
ДЕЙНОСТИ В ПОДГОТВИТЕЛНИЯ ЕТАП НА ИЗВЕЖДАНЕ 
ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СП “ПХРАО-НОВИ ХАН“ 

Елка Анастасова,  

Р-л група „ИЕ“ 



1964 1994 1961 

ИРТ-2000 

Time



2004 2006 2000 

Дейности по 

реконструкция 

1994 1996 1998 

отново в 

експлоатация 
ДП РАО се 

учредява  

СП“ПХРАО-Нови 

хан“ се 

присъединява 

към ДП“РАО“ 



2012 2025 2008 

създава се 

СП „ИЕ-1-4 блок “ 

създава се  

СП „НХРАО“  

Начало на ИЕ на 

СП „ПХРАО-Нови 

хан“ 



Извеждане от 
експлоатация на 
СП“ПХРАО-Нови хан“ 

Извеждането от експлоатация ще 
се извършва чрез извличане на 
РАО и ОЗРИ от хранилищата, с 
последващо сортиране, 
характеризиране, преработка, 
преопаковане и подготовка за 
превоз. След освобождаване на 
подземните съоръжения от РАО ще 
бъде извършено радиационно 
обследване, дезактивация, 
демонтаж и ремедиация на 
освободените площадки. 
Получените РАО ще се съхраняват 
на временни площадки, след което 
ще се превозват до съоръженията 
за погребване/дългосрочно 
съхраняване.  

Съгласно плана за действие към 
стратегията за управление на ОЯГ и 
РАО, от 2025г. Трябва да се стартират 
същинските дейности по ИЕ на СП 
„ПХРАО-Нови хан“. 

Обектите на площадката на СП „ПХРАО-
Нови хан“ са относително независими по 
отношение на разположението си, 
физическата, радиационното защита и 
мониторинга. Тези условия позволяват  
извеждането от експлоатация да се 
извършва поетапно.  



Етапи на извеждане от 
експлоатация на СП 
„ПХРАО-Нови хан“ 

Въз основа на сроковете 
в плана за действие към 
стратегията за 
управление на ОЯГ и 
РАО, са определени 
следните основни етапи 
на дейностите за 
извеждане от 
експлоатация на СП 
„ПХРАО – Нови хан“ 
 

Етап 1. подготвителни дейности, 

които осигуряват условия за 

стартиране на реалните дейности по 

извеждане от експлоатация на СП 

„ПХРАО – Нови хан“ – до 2025г. 

Етап 2. извеждане от експлоатация на 

СП „ПХРАО – Нови хан“ – от 2025г. 



Етапи на извеждане от експлоатация на СП „ПХРАО-Нови хан“ 

Извличане на РАО от исторически 

Хранилища и демонтаж на подземните  

структури 

Преработка, кондициониране , преоаковане и превоз на РАО 

за дългосрочно съхраняване/погребване 

Ремедиация  

Освобождаване от РАО  

на площадки за 

 временно съхраняване 



Фактори, които са взети предвид при избора на стратегия за извеждане от 
експлоатация: 

 Съответствие с националната стратегия - Съгласно Националната 

стратегия за управление на ОЯГ и РАО, до 2025 г. следва да се стартират 

действителните дейности по извеждане от експлоатация на СД “ПРРАВ-

Нови хан”  

 Наличие на ресурси - Основният източник на финансиране е държавният 

бюджет - създадени са два фонда - „Извеждане от експлоатация“ и „РАО“.  

 Законодателство - През последните години българското законодателство в 

областта на ядрената енергетика се актуализира в съответствие с 

европейското законодателство. Освен това следваме препоръките на 

МААЕ.  

 Заинтересованите страни - Важно е да се информират заинтересованите 

страни относно програмата за извеждане от експлоатация на PRRAW Нови 

хан и да се включат в публични дискусии и вземане на решения. 



Фактори, които са взети предвид при избора на стратегия за извеждане 
от експлоатация (продължение): 

 Управление на РАО - Генерираните РАО се разделят според крайната им точка на 

управление в следните основни потоци:  Материали, които отговарят на 

критериите за условно или безусловно освобождаване от регулаторен контрол; 

Потоци от РАО, които след преработка отговарят на критериите за погребване в 

НХРАО “Радиана”;  

 РАО потоци, които не отговарят на КП на НХРАО Радиана - ОЗРИ, които са 

демонтирани в ППЛК и ГК и временно съхранявани на място в специализирани 

опаковки за бъдещо препакетиране (капсулиране, поставяне в контейнери и др.) и 

превоз за погребване/ дългосрочно съхранение в бъдещото хранилище / 

съоръжение за погребване на ОЗРИ в оригиналното оборудване (гама 

облъчватели).  

 Технология – разработване на технически решения за извличане на РАО; нови 

технологични редове за демонтаж на ОЗРИ, нови методи за обработка, 

кондициониране на РАО и др. 
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Дейности в подготвителния етап (продължение) 
 

Изпълнение на Процедура за 

предаване на РАО категория 2а от 

СП „ПХРАО – Нови хан” на СП „РАО 

– Козлодуй” 





Охарактеризиране на исторически РАО чрез гама-сканираща система 

Гама-сканиращата система е 
предназначена за идентифициране и 
количествена оценка на гама-емитери 
в опаковки с РАО (варели от 210 L) 

След приключване на измерванията на 
варелите с  РАО, те се сортират по 
няколко признака: 

-Вид РАО – пресуеми, строителни 
отпадъци, метал, почви и др. 

- Специфична активност: 

 Мощност на дозата гама лъчение 

-Тези данни присъстват на етикетите, 
които са с различен цвят в зависимост 
от активността за по-голямо удобство 
при последващи манипулации и 
транспорт. 



Правоз на РАО 

съгласно ADR 



Демонтаж на ПИЙД в 
ППЛК 

Демонтаж на ОЗРИ в 
Гореща камера 



 
Извършен е преглед на историческата документация - документация за превоза, 
оперативни записи и чертежи;  



В допълнение към съществуващата е електронна база данни е създадена  такава за приетите РАО до 2000г. 



Year Industry Medicine Research 

  Activity, Ci Volume, Weight, cub.m., kg Activity, Ci Volume, Weight, cub.m., kg Activity, Ci Volume, Weight, cub.m., kg 

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

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

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

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

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

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



 

Оценка на състоянието на историческите съоръжения за погребване на РАО 

 1. ХОИЙЛ – гама кладенец 



 

 
Обследване на 

ИТТРАО 



Обследване на ХТвРАО 



Обследване на 

ХБРАО 



Геофизично обследване на подземни конструкции в контролираната зона-

2018г. 

 

The Geo-radar equipment is MALA Geoscience in the ProEX system with a 250Mhz antenna used with a sampling frequency of 

3058.07 MHz and a penetration rate of 0.130 m / ns. 



3-D модел на 3-те запечатани клетки на ИТТРАО 



3-D model of 3 sealed cells of the Engineering Trench 



ДРУГИ ДЕЙНОСТИ В ПОДГОТВИТЕЛНАТА ЕТАП ЗА ИЕ 

-Разработване на нови технологии за демонтаж, обработка и кондициониране на 
ОЗРИ;  

-Избор и доставка на опаковки за различните видове РАО и ОЗРИ съгласно крайната 
точка на тяхното управление;  

-Разработване на технологии за извличане на твърди радиоактивни отпадъци, 
биологични отпадъци, ОЗРИ и демонтаж на подземни хранилища;  

-Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови КСК, необходими за 
дейностите по извеждане от експлоатация;  

-Подготовка (реконструкция) на временна площадка за РАО необходима при 
извеждане от експлоатация на историческите хранилища;  

-Проектиране на специални съоръжения, оборудване и инструменти, необходими за 
извличане на РАО и демонтаж на подземни конструкции. 

 



Състояние на съоръжението към 2030 
 

Обектите ППЛК и ГК ще останат на площадката на „ПХРАО-Нови хан“ до 

завършване на всички дейности с РАО и ОЗРИ - демонтаж, охарактеризиране, 

дезактивация, преопаковане за бъдещо дългосрочно съхранение / погребване. 

Поетапно ще се извърши възстановяване на освободените от РАО площадки.  

2019 2025 2030 





THANK YOU FOR YOUR ATTENTION! 
БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

 


