад специалист е 
отлична възможност за пряк достъп до концентрирани знания и информационни ресурси, 
събирани в продължение на години. Някои от по-известните компании са: 

o Риск Инженеринг АД, 

o ЕНПРО Консулт ООД, 

o Тита Консулт ЕООД,  

o Дигтех АД, 

o Атомтоплопроект ООД, 

o Атоменергопроект ООД, 

o Тотема Инженеринг, 

o EQE България, 

o Институт по енергетика АД. 

 

- Надзорна и регулаторна сфера 

Всички области,  които са свързани с изучаване, изследване и използване на 
радиоактивните процеси са под строг държавен и международен контрол и са обхванати от  тясна 
нормативна рамка. Специален независим държавен орган осъществява надзорната дейност и 
гарантира прилагането и спазването на законовите разпоредби. За България тези функции се 
изпълняват от Агенцията за ядрено регулиране. 

 

- Обществени и неправителствени организации 

o Сдружението “Български Атомен Форум”  (БУЛАТОМ) е неправителствена 
организация, в която членуват инженерингови и строителни фирми, фирми доставчици на 
оборудване, АЕЦ “Козлодуй” ЕАД, Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при 
БАН, Българското ядрено дружество и физически лица, експерти в областта на ядрената 
енергетика. Основните цели на БУЛАТОМ са:  
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� Да оказва влияние за формирането на обективно обществено мнение за 
ядрената енергетика, като част от балансираната енергийна политика на България  

� Да защитава интересите на българската ядрена индустрия, както пред 
държавните институции в страната, така и пред европейските институции чрез Европейския 
атомен форум /ФОРАТОМ/ 

� Да координира дейността на своите членове по подготовката на технически 
експертизи за държавни и неправителствени организации в страната, както и за международните 
институции по различни въпроси на ядрената енергетика в България. 

� Да координира и подкрепя участието на български специалисти в 
международни конференции и изложби, свързани с ядрената индустрия. 

o Българско ядрено дружество (БЯД). БЯД е доброволна организация на 
индивидуални и корпоративни членове, обединени от професионални интереси в областта на 
науката, технологиите и практическото използване на ядрената енергия за мирни цели. Това 
дружество допринася за създаването на обективно и благоприятно обществено мнение по тези 
въпроси. 

И така, възможна ли е успешна реализация в ядрения бизнес? Дори само възникването на 
такова питане показва липса на информация, изопачено и тенденциозно интерпретиране на факти 
и наслагване на предубеждения. В действителност въпросът е риторичен – възможностите са 
налице и при това са доста много. 

Добрата кариера в ядрения бизнес – как да се получи? 

Дали МОЖЕ да бъде избрана? Зависи от индивидуалните качества – не всеки е подходящ. 

Ако може, дали ЩЕ БЪДЕ избрана? Зависи от желанието, настроението и правилната 
информация.  

Ако бъде ИЗБРАНА, дали ще бъде успешна? Предпоставките са налице, зависи от 
упоритостта и амбицията. 
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АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” - ФОТОГАЛЕРИЯ 
 

 
 
 

 
 
 

 

Vти и VIти блок 

Главен портал 

Панорамен изглед 
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ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ 
 

www.iaea.org 
МЕЖДУНАРОДНА АГЕНЦИЯ ЗА АТОМНА 

ЕНЕРГИЯ 

www.kznpp.org  АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” ЕАД 

www.bnsa.bas.bg  АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ   

www.bulatom-bg.org 
СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКИ АТОМЕН 

ФОРУМ” 

www.bgns.bg   БЪЛГАРСКО ЯДРЕНО ДРУЖЕСТВО 

www.tu-sofia.bg   ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ 

www.uni-sofia.bg  
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “КЛ. 

ОХРИДСКИ” 

www.uni-plovdiv.bg  
ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “П. 

ХИЛЕНДАРСКИ” 

www.inrne.bas.bg  ИЯИЯЕ 

www.ncrrp.org  НЦРРЗ 

www.dprao.bg  ДП “РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ” 

www.riskeng.bg   РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД 

www.enproco.com  ЕНПРО КОНСУЛТ ООД 

www.digtech.dir.bg Д  ИГТЕХ АД 
www.infotel.bg ТИТА КОНСУЛТ 

www.inpris.com   ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ АД 

www.enemona.com  ЕНЕМОНА АД 

www.eqe.bg EQE БЪЛГАРИЯ 
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Уважаеми Дами и Господа, 
 

 

Сдружението Български Атомен Форум - Булатом, е учредено през месец Юни 

2001 г., като неправителствена организация, в която членуват до този момент 52 

(петдесет и две) български и чуждестранни инженерингови и строителни фирми, 

както и фирми доставчици на оборудване като АЕЦ “Козлодуй” ЕАД, 

“Главболгарстрой” АД, “Енемона” АД, “Риск Инженеринг” АД, Фраматом, 

Атомстройекспорт, Атоменергоекспорт, Уестингхаус, както и физически лица, 

експерти в областта на ядрената енергетика.  

Основните цели на БУЛАТОМ са: да оказва влияние върху  формирането на 

обективно обществено мнение за ядрената енергетика, като част от балансираната 

енергийна политика на България; да защитава интересите на българската ядрена 

индустрия, както пред държавните институции в страната, така и пред европейските 

институции чрез Европейския Атомен Форум; да координира дейността на своите 

членове по подготовката на технически експертизи за държавни и неправителствени 

организации в страната, както и за международните институции по различни 

въпроси на ядрената енергетика в България; да координира и подкрепя участието на 

български специалисти в международни конференции и изложби, свързани с 

ядрената индустрия, както и да организира такива. 

 

Уважаеми Дами и Господа, 
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Във връзка с издаването на това помагало, съдържащо основна информация за 

ядрената енергетика, ще Ви бъдем благодарни, ако и Вие спомогнете за 

осъществяването на тази инициатива – да образоваме младото поколение на 

България. Ще се радваме да споделите Вашите впечатления и препоръки по 

подготвените от нас лекции. В случай, че се нуждаете от допълнителни копия, моля, 

свържете се с нас: 

 

1000 София, ул. “Веслец” 16, тел./факс: 02 93 98 150 

e-mail: pr@bulatom-bg.org ; info@bulatom-bg.org 

website: www.bulatom-bg.org 

 

Лекционният материал ще бъде на Ваше разположение и в интернет 

страницата на Сдружението. За нас е от изключителна важност поддържането на 

връзка с Вас, а ако Вие от своя страна имате идеи за осъществяването на по–тясно и 

ползотворно сътрудничество между Вас и Колектива на Български Атомен Форум, 

ние сме насреща.  

 


