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Извеждането от експлоатация е крайната  

фаза в жизнения цикъл на ядрените съоръжения.  

Това е сложен и скъп процес,  

който включва дейности като:  

 

 

 демонтаж на оборудване; 

 управление на материалите; 

 разрушаване на сгради; 

 генериране,съхранание и управление на РАО; 

 генериране на големи количества нерадиоактивни 

материални отпадъци; 

 

 освобождаване на материали от 

    регулиране. 

  Извеждне от експлоатация: 
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  Освобождаване на материали от регулиране: 

Според Българското законодателство – Наредба за радиационна защита 2018 г. 

 

Чл. 37. (1)  

Радиоактивен материал, произхождащ от регулирана дейност, за който се предвижда 

погребване, рециклиране или повторно използване, подлежи на регулиране по Закона за 

безопасно използване на ядрената енергия. 

 

Чл. 40.(1)  

Определянето на активност и специфична активност на радионуклидите в подлежащия 

на освобождаване от регулиране материал се извършва от акредитирани лаборатории за 

изпитване или органи за контрол.  
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 Място и роля на Орган за контрол в процеса на извеждане от   

експлоатация: 

 

Процес по извеждане от експлоатация: 

 

 генериране на големи количества нерадиоактивни материали (метални 

отпадъци и др.); 

 

 освобождаване на материали от регулиране. 

От извършеният контрол и оценка на 

съответствието от Орган за контрол,  

зависи крайното решение – дали този 

материал ще бъде определен като 

радиоактивен и подложен на последващо 

управление и съхранение или ще бъде 

освободен от по-нататъшен контрол 

като напълно безопасен.   
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Акредитацията официално признаване и осигурява 

удостоверение, че: 
 

 акредитираните органи имат техническа 

компетентност; 
 

 са безпристрастни при оценяване на продукти и 

услуги в съответствие с изискванията на 

съответните национални и международни 

стандарти. 
 

 Органите за контрол извършват оценяване на 

съответствието на контролирания обект спрямо 

предварително определените изисквания, които 

може да бъдат определени в: нормативни актове, 

стандарти, технически спецификации, и т.н. 

 

 

/Сертификат за акредитация, рег.№ 65 ОКС/29.03.2018 г., 

валиден до 02.02.2022 г., издаден от ИА БСА, съгласно 

изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2012/ 
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   Извършване на дейност по контрол: 

Контролирани параметри: 

 Специфична повърхностна бета – 

актиовност; 

 МЕДГЛ; 

Радиологично обследване на 100 % от 

площа на всеки един от компонентите 

кандидати за освобождаване от 

регулиране. 

 Специфична масова активност 

Извършване на 

контрол със 

Система за 

измерване и 

освобождаване от 

контрол FRM-02 
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Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” носи отговорността за 

безопасното управление на радиоактивните отпадъци на територията на 

Република България. 

 

Нашата роля е да предпазваме  обществото и природата от влиянието на 

вредните радиоактивни отпадъци, създадени вследствие неизбежното 

използване на съвременните технологии. 

 

За да изпълним нашата специална и значима мисия, ние изградихме много 

важен за общата ни работа набор от ценности – единен екип, цел и 

постижение, иновация и креативност и съзнанието, че изпълняваме 

задълженията си С ГРИЖА ЗА БЪДЕЩЕТО. 

 

 

 

 

  Мисия и ценности на ДП РАО: 



Благодаря Ви за вниманието! 


