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Кратко резюме на проекта за НХ РАО 
  Предназначение на НХ РАО 

 Хранилището за радиоактивни отпадъци е повърхностно многобариерно инженерно 

съоръжение, траншеен тип. В него се погребват краткоживеещи ниско- и 

средноактивни радиоактивни отпадъци, генерирани основно от : 

 експлоатацията и извеждането от експлоатация на АЕЦ ''Козлодуй'' 

 използване на източници на йонизиращи лъчения при изследователски, 

индустриални и медицински дейности 
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 Хранилището се изгражда на 

площадка, която се намира в 

двукилометровата защитена зона на 

АЕЦ-Козлодуй, в хълмиста местност, 

между републикански път II-11 

Козлодуй-Хърлец  и 

вътрешнозаводския път на АЕЦ-

Козлодуй.  

 

 Заема площ от 46,6 хектара. 

 

 Изградена е външната ограда на 

площадката,  която има функцията да 

контролира достъпът както по време 

на строителството, така и по време на 

бъдещата експлоатация.  

Местоположение на НХ РАО 
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Три фази на изграждане и експлоатация 

 
Три фази – през период от 20 години. 

Затваряне – 15 години, институционален контрол – 300 години. 

За всяка от трите фази се изграждат по 22 броя стоманобетонни клетки. 

Размери на клетката: дължина 20.15 m, ширина 17.05 m и височина 9.45 m, мерено от 

основата до кота горен ръб покривна плоча.  

Всяка клетка е разделена чрез вътрешни стени на три броя камери. 

Опаковката с РАО представлява стоманобетонен куб с размери на страната 1.95 m.  

Една клетка се запълва от 288 броя опаковки с РАО. 

В 22 броя клетки се погребват 6 336 бр.  кондиционирани опаковки с РАО. 
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 Заповед за одобряване на 

площадка и одобряване на ТП от АЯР-

02.03.2017 г. 

 Разрешение за строителство от 

МРРБ - 25.05.2017 г. 

 Разрешение за строителство на 

съоръжение за управление на 

радиоактивни отпадъци от АЯР - 

05.05.2017 г 

Строителната площадка през есента на 2017 г. 
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Изкопни дейности – оформяне на ската, изграждане на строителни 

пътища 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масов изкоп – скат, котлован, 
допълнителен изкоп за ЛЦВ 

Строителни пътища 

Тестова ЛЦВ, 
 допълнителни геоложки проучвания 

ЛЦВ в зоната под клетките, 
включ.галерии, фундаменти 

Подвижни.покриви 

ЛЦВ под СПВС на РАО 

Сграда за приемане и 
временно съхранение на РАО, 

Събирателен резервоар 

Спомагателни сгради, вкл. 
Резервоари; Тестова клетка 

Басейн за дъждовни води 

Строителство на 22 броя клетки на Фаза 
1 

Резервоар на мрежата за 
дълбоки дренажи, за контрол 

на инфилтрацията 

Сградни инсталации, оборудване и 
обзавеждане в сгради 

Подвижни покриви – 2 бр, 
вкл.релсови пътища 

Кранове мостови двугредови 
Q=30t  – 3 броя 

Въвеждане в 
експлоатация 

Основни строителни етапи за изграждане на Фаза 1  

юли 2021 г. 

май 2017 г. 

Инфраструктура 
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Сграда за приемане и временно съхранение на опаковки 

с РАО – изцяло стоманобетонна конструкция. 

Построено на този етап: 

- льос-циментова възглавница с дебелина 5.00 m, 

включително подобряване на земната основа; 

- фундаментна плоча с дебелина 1.0 m; 

- стени с дебелина 0.50 m и височина 14.30 m; 

Спомагателни сгради  
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Любопитни факти – изкопани земни маси – над 1 000 000  
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Любопитни факти – количество бетон – над 50 000   

 Клетки - 22 000 m3 

 Фундаменти на Подвижните 

покриви – 12 000 m3 

 Сгради и съоръжения – 14 300 m3 

 Галерии на мрежата за контрол на 

инфилтрационните води  - 1 700 m3 

 

 

Визуализация на клетките като сграда, получена от  

поставяне на клетките една върху друга  
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Ключови строителни дейности – тестова льос-циментова 

възглавница 
ЛЦВ е четвъртата инженерна 

бариера от общо пет бариери, 

чиято функция е да не допусне 

миграцията  на потенциално 

освободени радионуклиди от 

опаковки с РАО.  

Проектни параметри на тестовата 

ЛЦВ: 

 Размери: 20/15/1.50 m 

 5% портландцимент марка 

СЕМ I 42.5N-SR5; 

 Оптимално водно съдържание 

W opt.-17% 

 Минимална носеща способност  

на ЛЦВ – 447 kN/m2 

 Минимален деформационен 

модул   на ЛЦВ – 110 MPa 
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Ключови строителни дейности – льос-циментова възглавница под 

сградата за приемане и временно съхранение на опаковки с РАО 

 Размери на дъното на изкопа:  

 60.00/22.40/5.0 m 

 

 Изкоп до проектна кота +50.00; 

 Заздравяване на земната основа на кота +50.00 – допълнителен изкоп до кота +49.00 и 

насипване с уплътняване с 3 пласта х 30 см трошен камък и 10 см льос-цимент с 10% 

съдържание на цимент;  

  От кота +50.00 до кота +55.00 – изграждане на ЛЦВ с параметрите на тестовата ЛЦВ; 

 Контрол и верифициране на инженерните параметри на всеки завършен слой и 

доказване на достигнатите проектни характеристики; 
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Льос-циментова възглавница в зоната под клетките  

ЛЦВ до кота +51,50 

Галерии  за контрол на дренажните води; 

Фундамент за подвижни покриви по средната ос 

– първа стъпка; 

 
ЛЦВ до кота +53,70 

Фундамент за подвижни покриви по 

средната ос – втора стъпка 

 

ЛЦВ до кота +54,90 

Клетки; 

Фундаменти за подвижни покриви; 

ЛЦВ до кота +55,30 

Дренажна система под ската; 

Отводнителни канавки; 

Инфраструктура – пътища, 

осветление, огради; 

Размери на дъното на изкопа:57/254/5.30 m 
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Ключови строителни дейности – подготовка на основата за изграждане 

на льос-циментова възглавница в зоната под клетките  

Изкоп на котлована до кота +50.00   
Допълнителен  изкоп  под клетките от северната страна 
на котлована  до кота +47.00, с цел премахване на 
неподходящата почва от прахова и песъчлива глина и 
замяната й с ЛЦВ.  
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Ключови строителни дейности – подобряване основата под 

спомагателни сгради  

План на зоната на Спомагателните сгради 

- изкоп до кота +53.00; 

- от 53.00 до +53.20 – уплътнен льос с W opt.=18%; 

- от 53.20 до +53.40 – ЛЦВ с 4% цимент; 

- от 53.40 до +53.60 – ЛЦВ с 6% цимент; 

- 3 пласта х 20-25 см  уплътнена баластра до достигане на 

проектна кота +54.30 

Фундаменти на спомагателни сгради  
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 Мениджмънт и контрол на строителството 

Спецификата на строежа изисква умело управление, изключителна 

отговорност  и стриктен контрол при изпълнението на СМР.  

 

СМР - Германо-български консорциум 

 

Управление и контрол: 

 От Главния инженер на НХ РАО и екип от квалифицирани експерти;  
 Група за управление на проекта; 

 

Контрол в съответствие с изискванията на ЗУТ от: 

 Проектантите на ТП – авторски надзор; 

 Строителен надзор; 

 Регулярен контрол от страна на РДНСК; 

 Текущ контрол от страна на АЯР за спазване условията в 

разрешението за строителство; 
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Надявам се, че поднесената информация е била интересна, полезна и е 

обогатила представата ви за изграждането на НХ РАО – уникално, 

мащабно по размери и изключително отговорно съоръжение! 

 

Благодаря за вниманието! 


