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  При демонтажа на 1÷4 блок на АЕЦ „Козлодуй“ се генерират различен по вид 
материали и отпадъци: 

 Материал е суровина, на която е прибавена стойност във вид на труд, 
средства, информация и др.  

  Радиоактивен материал (РАМ) означава  материал, съдържащ в състава си 
радиоактивни вещества.  

 Нерадиоактивен материал (НРМ) означава материал, който съдържа 
радионуклиди, чиято активност или специфична активност  могат да бъдат 
пренебрегнати от гледна точка на радиационната защита. 

 Радиоактивен отпадък е радиоактивен материал, за 
който не се предвижда по-нататъшна употреба.  



 Документи  свързани с управление на 

потоците 

 

Маркиране и  разделяне на потоци.  

Методика за проследяване на КСК от 
демонтаж КЗ и МЗ Инструкции РЗ 

Демонтаж, намаляване на размерите и сортиране; 
 

Сортиране по вид материал съгласно 
методика за демонтаж 

Сортиране по радиологични 
характеристики 

Планиране;  
 

Програма за демонтаж  
 

Технически решение 

Процедури за демонтаж 



 Документи свързани с управление на потоците 

 

Освобождаване от регулиране; 

 

Процедури за освобождаване 

Подготвяне на партиди и документи за 
представяне в АЯР  

Заповед на Председателя на АЯР. 

Временно съхраняване;  

 

Инструкции за транспорт 
Инструкции за временно съхранение 

 

Инструкции за управление на площадки за 
временно съхранение 1а,1б, 2,3,4 



Определяне на материалните потоци 

 

 Поток R-I – материали или отпадъци кандидати за 

освобождаване  

от регулиране. 

 Поток R-II – РАМ за последваща дезактивация 

 Поток R-III - РАО 



•   

•   

•   

•   

  

 Потокът се разделя на два под потока А и В: 

 

        ПОТОК R-I кандидати за освобождаване от регулиране  

• Кандидати за безусловно освобождаване от регулиране.    
Граничните стойности за повърхностно радиоактивно 
замърсяване са ≤ 1,00 Bq/cm2 (30 βpart./(cm2.min) и МЕД от γ-
лъчение ≤ 0,10 µSv /h над фона. 

 

 

Поток R-I-A 

• Кандидати за условно освобождаване от регулиране. Граничните 
стойности за повърхностно радиоактивно замърсяване на всеки 
детайл са ≤ 3.00 Bq/cm2 ( 90 βpart./(cm2.min) и МЕД от γ-лъчение ≤ 
0,50 µSv/h. 

Поток R-I-В 



Генериране след 
дезактивация в ЦНРД  

 

 

 Генериране на материали  

в МЗ след демонтаж на 

оборудването 
 

ПОТОК R-I  



 Освобождаване на материали от регулиране 

  Измерване на величините 

• От орган за контрол от вид „С“ 

• Извършване на измервания от  

акредитирана изпитвателна лаборатория. 

 Разполагане на кандидатите за  

освобождаване на площадки за временно  

съхранение.  

Площадка №3 

 

 

  

ПОТОК R-I  



 Предаване на освободените материали или отпадъци на външни 

фирми за утилизация (третиране) или последваща обработка.  

 Оформяне на партиди от материали или отпадъци,  кандидати за 

освобождаване от регулиране. 

 Изготвяне на документите за представяне на партидите в АЯР. 

  

 Заповед на Председателя на АЯР за освобождаване от регулиране 

на определените партиди.  

ПОТОК R-I  



  

 Поток R-II-А. В тази категория са 

демонтирани КСК с  гранични стойности  МЕД 

от γ-лъчение ≤ 1,00 µSv/h на всеки детайл. При 

транспорт границите са ≤ 1,00 Bq/cm2 (30 

βpart./(cm2.min) и МЕД от γ-лъчение ≤ 0,50 µSv/h 

на 0,10m от повърхността на опаковката. 

   

 Поток R-II - КСК за дезактивация.  

 Потокът се разделя на три под потока А,В и С 

  

  
ПОТОК R-II  

След радиологичното обследване на КСК   

   



  

 Поток R-II-В. В тази 

категория са демонтираните 

КСК със граничните 

стойности  ≤ 3000 Bq/cm2   

  

  

 

             (90 000 βpart./(cm2.min) и МЕД от γ-лъчение ≤ 50,00 µSv/h. 

    
  

  
ПОТОК R-II-В  



  Поток R-II-С. В този поток са демонтираните КСК  

предвидени за първична  дезактивация в КЗ. Граничните 

стойности са нефиксирано повърхностно радиоактивно 

замърсяване над 3000 Bq/cm2 (> 90000 βpart./(cm2.min)). 

ПОТОК R-II-С  



 ПОТОК R-III  РАДИОАКТИВЕН ОТПАДЪК 
  

     Поток R-III - РАО. В този поток са демонтираните КСК неподлежащи 

на дезактивация и тези над 3000 Bq/cm2 (>90000 βpart./(cm2.min)) 

фиксирано повърхностно радиоактивно замърсяване. 

  Този поток се генерира и в ЦНРД като вторично РАО от процеса на 

дезактивация на КСК. 

  РАО от този поток се насочва към: 

    Предават за управление като РАО на СП „РАО-Козлодуй“  

    Предават за утилизация  на с-р СПИ. 

 



Определяне и оформяне на идентификационен номер 
  

СИСТЕМА  ЗА ПРОСЛЕДИМОСТ  

 Код по номер на блок 

 Код по пореден номер на базата данни-пет цифрен код със значещи нули. 

 Код съгласно броя и раздробените части. 

Пример:       01/ 00033     5/12  -  3/4 
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ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР 

Идент. 

№ 

Наименование- Оборудване 

(детайл), комплектовка 

Място на 

генериране 

Вид  

на материала 

Код на 

отпадъка  
Маса, (кг) Площ,  (м²) Система 

Тех. решение 

за ИЕ 

Процедурa за демонтаж 

№ 

ППП  

№/ дата  Демонтаж-

УМО 

Място на 

площадка № -

квадрант 

Вписване в 

Инв. Книга 

на 

площадка 

1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   

01/0150

0 
Тръбопровод ГМО А2 ВСТ   50 0,5 СГМО   ОП08-ИЕ.ДД.ПР.065А/00 1000/20.03.2015 ТП-И-I 20.03.2015 

Идент. карта 

Радиационен 
контрол: 

Протокол-№... 
/дата 

МЕД- гама, 
μSv 

φβ, 
βpart/sm2.min 

  

Извършени 
измервания за 

ОК/дата 

"АЯР" заповед    №/дата 
Договор от продажба 

№/дата 

ППП продажби/ 
повторна употреба 

Фирма КУПУВАЧ/ 
повторна употреба 

Активи счетоводство 

1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   1.   

  261-МЗ 
/17.03.2015 

0,06 < 6,8   АА-хх/хх.хх.хх г. 300/15.05.2014 г. 200/27.03.2015 „ХХХХХ” 2040095/Тръбопровод 1 блок 



ЗАПИСИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОТОЦИТЕ 
 

1.  Приемо- предавателен протокол 

2.  Дневник и бланки за проследяване на демонтирани КСК 

3.  Инвентарна книга за демонтирани КСК 

4.  Дневник за изпълнение на радиационен контрол по 

заявки за изнасяне на КСК от МЗ 

5.  Протокол от радиационен контрол за извозване на 

материалите от МЗ  

6.  Дневник и бланки за изнасяне от МЗ  

7.  Електронен регистър на демонтирани КСК 

8.  Идентификационна карта 

9.  Отчетна книга за съответната площадка или склад 

10. Бланка за контрол на наличността на демонтираните КСК 

за съответната площадка или склад 

11. Схеми за разположение на КСК по площадките 



ПЛОЩАДКИ ЗА ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИЕ 

 „Площадка №1а и 1б“ 

 „Площадка №2“ 

 „Площадка №3“ 

 „Площадка №4“  

 „Площадка ДСАПП-4“ 

 Площадка “Склад № 102”  

 Трансформаторни площадки на  

блокове 3 и 4 (ТП-2-изток/запад) 

 Площадка „Над Борен възел-2“  



Площадки 

 Площадка 1а - Площадката се използва за ВС на демонтирани КСК от МЗ, 

поставени в 20’ ISO контейнери, при спазване на следните ограничения за 

радиоактивно замърсяване на повърхността на контейнера: 

•     МЕД от γ-лъчение на 0,10m от повърхността на контейнера ≤ 0,5 µSv/h; 

•     Повърхностно замърсяване ≤ 30 βpart./(cm2.min-1) 

 На площадката могат да се складират 46 бр. 20' ISO контейнери разположени в 

един ред. Общо на площадката в три реда по височина могат да се съхраняват 138 

бр. Контейнерите са разположени на две групи с проход 11.37m между тях за 

обслужващата техника. Разстоянието между контейнерите в една група е 0.5m. 

 Площадка 1б - На площадката могат да се складират 20 бр. 20' ISO контейнери 

разположени в един ред. Общо на площадката в три реда по височина могат да се 

съхраняват 60бр. Контейнерите са разположени на две групи с проход 11.37m между 

тях за обслужващата техника. Разстоянието между контейнерите в една група е 

0.5m. 



  

Площадка №2 

 Площадката се използва за ВС на демонтирани КСК, който са 

кандидати за ОР и отговарят на условията описани в удобрените 

от АЯР оперативни процедури за освобождаване на материали от 

регулиране, съдържащи радиоактивни вещества. 

  

 Площадка №3 
 За целите на по-доброто управление на демонтираните КСК и с цел несмесване на 

потоците, площадката е разделена условно на две части, източно и западно от ТК-1. На 

източната част от площадката се разполагат КСК демонтирани от обекти извън КЗ, които 

са кандидати за ОР и са разположени в типови контейнери . 

 Западната част на площадката е предвидена за буферно съхранение на 

материалите. 

     

    Площадка №4 
          Площадката се използва за ВС на КСК, демонтирани от обекти извън КЗ, които след  

измерване за целите на ОР не удовлетворяват критериите за безусловно освобождаване.  

Площадки 



•   
  

     

Освобождаване от регулиране 



Блокова схема за управление на потоците от КЗ 



    

 Към  края на 2018 г. през процеса на   
управление на материалите и отпадъците са 

преминали около 43000  



   Благодаря Ви за вниманието! 


