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I. РАЗДЕЛ. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 
СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД. 

 
Дисертационният труд е научно изследване, посветено на 

проблемите на ефективността на системата за защита на населението 
при ядрена или радиационна авария. Въз основа на анализа на 
обективното състояние, в изследваната област са формулирани целта, 
задачите и методите за теоретични изследвания, които да допълнят 
съществуващите знания с нови факти по управление на риска при 
възникването на аварии. 

Актуалността на изследваните проблеми свързани с 
усъвършенстването на функциониращата система за защита на 
населението и опазването на околната среда в случай на ядрена или 
радиационна авария, в частност усъвършенстване на организационно – 
функционалната структура, технологичното, информационното, 
комуникационното и програмното осигуряване на системата, се 
изразява в: 

• съществуването на рискове за населението и околната среда, 
свързани със създаване на радиационна обстановка и произтичащата 
от това необходимост от нейното изясняване, оценка и 
предупреждаване на застрашеното население, обследване на 
контаминирани обекти и територии при провеждане на спасителни и 
възстановителни аварийни работи; 

• необходимостта от привеждане организацията, структурата, 
задачите и работата на съществуващата система за събиране, оценка и 
обмен на данни при ядрена или радиационна обстановка в 
съответствие с изискванията на международните документи и 
българското законодателство в областта на аварийното планиране и 
аварийната готовност; 

• възможността чрез създаване и въвеждане на съвременни 
информационни средства и програми да се създаде технология за 
осигуряване на своевременна и достоверна информация за възникнала 
ядрена/ радиационна, авария и за ранно предупреждение и 
оповестяване на членовете на системата и населението, обработка на 
радиационните данни и мониторинг на радиоактивното заразяване; 

• създаването на предпоставки за ефективно участие на 
органите за събиране, оценка, предупреждение, докладване и обмен на 
информация с контактни точки в съседните на нас страни, имащи 
територии с население попадащи в зоните за аварийно планиране в 
случай на ядрена или радиационна авария; 

• нереализираните възможности за изграждане на връзки с 
министерства и ведомства, които изпълняват задачи по защитата на 
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населението и опазването на околната среда, в случай на ядрена или 
радиационна авария. 

Работната хипотеза е, че във функционирането на системата за 
защита на населението при ядрена или радиационна авария има 
пропуски от организационно, технологичното, информационното и 
комуникационното естество, както и такива свързани с изискванията 
на българското и международното законодателство в тази област. Това 
обстоятелство предопределя добра и реална основа за нейното 
усъвършенстване и превръщането и в съвременна и ефективно 
работеща система, която да отговаря на съвременните изисквания на 
законовите разпоредби. 

Обект на изследването в дисертационния труд е 
съществуващата в Република България система за защита на 
населението при ядрена или радиационна авария. 

Предмет на изследването са организационно – 
функционалната структура, технологичното, информационното, 
комуникационното и програмното осигуряване на системата за защита 
на населението при ядрена или радиационна авария. 

Целта на изследването е да се усъвършенства системата за 
защита на населението при ядрена или радиационна авария чрез 
подобряване на организационно–функционалната и структура, и 
модернизирането и в технологичен, информационен, комуникационен 
и програмен аспект. 

За постигане на целта на дисертационния труд са възприети за 
изпълнение следните научноизследователски задачи: 

1. Прогнозиране на вероятната радиационна обстановка на 
територията на страната при различни видове заплахи с отчитане 
рисковете за населението и разкриване на предпоставките за 
необходимост от изграждане на система за защита на населението при 
ядрена или радиационна авария. 

2. Анализ на състоянието и възможностите на настоящата 
система за защита на населението при ядрена или радиационна авария 
и определяне на изискванията за нейното функциониране. 

3. Формулиране на изискванията към системата за защита на 
населението при ядрена или радиационна авария на системата, 
отнасяща се до техническото, информационното, комуникационното и 
програмното осигуряване. 

4. Определяне насоките за усъвършенстване на системата за 
защита на населението в случай на ядрена или радиационна авария, 
така че да изпълнява изискванията на националните и международни 
документи. 

За нуждите на изследването е използван системният анализ и 
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редица общонаучни изследователски методи, които са в пряка връзка с 
решаваните задачи. 

При разработването на модела на СЗНЯРА са въведени следните 
ограничения и допускания, които определят границите, в които се 
разработва дисертационният труд: 

1. Системите за мониторинг на околната среда на 
институционално ниво са изградени и завършени в информационно, 
програмно и техническо отношение. Акцентът при изследването на 
СЗНЯРА е поставен върху съществуващата в Република България 
система за събиране, оценка и обмен на данни в случай на ядрена или 
радиационна обстановка. 

2. Не се разглеждат подробно функциите и дейностите на 
елементите на Единната спасителна система, както и задълженията в 
детайли на ръководствата на Националния щаб, междуведомствените 
щабове на министерствата и ведомствата включени в системата, и на 
щабовете за изпълнение на областните и общинските планове за 
защита при бедствия.  

3. Не се разглеждат в детайли комуникационно-
информационната система (КИС), осигуряваща обмен на 
информацията, по какви радиочестоти и високоскоростни мрежи става 
предаването на информацията. 

4. Изборът на конкретни технически средства, които могат да 
бъдат използвани за усъвършенстване функционирането на СЗНЯРА 
ще се извършва от оторизирани органи след анализ на технико-
икономически оферти. 

5. Изследванията на вероятностното разпределение на 
радиоактивните продукти в околната среда и въздействието върху 
човешкото здраве са направени с програмните продукти „J-Rodos”, 
„ESTE” и „HotSpot Ver.2.07”. 

 
Структура и обем на дисертационния труд. 
Дисертационният труд се състои от увод, три глави, общи 

изводи и заключение, научно-приложни резултати с оригинален 
принос, библиография и 11 приложения. Основният текст е разработен 
на 190 страници, включително 19 фигури и 13 таблици. Използвани са 
46 литературни източника, от които 21 на кирилица и 25 на латиница. 

 
 
II. РАЗДЕЛ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ 

ТРУД 
Дисертационния труд е разработен в следните структурните 

елементи: 



 

6/53 
 

УВОД 
В увода на дисертационния труд е представена общата 

концепция на изследването, като се посочват: проблема, актуалността 
на темата, обекта, предмета, целта, основните задачи на изследването, 
работната хипотеза, методите на изследването и поставените 
ограничения. 

 
ГЛАВА ПЪРВА - ВЕРОЯТНА ОБСТАНОВКА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЛЕД ЯДРЕНА 
ИЛИ РАДИАЦИОННА АВАРИЯ И НЕОБХОДИМОСТ ОТ 
СИСТЕМА ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ЯДРЕНА 
ИЛИ РАДИАЦИОННА АВАРИЯ. 

В първа глава на дисертационния труд се решава първата 
научно – изследователска задача – прогнозиране на вероятната 
радиационна обстановка на територията на страната при различни 
видове заплахи с отчитане рисковете за населението и разкриване на 
предпоставките за необходимост от изграждане на система за защита 
на населението при ядрена или радиационна авария. 

Атомните реактори, енергетични и експериментални, са 
съоръжения за поддържане на управляема верижна реакция. За гориво 
се използват изотопите на 233U, 235U и 239Pu. Делението на ядрата на 
споменатите елементи не се извършва спонтанно както при ядреното 
оръжие а се контролира така, че отделената топлина да се използва за 
производство на електрическа енергия. В реакторите се осъществява 
стационарна контролирана верижна реакция. Създават се условия за 
критичен режим на верижната реакция, при който коефициентът на 
размножение на неутроните е равен на единица (К=1). Следователно за 
протичане на стационарна верижна реакция е необходимо най-малко 
един неутрон от първия акт на деление (първо поколение) да 
предизвика второ деление и най-малко един неутрон от второто 
деление (второ поколение) да предизвика трето деление и т.н.  

Всички реактори конструктивно се състоят от: активна зона, в 
която се намират горивните елементи и която е обкръжена от 
отражател на неутрони. Горивните елементи се изработват от уранов 
оксид или метален уран, поставени в тънкостенни метални обвивки 
(стоманена, алуминиева и различни сплави). Металната обвивка 
осигурява висока степен на херметизация и дълготрайна надеждност 
на горивните елементи. Като забавител на неутроните се използва 
графит, тежка вода, обикновена вода. Като топлоносител или 
охладител могат да бъдат използвани вода, тежка вода, течен натрий, 
азот, дифенилметан и други комбинирани течности. В по-големия брой 
реактори се използват пръти от кадмий, бор и други материали, които 
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поглъщат неутроните.  
Водата от първия контур при водно-водните реактори съдържа 

радиоактивни вещества. Това се дължи на облъчване с неутрони на 
продуктите на корозия на металите, както и примесите и 
замърсяванията на течния топлоносител в активната зона, които стават 
вторично радиоактивни. Освен това при нарушена херметичност на 
горивните елементи, в първия контур могат да постъпят продукти на 
ядрено деление. Радиоактивните вещества попаднали във водата от 
първия контур подлежат на дезактивация и пречистване с помощта на 
йонообменни филтри. Отделените от топлоносителя радиоактивни 
елементи се отвеждат в атмосферата чрез преминаване на въздушната 
струя през серия от йонообменни смоли, йодни и аерозолни филтри. 
Необходимо е да се отбележи, че изхвърлянията в атмосферата на 
радиоактивни частици при нормална експлоатация на реактора, така 
наречените контролирани изхвърляния, не представляват опасност за 
замърсяване на околната среда. Този процес е технически овладян и не 
води до увеличаване на радиационния фон в околната среда. Очевидно 
е, че при нормална експлоатация на АЕЦ нивото на замърсяване на 
околната среда с радиоактивни вещества е пренебрежимо. За най-
разпространените реактори в световен мащаб водно-водните, 
основните радиоактивни замърсители са радиоактивните изотопи на 
благородните газове и йода. В радиоактивната смес се установяват 18 
изотопа на криптона (основно 85Kr), 15 изотопа на ксенона (основно 
133Xe и 135Xe) и 20 изотопа на йода (основно 131I и 133I). Те имат малък 
период на полуразпад и са в незначителни количества.  

Много по-опасни, за радиоактивното замърсяване на 
биосферата, са авариите, които могат да се случат в АЕЦ. 

В резултат на технически повреди може да се достигне до 
авария с изтичане на радиоактивна вода или пара и изхвърляне на 
радиоактивни частици в атмосферата. 

Продуктите на делене на ядреното гориво, заедно с 
образуваните се радиоактивни продукти в процеса на развитието на 
аварията съставляват около 250 вида радиоактивни изотопи, които 
имат период на полуразпадане от няколко минути до няколко десетки 
години.  

В случай на радиационна или ядрена авария от АЕЦ с 
изхвърляне на радиоактивни продукти в околната среда, 
радиационният фон на околната среда ще се формира от 
радиоактивните изотопи, които са попаднали в радиоактивния облак 
или са се отложили в земната повърхност:  

• радиоактивния облак се състои от – радиоактивни 
благородни газове (РБГ) – (85Kr, 88Kr, 89Kr, 90Kr, 131I, 132I, 132Te, 133I, 134I, 
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131Xe, 132Xe, 133Xe, 134Xe, 135Xe), аерозоли – (134Cs, 137Cs, 138Cs, 89Sr, 90Sr, 
139Ba, 140Ba) и някой тежки частици – (241Am, 235U, 239Pu).  

• замърсената земна повърхност от отложените в 
почвата радионуклиди – аерозоли – (134Cs, 137Cs, 138Cs, 89Sr, 90Sr, 139Ba, 
140Ba) и някой тежки частици – (241Am, 235U, 239Pu). 

За определяне на вероятните източници на радиоактивност, 
които ще бъдат изхвърлени в околната среда трябва да се разграничава 
аварийната ситуация на два типа – ядрена авария и радиационна 
авария.  

В първият случай при ядрена авария радиоактивните продукти, 
които ще бъдат изхвърлени в околната среда ще бъдат съставна част от 
натрупаните по време на работа на ядреното гориво тежки 
радиоактивни частици и радионуклиди от групата на U, Pu и Th, както 
и техните съставни изотопи от продуктите на делене. Това са 
предимно алфа лъчители и тежки частици излъчващи неутрони. 

В случай на радиационна авария в околната среда ще бъдат 
изхвърлени радиоактивни аерозоли от групата на Cs и Ba, както и 
радиационни благородни газове от групата на Xe, Kr и I. 

Характерна особеност на изхвърлянията е, че преобладаващата 
част от радиоактивните аерозоли се отлагат по механизма на 
локалните отлагания в близост до самата централа. Друга част, в 
зависимост от мащабите на аварията, могат да попаднат в 
тропосферата и да паднат на земята като тропосферни отлагания. 

От характера на разпределението на радионуклидите в 
атмосферата и отлагането им на земната повърхност ще зависят и 
индивидуалните дози на облъчване на хората, намиращи се на 
радиоактивно замърсената територия. Формирането на дозата се 
сформира на база погълната енергия от изхвърлените α, β и γ 
радиоактивни изотопи следствие на аварийна ситуация в АЕЦ по два 
начина вътрешно и външно. Вътрешното облъчване оказва по голямо 
вредно влияние върху организма на човек, като сформира около 97 % 
от цялата погълната доза. Вътрешно облъчване се получава чрез 
вдишване на изотопите от радиоактивния облак и чрез приемане на 
замърсени хранителни вещества и вода с радиоактивните изотопи 
паднали на земната повърхност. Външното облъчване се формира от 
попаднали по кожата на тялото радиоактивни продукти от облака и от 
облъчването на тялото от изотопите попаднали на земната повърхност.  

В АЕЦ „Козлодуй“ се експлоатират два блока с реактори от тип 
ВВЕР-1000 проект В- 320. Отработеното ядрено гориво се съхранява в 
хранилище за отработено ядрено гориво (ХОГ), под вода или в 
хранилище за сухо съхранение на отработено ядрено гориво (СХОГ), 
намиращи се на площадката на АЕЦ „Козлодуй“. Техническото 
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водоснабдяване на централата се осъществява от водите на р. Дунав, 
които посредством две брегови помпени станции и два открити канала 
(студен и топъл), с дължина от 7.5 км се довеждат до площадката на 
АЕЦ „Козлодуй“. АЕЦ „Козлодуй“ се явява потенциален източник на 
радиационно въздействие, върху населението и околната среда в 
случай на авария. 

При възникване на авария в атомна електроцентрала е възможно 
да се създаде тежка и сложна обстановка, която да обхване обширни 
територии.  

Съгласно анализите максималната възможна надпроектна 
авария с изхвърляне на радиоактивни продукти в околната среда 
водеща до замърсяване на големи територии и прилагане на защитни 
мерки за населението и околната среда е достигане до тежка авария с 
разтопяване на горивото в активната зона на реактора. 

При този тип авария в околната среда ще бъде изхвърлено 
огромно количество радиоактивни продукти генерирани в ядреното 
гориво. 

Такъв сценарии за авария с стопяване на горивото в активната 
зона или на отработилото ядрено гориво намиращо се в басейните за 
отлежаване с изхвърляне на огромно количество радиоактивни 
продукти в околната среда, се получава в следствие на надпроектно 
земетресение, загуба на външно електрозахранване за централата с 
разкъсване на тръбопровод от системите по първи контур. Този тип 
авария се изразява в загубата на технологични системи, важни за 
безопасността на ядреното съоръжение. 

За нуждите на настоящото изследване, радиационните 
последствия от авария с разтопяване на ядреното гориво в реактор 
ВВЕР 1000 и изхвърляне на радиоактивни продукти в околната среда, 
следствие на надпроектно земетресение са моделирани с програмните 
продукти „ЕСТЕ“ и „J-Rodos“.  

На следващите фигури са показани резултатите от 
моделирането. 

На фиг. 1 са визуализирани слоя на смесване и посоката на 
вятъра на различни височини, както и необходимите защитни мерки, 
които е необходимо да бъдат предприети незабавно за персонала и 
населението в Зоната за неотложни защитни мерки. (Евакуация и 
провеждане на йодна профилактика за цялата зона по сектори – H, J, 
K, L, M, N.)  
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Фигура 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Фиг. 1. Резултати от моделирането чрез програмен продукт 

ЕСТЕ, на слоя на смесване и посоката на вятъра на различни 
височини. 

 
На фиг. 2. е показано движението на радиоактивния облак за 24 

часа след аварията и зоните в които е необходимо да се приложат 
защитни мерки за здравето на населението (Укриване на част от 
населението извън 30 км Зона за неотложни защитни мерки и 
провеждане на йодна профилактика за сектори – J, K, L, M, N, P с 
радиус до 50 км). 
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Фигура 2. 
Фиг. 2. Разпространение на радиоактивния облак и зони за 

прилагане на защитни мерки на населението симулирани чрез 
програмен продукт ЕСТЕ. 

На фиг. 3. е моделирано разпространението на радиоактивния 
облак за период от 7 дни от началото на аварията, чрез използване на 
система „J-Rodos“ и прогнозните данни на Националния институт по 
метеорология и хидрология (НИМХ) за период от 7 дни - посока, 
скорост и стабилност на атмосферата, и областите, които ще бъдат 
засегнати. Мерки за защита на населението ще бъдат необходими за 
изпълнение в областите Враца, област Монтана и област Видин. 

Фигура 3. 

 
Ф

иг. 3. 
Разп
рост
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на 
ради
оакт
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и 
зони 
за 
прил

агане на защитни мерки на населението моделирани чрез програмен 
продукт J-Rodos. 



 

12/53 
 

От направените анализи и изчисления може да се отчете, че в 
случай на тежка авария в АЕЦ „Козлодуй“ радиоактивни продукти ще 
бъдат изхвърлени в околната среда на разстояние от няколко стотин 
квадратни километра. При този тип авария необходимите защитни 
мерки за населението трябва да бъдат изпълнени в територии 
превишаващи границите на зоната за неотложни защитни мерки (30 
км).  

Ядрената или радиационната авария, както и трансграничният 
пренос на радиоактивни частици и материали от близки или далечни 
страни са само малка част от възможните типове аварии, които могат 
да се случат и да предизвикат огромни материални, здравни и морални 
щети. 

Класификацията на една ядрена или радиационна аварийна 
обстановка е от огромно значение по отношение на предприемане на 
стратегии за овладяване и ликвидиране на възникналата аварийна 
ситуация и необходимите защитни мерки, които са необходими да 
бъдат предприети за намаляване вредното радиационно въздействие 
върху населението и околната среда. Въвеждането и прилагането на 
предварително определени оперативни нива на намеса в случай на 
ядрена или радиационна авария ще позволи да се спази един от 
основните принципи на аварийното планиране – недопускане 
възникването на стохастични и детерминистични ефекти за 
населението и аварийните екипи. 

Направеният анализ на радиационната обстановка показва, че тя 
ще оказва влияние върху населението за продължително време. Това 
налага изграждането на способности за неговата защита в случай на 
ядрена или радиационна авария. 

Създадената организация и готовността на една държава да 
реагира адекватно и своевременно в случай на мащабно природно 
бедствие или авария, показва дали тази държава е в състояние да 
предпази и защити своето население при такъв катаклизъм. 

Функцията на държавата за адекватна реакция при 
осъществяване на един или повече от разгледаните сценарии, ще се 
реализира най-добре чрез ефективно функциониране на система за 
защита на населението при ядрена и радиационна авария (СЗНЯРА). 

Системата за защита на населението при ядрена или 
радиационна авария определя пакет от мерки, които е необходимо да 
бъдат изпълнени, за да се гарантира здравето на населението и 
опазването на околната среда.  

Следователно, системата за защита на населението при ядрена 
или радиационна авария може да бъде представена като съвкупност от 
човешки сили, технически и финансови средства, обхванати от правна 
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рамка, която определя: 
- административно-правните взаимоотношения между 

съставните части; 
- организационно-техническите мерки и средства, необходими 

за работоспособността на отделните съставни части; 
- необходимите човешки ресурси от различните звена на 

съставните части за изпълнение на определените в нормативните 
документи мерки и задачи за защита на населението; 

- финансовото и логистичното обезпечаване на аварийните 
екипи и засегнатото от бедствието население; 

- обучението и тренираността на аварийните екипи от 
различните части и населението; 

- критериите за въвеждане, провеждане и отмяна на 
необходимите защитни мерки за защита на населението в случай на 
ядрена или радиационна авария. 

От казаното до тук системата за защита на населението при 
ядрена и радиационна авария може да бъде разгледана като съгласуван 
комплекс от материални средства и персонал, притежаващ навици и 
опит, необходим за функционирането в определени условия на 
обстановката. 

СЗНЯРА, може да бъде разглеждана като сложна система, в 
която плановете, процедурите, техническите средства и работещия с 
тях обучен личен състав са елементи или подсистемни функционални 
модули. Процесът на организация ще регламентира 
вътрешносистемните отношения при техните взаимодействия. 
Целевата функция на системата е свеждане до минимум на преките и 
косвените последствия от ядрените и радиационни събития върху 
населението на страната, качеството на живот, икономиката и околната 
среда. 

За постигането й е необходимо дейността на системните 
елементи да е насочена към изпълнение на конкретни задачи. Задачите 
са разписани в предварително съгласувани и утвърдени аварийни 
планове на национално, областно, общинско и обектово ниво. 
Правилното определяне на тези задачи е фактор за качеството на 
работата на системата. Ефективната организация ще приведе всеки 
елемент от нея в необходимото състояние за изпълнение на 
определената целева функция. Обратно, лошата организация може да 
доведе до т. нар. „лъжлив конфликт“, който да намали ефективността 
на системата. Освен това, ако някой от елементите е в състояние, 
неудовлетворяващо общите изисквания, чрез правилна организация 
може да се пренастрои работата на системата за компенсиране на този 
недостатък. 
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Изискванията на МААЕ за управление на аварийни ситуации е 
правителството на страна експлоатираща ядрени съоръжения да 
гарантира създаването, въвеждането и поддържането на интегрирана и 
координирана СЗНЯРА. От своя страна правителството на страна 
експлоатираща ядрени съоръжения, трябва да гарантира, че е 
създадена и се поддържа система за управление за аварийни ситуации 
на териториите на, и в рамките на юрисдикцията на държавата, за 
целите на аварийното реагиране за защита на човешкия живот, 
здравето, собствеността и околната среда в случай на ядрена или 
радиационна авария. Системата за управление на аварийни ситуации 
трябва да е проектирана да бъде съизмерима с резултатите от оценката 
на опасността и трябва да позволява ефективно реагиране при 
извънредни ситуации за разумно предвидими събития включително за 
събития с много малка вероятност, каквито се явяват ядрената или 
радиационната авария. 

Общите изисквания към СЗНЯРА са определянето на зоните за 
аварийно планиране, категоризирането на класовете по опасност на 
съоръженията, критериите за определяне на класа по опасност, 
референтните нива и мерките за защита за персонал, население и 
аварийни работници, медицинско осигуряване за аварийния персонал 
и населението, логистичното осигуряване на системата, 
разполагаемост на аварийна техника, съоръжения и инфраструктура, 
центрове за управление, диверсифицирана и надеждна комуникация 
между аварийните организации, радиационно измервателна техника, 
предаване и получаване на информация към медии и население, 
управление на радиоактивните отпадъци и функционалните 
изисквания за работата на СЗНЯРА като кадрово обезпечаване, 
обучение и тренираност на аварийните екипи и наличие на аварийни 
планове, процедури и ръководства за действие. 

В документите на МААЕ, подробно се описват функционалните 
изисквания към СЗНЯРА. Те определят структурата и съдържанието на 
аварийните планове, критериите за определяне степента по опасност и 
критериите за активиране на аварийните планове, връзките между 
аварийните планове, структурната организация на аварийните екипи и 
техните функции и задачи, комуникационните и информационните 
стратегии, начините за информиране и оповестяване на населението и 
връзката с медиите, провеждането на обучение и тренировки на 
аварийните екипи с конкретни цели и задачи за изпълнение на база 5 
годишен период, разполагаемост и критерии за наличната 
инфраструктура и съоръженията за защита, оборудване на аварийните 
центрове и логистичното осигуряване на аварийните планове и 
СЗНЯРА.  
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Тези документи задължават всички страни експлоатиращи 
ядрени съоръжения да въведат тези изисквания в нормативно-правната 
си уредба с цел защита на населението при бедствия, аварии и 
катастрофи от вида на ядрена или радиационна авария. 

Въз основа на проведения анализ в глава първа са изведени 
следните изводи: 

1.  В случай на ядрена или радиационна авария на 
територията на страната ще се създаде сложна радиационна 
обстановка, която налага да се предприемат незабавни защитни мерки 
за населението като укриване, провеждане на йодна профилактика, 
евакуация или временно преселване.  

2.  Изискванията на националното и международното 
законодателство и техните подзаконови нормативни документи 
определят правната рамка за съществуването и функционирането на 
системата за защита на населението при ядрена и радиационна авария.  

3.  Системата за защита на населението при ядрена и 
радиационна авария може да бъде разгледана като комплекс от 
материални средства и персонал, притежаващ навици и опит, 
необходим за функционирането и в усложнени радиационни условия. 

4.  За постигането целевата функция на системата е 
необходимо дейността на системните елементи да е насочена към 
изпълнение на конкретни задачи включени в аварийни планове на 
национално, областно, общинско и обектово ниво. Правилното 
определяне на тези задачи е фактор за качеството на работата на 
системата. 

 
ГЛАВА ВТОРА – АНАЛИЗ НА СИСТЕМАТА ЗА 

ЗАЩИТАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ЯДРЕНА ИЛИ 
РАДИАЦИОННА АВАРИЯ И НАСОКИ ЗА НЕЙНОТО 
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ. 

 
Във втора глава на дисертационния труд се решават втората и 

третата научноизследователски задачи: 
- Анализ на състоянието и възможностите на настоящата 

система за защита на населението при ядрена или радиационна авария 
и определяне на изискванията за нейното функциониране. 

- Формулиране на изискванията към системата за защита на 
населението при ядрена или радиационна авария на системата, 
отнасяща се до техническото, информационното, комуникационното и 
програмното осигуряване. 

Главата започва с изследване на текущото състояние на 
системата за защитата на населението при ядрена или радиационна 
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авария. 
В случай на аварийна ситуация, основната цел на СЗНЯРА е да 

осигури защита на населението и опазването на околната среда в 
зоните с опасност от повишение на радиационния γ (гама) фон и 
превишаване на оперативните нива на намеса, да уведоми съседните 
страни за аварийната обстановка , да следи и отчита местата със 
завишен γ фон, да определи замърсените територии за ограничаване на 
достъпа на хора и животни с цел предотвратяване на сериозни 
детерминистични здравни ефекти и намаляване на риска от 
стохастични здравни ефекти до разумно достижим минимум. 

Функцията на системата дава представа за нейното поведение и 
действие във времето. Тя представлява проява на провеждане на 
действия на системата и нейните свойства при взаимодействие с 
външната среда и други обекти. Основна функция на системата е 
организиране и провеждане на защитните мерки за населението, 
намиращо се в радиационно засегнатите зони. 

Неотложните защитни мерки, които СЗНЯРА трябва да изпълни 
незабавно в първите часове след възникването на ядрена или 
радиационна аварийна обстановка, са: 

1. уведомяване; 
2. осигуряване на защита на дихателните органи; 
3. провеждане на йодна профилактика на застрашеното 

население; 
4. използване на защитни облекла; 
5. организиране на укриването на населението; 
6. провеждане на евакуация на засегнатото население; 
7. индивидуален и радиационен мониторинг; 
8. деконтаминация на пострадалите и допълнителни 

изисквания към обществената и личната хигиена; 
9. ограничаване и контрол на достъпа в местата и 

районите, замърсени с радиоактивни вещества, включително 
ограничаване на консумацията на хранителни продукти, които са 
потенциално замърсени с радиоактивни вещества. 

Изходните данни, които служат на СЗНЯРА да генерират 
решения за защитни мерки за населението се основават на 
класификацията на аварийното състояние, измерената мощност на 
дозата в околната среда, регистрирането на радиационното 
замърсяване с помощта на инсталираните системи за автоматичен 
радиационен контрол, пресметната активност, която ще се изхвърли в 
околната среда по време на аварийната обстановка и 
метеорологичните параметри получени от локалните метеорологични 
станции. 
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Организационно – функционалната структура на системата е 
съвкупност от отделни елементи, които си взаимодействат помежду си 
и образуват едно цяло. 

Първият основен елемент на системата е ръководството на 
държавата в лицето на националния щаб. Друг елемент, който 
осигурява функционирането на системата е операторът лицензиант на 
ядреното съоръжение/ ИЙЛ, който подава информация в НОЦ на 
ръководството на НЩ и в АЦ на АЯР за развитието на аварията и за 
радиационните нива около съоръжението. Следващ елемент са силите 
от ЕСС на страната, която е на подчинение на НЩ и комуникира с 
аварийните екипи на оператора. На следващо място са екипите от 
областния щаб ЩИОПЗБ, които са отговорни за защита на 
населението в областта и приемане на евакуиращи се от други области, 
си взаимодействат и комуникират с НЩ, операторът, силите от ЕСС и 
с аварийният екип от общинския щаб. Общинският щаб си 
взаимодейства с оператора, с екипите на ЕСС и с областния щаб и 
отговаря за първоначалните защитни мерки за населението и 
евакуацията му до разгърнатите ОКПП, които пък са подчинени на 
НЩ. 

 
 
 
 

Фигура 4. 
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Фиг. 4. Схема на елементите на СЗНЯРА 
 
Организационно – функционалната структура на системата се 

осигурява от работата на комуникационно информационната система 
(КИС), системите за ранно предупреждение и оповестяване, системите 
за радиационен мониторинг и системите за предаване на данни. 
Системите са свързани и образуват едно цяло. 

Съгласно изискванията на Националния авариен план на 
Република България, операторът лицензиант на ядрено съоръжение е 
задължен да информира надзорните органи и националния щаб след 
класифициране на аварията в централата като „Обща аварийна 
обстановка“ в рамките на един час. Времето за събиране на 
аварийните екипи на общинско и областно ниво е заложено за един 
час, а на национално ниво от три до пет часа. Заемането на работните 
места, получаване на информация за събитието и първите изчисления 
и анализи за възможните негативни последствия за населението ще 
бъде възможно след около пет часа. Следователно вземането на 
решение за препоръчване на защитни мерки за населението ще бъде 
след около пет-шест часа от класифицирането и обявяването на обща 
авария.   

Оповестяването на населението на територията на Република 
България се извършва с изградената локална система за ранно 
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предупреждение и оповестяване в ЗНЗМ и с националната система за 
ранно предупреждение и оповестяване.  

Съгласно изискванията на българското и международното 
законодателство, операторът лицензиант на ядрено съоръжение (като 
елемент на СЗНЯРА) оповестява населението в ЗНЗМ при достигане 
на клас „Обща аварийна обстановка“, и може единствено да препоръча 
прилагане на защитни мерки като укриване, но не може да разпорежда 
за изпълнението им. Мерките за защита на населението могат да бъдат, 
разпоредени от националния щаб, от кмета на засегната община или 
областния управител на засегнатата област.  

Съгласно изискванията на световната здравна организация 
провеждането на йодна профилактика (като част от мерките за 
изпълнение на СЗНЯРА) се прави в началото на изхвърлянето на 
радиоактивния 131I в околната среда, но най късно до два часа след 
началото на изхвърлянията. Времето за насищане на щитовидната 
жлеза е около два часа. Приемането на таблетки калиев йодид след два 
часа, може да доведе до насищане на щитовидната жлеза с 
радиоактивния йод и в последствие до възникване на рак на 
щитовидната жлеза. В съществуващата система Министъра на 
здравеопазването и на председателя на АЯР предлагат на председателя 
на НЩ, а той разпорежда провеждането на йодна профилактика на 
населението. Както беше посочено по горе времето за събиране на 
ръководството на НЩ е до пет часа, а първите решения се вземат след 
оценка на обстановката и изготвяне на първоначални сметки, т.е. след 
шест до седем часа, което означава че вероятността от насищане на 
щитовидната жлеза с радиоактивния 131I е много голяма. 

Схемата за приемане и раздаване на таблетки калиев йодид 
(като задача на СЗНЯРА) съгласно Националния авариен план е 
следната: 

В дванадесет километровата област около АЕЦ „Козлодуй“ на 
територията на Република България на населението до 45 години са 
раздадени таблетките по домовете.  

От дванадесет километра до 30 километровата граница на 
българска територия таблетките са предадени за съхранение на 
кметовете в кметствата. 

Анализът на организацията и готовността за изпълнение на това 
мероприятие показва, че последното осигуряване на таблетки калиев 
йодид за населението живеещо в 30 километровата ЗНЗМ е от месец 
Юни 2012 г. Срокът на годност на таблетките е 5 години. Съгласно 
българското законодателство таблетките калиев йодид за населението 
на Република България трябва да се осигури от МВР.  

Следователно след месец Юни 2017 г. в Република България 



 

20/53 
 

няма годни таблетки за осигуряване на йодна профилактика за 
населението в случай на авария от АЕЦ „Козлодуй“ или от АЕЦ 
„Черна вода“. В аптечната мрежа на страната това лекарствено 
средство не се предлага.   

Схемата за разпространение на таблетките калиев йодид от 
складовете на ГДПБЗН в гр. София до застрашеното население на 
територията на Република България не е описана и не е тествана. 
Аналогично е положението и при разпространението на таблетките от 
кметовете на кметства с население намиращо се в ЗНЗМ.   

Разпореждане на йодна профилактика за населението в ЗНЗМ и 
на територията на Република България следствие на ядрена или 
радиационна авария е задължение на Министъра на здравеопазването . 
Както вече беше споменато времето за активиране на националния 
щаб, събирането на екипа и вземането на решение за провеждане на 
йодна профилактика ще бъде в рамките на четири часа (оповестяване 
на НЩ, разгръщане на НЩ и заемане на работни места в НЩ, вземане 
на решение, разпореждане, насищане на щитовидната жлеза повече от 
2 часа с нерадиоактивен йод) след класифициране на „Обща аварийна 
обстановка“, което означава че вероятността от насищане на 
щитовидната жлеза с радиоактивния 131I е много голяма. 

В случай на тежка авария както е посочено в глава първа 
провеждане на йодна профилактика ще бъде необходимо да бъде 
извършена извън зоната за неотложни защитни мерки до около 100 км 
за възрастни и около 150 км за деца. 

Липсата на осигуреност на годни таблетки след 2017 г. и 
отсъствие на стратегия за разпространение на таблетките калиев йодид 
до населението за провеждане на йодна профилактика в ранната фаза 
на аварията (до 2 часа от началото на изхвърлянето на радиоактивния 
йод в околната среда) може да доведе до множество пострадали и 
заболели от рак на щитовидната жлеза на територията на Република 
България.  

В случай на ядрена или радиационна авария  няма включени 
точни и ясни описани критерии за прилагане на защитни мерки за 
населението. В българското законодателство, е предвидено мерките да 
се предприемат на база пресметнат източник и предотвратима доза, 
което води до забавяне във времето на предприемане на защитни 
мерки, а в случай на погрешно пресметнат източник и до 
непредприемане на такива. В последните две национални учения 
„Защита‘2014“ и „Защита‘2019“ се оказа, че специалисти по 
изчисляване на източник на изхвърляне в околната среда следствие на 
ядрена/радиационна авария се налични само в АЕЦ и АЯР, а 
специалисти използващи програмните продукти изчисляващи 
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предотвратимата доза за населението също се намират единствено в 
АЕЦ и АЯР, въпреки разпространението на тези програми в МОСВ, 
МЗ и МВР. В изискванията на документите на МААЕ  са определени 
предварително оперативните нива на намеса, които имат за цел да 
предпазят здравето на населението от възникване на тежки 
детерминистични здравни ефекти и последващи във времето 
стохастични генно модифицирани ефекти. Като пример ОНН1 – 
определя изискванията за евакуация на населението и медицинско 
обследване на аварийните екипи и население при мощност на дозата 
от 1 mSv/h. ОНН2 – определя изискванията за временно преселване на 
населението и провеждане на йодна профилактика за население при 
достигане на мощност на дозата от 0,1 mSv/h. 

В Българското законодателство е прието еднократно облъчване 
на населението до 100 mSv, без предприемане на защитни мерки. 
Съгласно изискванията на МААЕ 100 mSv ако се приемат за една 
година не представлява съществен риск и опасност за здравето на 
населението, но ако се превиши дозата е необходимо да се 
предприемат защитни мерки. Ако тази доза се получи за кратък период 
от време, то вероятността за възникване на стохастични здравни 
ефекти се увеличава в пъти. Мощност на дозата под 25 γSv/h е 
безопасна стойност за здравето на човек, но при повишаването и се 
наблюдават различни здравни ефекти в зависимост от времето, на 
което е подложен човек. 

За населението, което е възможно да бъде подложено на такова 
облъчване не е обезпечено с дозиметричен контрол и последващ 
медицински мониторинг. Невъзможността за контролиране на 
дозовото натоварване на населението намиращо се в засегнатите 
територии и отсъствието на специализиран медицински мониторинг, 
може да доведе до преоблъчване на населението и до възникване на 
нежелани здравни ефекти. 

Нормативните изисквания на МААЕ са първо при достигане и 
превишаване на оперативните нива на намеса да се предприемат 
незабавни защитни мерки за предпазване здравето на населението или 
второ при възможност от спестяване поглъщането на 100 mSv за срок 
от 7 дни да се извърши евакуация и провеждане на защитна мярка 
йодна профилактика. Втората препоръка се изпълнява по два начина: 
първи чрез определяне източникът на изхвърляне в околната среда и 
изчисляване въздействието върху населението с наличните програмни 
продукти с които разполагат страните и втори чрез реално измерване 
на мощността на дозата и повърхностното замърсяване на големи 
територии, като получените резултати се умножават за период от 7 
дни. Измерените стойности се изменят в зависимост от релеф и 
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прегради. 
Екипите на националните органи за радиационен дозиметричен 

контрол от МВР, МОСВ и НЦРРЗ, като структурни елементи на 
СЗНЯРА, контролиращи радиационния гама фон, повърхностното 
замърсяване и обемната активност във въздуха се разгръщат след 
достигане на „Обща аварийна обстановка“ в случай на ядрена или 
радиационна авария в АЕЦ „Козлодуй“ и в случай на превоз на 
отработено ядрено гориво. От активирането им до пристигането им на 
място, може да изминат часове, което ще доведе до забавяне във 
времето на прилагане на защитни мерки за населението, като 
например провеждане на незабавна евакуация. По време на 
проведеното национално аварийно учение „ЗАЩИТА‘2019“ мобилни 
лаборатории на МОСВ и НЦРРЗ не взеха участие, въпреки 
необходимостта от контрол на повърхностното замърсяване на голяма 
територия на страната и измерване мощността на дозата по следата на 
облака. Липсата на тренираност на персонала може да доведе до 
невъзможност от изпълнение на възложените им задължения по време 
на реална ситуация.  

От направения анализ, може да се отчете, че основните 
организационно-функционални недостатъци на системата са свързани 
с голямото време, необходимо на елементите и за организиране и 
провеждане на йодна профилактика на населението. На следващо 
място са липсата на организация за провеждане на дозиметричен 
контрол и отсъствие на точни и ясно определени дозови критерии на 
базата на които да се отдават разпореждания за провеждане на 
защитни мерки за населението.  

През 1996 г. Република България ратифицира със закон 
Конвенцията по ядрена безопасност, като потвърждава своята 
национална политика за поддържане на високо ниво на ядрена 
безопасност, осигуряване на необходимата прозрачност и прилагане на 
най-високите стандарти по безопасност. 

Съгласно изискванията включени в националния авариен план 
на Република България в случай на ядрена или радиационна авария, 
активирането и въвеждането му в действие е заложено при 
класифициране и обявяване на обща аварийна обстановка в АЕЦ 
„Козлодуй“. Времето за активиране на Локалната система за ранно 
предупреждение и оповестяване на АЕЦ „Козлодуй“ и на 
Националната система за ранно предупреждение и оповестяване е 15 
минути след деклариране на аварията в централата, а времето за 
събиране и разгръщане на аварийните екипи е заложено за изпълнение 
до 1 час.  
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Фигура 5. 

 
Фиг. 5. Схема на оповестяване на СЗНЯРА 
Съгласно изискванията на същата наредба няма разграничение 

или ограничения в изпълнението на закона по отношение на 
териториалната граница. Следователно оповестяването се отнася и за 
румънското население с територия попадаща в границите от 30 км 
около АЕЦ „Козлодуй“. 

Времето за извършване на оповестителния процес по 
Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на 
органите на изпълнителната власт отнема повече от един час. В 
Националната система за ранно оповестяване са включени повече от 
1000 абоната (Министрите от МС, областни управители и членовете 
на ЩИОПЗБ, кметовете на кметства и членовете на ЩИОбПЗБ от 
зоните за аварийно планиране, експертите включени в МЕРГ, 
членовете на МИГ, ръководството на АЕЦ „Козлодуй“ и ръководството 
на силите от ЕСС на страната). По време на проведеното национално 
пълномащабно учение „ЗАЩИТА‘2019“ процесът по оповестяване на 
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представителите от НЩ, МЕРГ, областни управители, кметове на 
общини и ръководството на АЕЦ не беше извършено. Липсата на 
оповестяване на ръководството на държавата и членовете на 
аварийните екипи може да доведе до неразгръщането или забавяне във 
времето за разгръщане на аварийните щабове и забавяне във времето 
на вземането на решения за защита на населението и тяхното 
прилагане. При една реална ситуация при отсъствие на 
предупреждение и оповестяване на ръководството на аварийните 
щабове ще доведе до преоблъчване на населението, паника и 
вероятност от приемане на вредни за здравето лекарства (например 
поглъщане на йодна тинктура). Освен това е възможно безконтролно 
евакуиране на част от населението, след излъчване на съобщение за 
авария от оператора лицензиант по оповестителната сиренна система в 
12 км зона около централата, задръстване по пътищата и катастрофи, 
което е предпоставка за повече жертви и пострадали, а също така и за 
поява на вредни здравни ефекти у населението следствие на 
непредприемане на защитни мерки. 

Основните изисквания за оповестяване и информиране на 
населението в случай на декларирана аварийна ситуация, са следните:  

- навременно уведомяване на населението в застрашените 
територии; 

- предаване на точни и ясни указания за действие на 
засегнатото население; 

- периодично информиране за изменение на обстановката и 
необходимостта от провеждане на защитни мерки и времето за 
извършването им.  

МААЕ  определя в документи изисквания за уведомяване на 
съседните страни на авариралата централа, където има територия и 
население и те попадат в зоните за аварийно планиране на авариралата 
централа, независимо от броя на страните. Изискванията за 
уведомяване за авария в съседни на авариралата централа страни са: 

- при деклариране на обща авария от авариралата централа 
изпращат съобщение до един час до предварително определени 
контактни точки, които да могат да информират населението 
намиращо се в тези територии за аварията и за последващи действия; 

- авариралата централа е необходимо да предаде 
информация за състоянието и посоката на разпространение на 
радиационния облак, и да се укажат и препоръчаните мерки 
необходими за изпълнение на населението намиращо се в засегнатите 
територии до един час.   

За изпълнение на тези изисквания е необходимо предварително 
да бъдат определени точки за оповестяване в съседни за ядрената 
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централа страни, независимо от тяхната бройка, имащи територия и 
население в предварително определената Зона за неотложни защитни 
мерки.  

Точката за оповестяване на съседните държави с територии 
влизащи в ЗНЗМ е необходимо да бъдат на разположение 24 часа на 
ден/ 7 дни от седмицата, т.е. на непрекъснат сменен режим на работа в 
защитена територия, с непрекъснато електрозахранване и резервирани 
комуникационни системи за оповестяване. 

Системата за оповестяване осигурява своевременно 
уведомяване и периодично информиране при аварийна обстановка на 
населението, специализираните международни организации и/или 
други държави, дипломатическия корпус в страната и 
представителствата на Република България в други страни след 
сформиране и разгръщане на НЩ. 

Външният авариен план, като част от нормативната база, която 
осигурява функционирането на СЗНЯРА трябва да предвижда по всяко 
време при аварийна обстановка комуникационно и информационно 
оборудване за изпълнение на мерките за защита на населението и за 
аварийните екипи. 

Общите задължения на органите на изпълнителната власт като 
част от СЗНЯРА са да осигурят при аварийна обстановка или при 
трансграничен пренос необходимата информация за радиационната и 
метеорологичната обстановка в страната, чрез своите технически 
средства и системи за радиационен мониторинг и чрез специализира 
лаборатории. 

Оповестяването на населението от съседни за Република 
България страни в случай на ядрена или радиационна авария се 
извършва по следната схема: 

След активирането на националния щаб, което както беше 
посочено по- горе, ще се изпълни след около три до пет часа след 
деклариране на „Обща аварийна обстановка“, Министърът на 
външните работи информира посланиците на страните, имащи 
посолства в Република България, а те от своя страна информират 
своето население. Следователно информация до населението от 
съседни страни ще достигне след повече от няколко часа. 

Фигура 6. 
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Фиг.6 Оповестяване на населението в засегнатите страни от МВНР 
 
Агенцията за ядрено регулиране оповестява и информира 

аварийния център на МААЕ до 2 часа, а те от своя страна информират 
контактната си точка в тази страна, която излъчва тази информация на 
населението. Също така АЯР уведомява и румънския ядрен регулатор 
(седалище Букурещ), който по вътрешни комуникационни канали 
трябва да уведоми населението на Румъния живеещо в ЗНЗМ около 
АЕЦ „Козлодуй“. Целият процес по оповестяване ще отнеме няколко 
часа, а съгласно изискванията на МААЕ оповестяването на 
населението трябва да е до един час. 

Фигура 7. 

 
Фиг.7 Оповестяване на населението на Румъния от АЯР 
Главният директор на ГДПБЗН оповестява и информира 

службите за гражданска защита на съседните на нас страни, а те от 
своя страна информират населението за възникналата авария. Времето 
за оповестяване по тази схема ще отнеме няколко часа от събирането 
на националния щаб до първото излъчване на съобщение до съседните 
страни. 

Фигура 8. 

 
Фиг.8 Оповестяване на населението на Румъния от ГДПБЗН 
Зоната за неотложни защитни мерки на АЕЦ „Козлодуй“ е 30 км 

около ядрената централа с население в българската територия от около 
72 хиляди души. В тази зона влизат единствено територии на 
република Румъния на разстояние от около 22 км. с население от около 
140 хиляди души. В зоната за аварийно планиране около АЕЦ „Черна 
вода“ влизат територии на Република България на разстояние от около 
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10 км от община Генерал Тошево в област Добрич с население от 
около 500 човека.  

Остава нерешен въпросът относно оповестяването на 
населението на Румънска територия за времето включено в 
изискванията на МААЕ. Същото се отнася и за населението живеещо 
на българска територия. Забавяне на оповестяването може да доведе до 
появата на нежелани здравни ефекти и да засегне множество от тях. 

След проведената през 2013 г. в Република България 
международна проверка от експерти на МААЕ - IRRS, проверяващи 
изпълнението на регулаторните изисквания на МААЕ по отношение на 
радиационната защита за персонала и населението, беше препоръчано 
Република България да изпълни препоръките включени в изискванията 
на документи (GSR-2, действащ до 2016 г.) Preparedness and Response 
for a Nuclear or Radiological Emergency. General Safety Requirements. 
IAEA Safety Standards Series No.GSR Part7 и Arrangements for 
Preparedness for a Nuclear or Radiological Emergency Series No. GS-G-
2.1, а именно уведомяване на населението в Република Румъния 
живеещо в зоната за аварийно планиране около АЕЦ „Козлодуй“ до 
един час. Анализът на действащата система за оповестяване показва, 
че информирането на населението в република Румъния може да 
отнеме няколко часа, което е в разрез с изискванията на МААЕ за 
незабавно оповестяване, информиране и препоръка на незабавни 
защитни мерки, което е предпоставка за преоблъчване на румънското 
население и възможност за поява на детерминистични или 
стохастични здравни ефекти. 

За изпълнение на изискванията за навременно и ранно 
оповестяване и уведомяване на населението намиращо се в ЗНЗМ до 1 
час, е необходимо да се сключи двустранно споразумение между 
Република България и Република Румъния за директно оповестяване от 
страна на операторите на ядрените съоръжения (АЕЦ „Козлодуй“ и 
АЕЦ „Черна вода“) с контактна точка в съответната страна, 
разположена на територията на ЗНЗМ, която незабавно да излъчи 
необходимите съобщения за население със съответните препоръки.   

Програмното осигуряване на СЗНЯРА, което осигурява 
изпълнението на целевата и функция е чрез програмен продукт „J-
RODOS“. Тя е предназначена за прогнозна оценка на радиационните 
последствия и определяне на необходимите защитни мерки при ядрена 
и радиационна авария в зоните за аварийно планиране около АЕЦ 
„Козлодуй“ на територията на Република България и Европа. 
Програмата се използва за изчисления и прогнозни оценки на 
радиологични параметри при авария и определяне на зони за 
прилагане на защитни мерки. 
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Тя е инсталирана освен в Центъра за управление на авариите в 
АЕЦ Козлодуй, но и в Националния оперативен център на ГДПБЗН, 
МЗ, МОСВ и аварийният център на АЯР. 

Програмата се използва за изчисления и прогнозни оценки на: 
• Радиационен фон – мощност на еквивалентна доза в избрана 

точка; 
• Еквивалента доза за цяло тяло и за определени органи (бял 

дроб, щитовидна жлеза и др.); 
• Обемна и повърхностна активност на радионуклиди в 

околната среда (сумарна и по отделните радионуклиди); 
• Еквивалентна доза на критични органи за деца и възрастни с и 

без прилагане на защитни мерки; 
• Концентрация на радионуклиди в храна, водни басейни и 

фуражи; 
• Определяне на замърсените зони, в които трябва да се 

приложат защитните мерки – укриване, евакуация, йодна 
профилактика за деца и за възрастни, временно или окончателно 
преселване, ограничаване или спиране потреблението на вода, млечни 
продукти и фуражи. 

Програмата дава прогнозни резултати за първите часове от 
аварията за натрупаните в организма радиоактивни продукти за една 
година и за целия живот на човек. 

Експертите, необходими за изчисляване на източника на 
изхвърляне в околната среда, свързан с изчисляване на преходните 
процеси по термодинамика на флуидите и газовете в реактора и 
окръжаващата ги среда, има в аварийните екипи на централата и в 
АЯР, но не и на работно място в МЕРГ към НЩ. Изчисляването на 
източникът на изхвърляне е сложен и бавен процес, които може да 
отнеме часове, а без него програмният продукт няма да даде никакъв 
резултат и няма да бъдат изчислени мерките, които е необходимо да 
бъдат предприети за защита на населението. Следващ важен фактор за 
работата на програмата е осигуряването на реални метрологични 
данни - клас на устойчивост на атмосферата по Pascuill, посока и 
скорост на вятъра, височина на смесване на въздушните маси и ъгъл на 
отклонение. От края на 2015 г. осигуряването на реални метрологични 
данни, което е задължение на НИМХ, съгласно Националния авариен 
план, необходими за използване в случай на ядрена или радиационна 
авария е преустановено поради финансови и организационни 
неуредици. 

Като пример може да бъде посочен фактът, че за подготовка на 
проведеното национално аварийно учение „Защита‘2019“ експертите 
от МЗ (използващи програмния продукт „J-Rodos“) поискаха 
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предварително пресметнатите източници и метрологичната 
обстановка, за предварителна подготовка (7 дни) за изготвяне на 
необходимите защитни мерки за населението. Остава отворен и 
нерешен проблемът, в реална ситуация как ще се използва този 
програмен продукт необходим за вземане на решения за препоръчване 
на защитни мерки за населението (например йодна профилактика – до 
два часа), ако не е пресметнат предварително източникът на 
изхвърляне и данните за реалната метрологичната обстановка липсват.  

Фактът, че процесът на пресмятане на източника на изхвърляне 
в околната среда и осигуряването на реални метеорологични данни в 
програмния продукт „J-Rodos“, е предпоставка последващите 
препоръки за защита на населението и прилагането на необходимите 
защитни мерки по сектори и разстояние от авариралото съоръжение да 
са забавени във времето. 

Допълнително може да се отчете, че липсва методика за оценка 
функционалността на СЗНЯРА, съгласно изискванията на българското 
и международно законодателство. Липсата на изработена и въведена 
методика за оценка на използваната в Република България СЗНЯРА, е 
възможно основни изисквания в законодателните актове да не бъдат 
оценени и неизпълнени. 

След проведения анализ на съществуващата система, главата 
продължава с формулиране на изискванията към системата за защита 
на населението при ядрена или радиационна авария. 

За решаване на третата научноизследователска задача, в 
дисертационния труд са определени изискванията към СЗНЯРА 
основаващи се на включените в националното и международното 
законодателство комплекс от мерки, при изпълнение на които ще се 
гарантира безопасност за здравето за населението, опазването на 
околната среда и благосъстоянието на населението. 

На първо място те са свързани с осигуреността на системата със 
специалисти по изчисляване на Source term - източник на изхвърляне в 
околната среда следствие на ядрена или радиационна авария. В случай 
на ядрена или радиационна авария е необходимо да се изчисли 
източникът, който ще бъде изпуснат в околната среда и на тази база да 
се определят защитните мерки за населението. 

Програмното осигуряване на системата се базира на 
изискванията на Наредбата по аварийно планиране и аварийна 
готовност при ядрена и радиационна авария; Наредбата по 
безопасност на ядрени централи; Preparedness and Response for a 
Nuclear or Radiological Emergency. General Safety Requirements. IAEA 
Safety Standards Series No.GSR Part7; Arrangements for Preparedness for 
a Nuclear or Radiological Emergency Series No. GS-G-2.1. Изискванията 
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към осигуряването на СЗНЯРА с програмни продукти необходими за 
пресмятане на радиоактивните източниците, които ще бъдат 
изхвърлени в околната среда следствие на аварията са: 

 – предварително изготвяне на базови сценарии с анализ и 
оценка на големината на радиоактивните източници, пътищата на 
изхвърляне и тяхното разпространение в околната среда;   

– предварително създадени бази с данни с източници, които се 
съхраняват в различните промишлени обекти на страната и имащи 
пряко или косвено влияние върху човешкото здраве; 

– предварително създадени бази с данни за източниците, които 
се транспортират на територията на страната и в случай на авария да е 
определено максималното въздействие върху транспортиращия го 
персонал и населението в околностите; 

– наличие на обучен и трениран персонал, които в случай на 
авария да е запознат и да може да работи с наличните верифицирани 
математически модели и компютърни програми и да прави оценка и 
анализ на изхвърлените радиоактивни продукти в околната среда и да 
може да предложи мерки за защита здравето на населението и 
опазването на околната среда; 

– необходимостта по време на авария с радиоактивни източници 
да бъде определена метеорологичната прогноза и да се осигурят 
метеорологични данни за засегнатата територия от началото на 
аварията Ч0 до минимум Ч0+72 часа за определяне и прилагане на 
защитни мерки за персонала на предприятието и населението; 

– наличие на предварително одобрени и инсталирани 
верифицирани компютърни кодове и модели, които да могат да 
изчислят вероятностното дозово натоварване на работниците на 
предприятието, на аварийните екипи и на населението намиращо се в 
засегнатите райони, отчитайки и влиянието на земния релеф. 

За изпълнение на целевата си функция СЗНЯРА, трябва да 
работи с програмни продукти покривайки тези изисквания.  

За изчисляване на радиологичните последствия за населението 
и околната среда в случай на ядрена или радиационна авария СЗНЯРА, 
е необходимо да се използва програмен продукт, който е верифициран 
и валидиран. Програмните продукти „J-Rodos“ и „HotSpot“ са 
верифицирани и валидирани и се използват от аварийните екипи на 
страните от ЕС за оценка на последствията при ядрена или 
радиационна авария. Програмните продукти покриват почти всички 
изисквания на нормативните документи, без основното изискване за 
наличие на база с данни с големината на радиоактивните източници 
които ще бъдат изхвърлени в околната среда. Без наличието на тези 
входни данни, програмните продукти няма да дадат реални данни и 
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резултати с необходимите защитни мерки за населението, които трябва 
да бъдат приложени.  

Основният проблем при използването на наличните 
компютърни модели осигуряващи прогнозни данни за натрупаната 
ефективна доза в човешкото тяло и мощността на дозата в околната 
среда, е че предварително трябва да бъде изчислен източникът на 
изхвърляне в околната среда. Без тази входна данна, горецитираните 
компютърни модели, няма да могат да покажат като краен резултат 
какви мерки са необходими за прилагане за защита на населението и 
ефективността на системата ще клони към нула. 

Програма, която да може да извърша изчисляване на 
вероятностния източник, който ще бъде изхвърлен в околната среда 
при ядрена или радиационна авария не съществува в Република 
България. Следователно необходимо е да се разработи или закупи 
програмен продукт за изчисляване на източникът на изхвърляне в 
околната среда, който да може бързо и ефикасно да генерира 
необходимите входни данни за програма „J-Rodos“. 

Допълнително се въвеждат изисквания за наличие на методика 
за оценка на функционирането на системата за защита на населението 
при ядрена или радиационна авария определяща общите и специфични 
изисквания на нормативните документи, елементите и критериите, 
логическия процес на оценка, както и формата за оценка. 

Оценка на функционирането на СЗНЯРА, трябва да включва 
следните аспекти: 

• оценка на съответствието на оборудването и съоръженията за 
аварийно реагиране на площадката, на местно, областно и национално 
ниво за аварийни ситуации; 

• оценка на съответствието на центровете на площадката, на 
местно, областно и национално ниво за техническото обезпечаване на 
аварийния персонал; 

• оценка на ефективността на комуникациите в случай на авария 
и взаимодействието между експлоатиращата организация и външните 
формирования; 

• оценка на съдържанието и ефективността на аварийните 
тренировки и учения и изводите от тези учения; 

• оценка на организацията и мерките за редовна проверка и 
актуализация на аварийните планове и процедури; 

• оценка на наличието, достатъчността и съхранението на 
аварийното оборудване на обектово, местно и национално ниво; 

• оценка на изпълнението на изискванията на законите и 
наредбите; 

• оценка на изпълнението на защитните мерки за населението – 
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логистично обезпечаване, финансово обезпечаване, достатъчност на 
човешки сили за обезпечаване на продължителни дейности.  

На тази база е необходимо да се извърши самооценка на 
изпълнение на изискванията и от резултатите и заключенията на 
функционирането на СЗНЯРА и да се изготвят коригиращи 
мероприятия за усъвършенстване на системата за защита на 
населението при ядрена или радиационна авария. 

Въз основа на проведения анализ в глава втора са изведени 
следните изводи: 

1. Разпореждане за първоначални защитни мерки за 
населението може да бъде осъществено в интервала от три до пет часа 
от класифицирането и декларирането на обща авария, което означава 
че вероятността от насищане на щитовидната жлеза с радиоактивния 
131I е много голяма. Схемата за разпространението на таблетки калиев 
йодид до застрашеното население не е регламентирана в действащите 
регламентиращи документи, а при тежка авария провеждането на 
йодна профилактика ще бъде необходима и извън зоната за неотложни 
защитни мерки. 

2. Оперативните нива на намеса, насочени към предпазване 
здравето на населението не са въведени, а се използва метод, основан 
на пресметнат източник и предотвратима доза, което води до забавяне 
във времето на предприемане на защитни мерки, а в случай на 
погрешно пресметнат източник и до неправилни решения за такива 
мерки. 

3. Процесът по оповестяване в случай на авария в АЕЦ 
Козлодуй на населението на румънска територия ще отнеме няколко 
часа, което превишава изискванията от един час. За целта е 
необходимо да се подпише двустранно споразумение между Република 
България и Република Румъния за директно оповестяване от страна на 
оператора на ядреното съоръжение (АЕЦ „Козлодуй“ и АЕЦ „Черна 
вода“) с контактна точка, разположена в зоната за неотложни защитни 
мерки.     

4.  Липсата на програмен продукт за изчисляване източника 
на изхвърляне в околната среда, осигуряващ необходимите входни 
данни за прогнозиране радиационното въздействие върху населението, 
увеличава времето за изпълнение на целевата функция на СЗНЯРА. 

5. Необходимо е да бъде разработена методика за оценка на 
функционирането на СЗНЯРА, позволяваща да бъде описано текущото 
състояние, степента на изпълнение на задачите на системата и нейните 
недостатъци. 

6. СЗНЯРА притежава характеристики, които определят 
възможността за нейното усъвършенстване и превръщането и в 
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система която реализира целевата си функция за защита на 
населението при ядрена и радиационна авария. 

7. Направленията за усъвършенстване на изследваната 
система са свързани с подобряване на схемата на йодна профилактика, 
въвеждането на оперативни нива на намеса, създаване на контактни 
точки за оповестяване на населението в чужди територии, 
програмното и осигуряване, както и създаване на методика за нейната 
оценка. 

 
ГЛАВА ТРЕТА - НАСОКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА 

СИСТЕМАТА ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО В СЛУЧАЙ НА 
ЯДРЕНА ИЛИ РАДИАЦИОННА АВАРИЯ. 

1. Организационно-функционална структура на 

системата. 

За подобряване функционирането на СЗНЯРА, е необходимо 
организационната структура на системата, да позволи по голяма 
гъвкавост на работата между съставните ѝ части. Както беше 
анализирано във втора глава, в случай на ядрена или радиационна 
авария на територията на Република България или с последствия върху 
нейната територия от авария в чужда АЕЦ и класифицирането на 
аварията като Обща аварийна обстановка ще се необходими повече от 
два часа за оповестяване и заемане на работни места на 
представителите на НЩ и МЕРГ плюс още три до пет часа. За 
подобряване на работоспособността на системата е необходимо да се 
активират националните органи за защита на населението – 
национален, областен, общински и обектови щабове, както и силите на 
единната спасителна система на по ранен етап, а именно на Локална 
аварийна обстановка. При локална аварийна обстановка единствено е 
необходимо да се предприемат мерки за защита на персонала и 
работниците на засегнатия обект. Действия по защита на населението 
ще бъдат необходими да се предприемат след влошаване състоянието 
на авариралото съоръжение/съоръжения и повишаване на 
радиационния γ фон над определените нива на намеса описани в глава 
първа. След влошаването на изходната обстановка и прекласификация 
на аварийното състояние на клас Местна аварийна обстановка е 
необходимо да се приложат първоначалните защитни мерки за защита 
на населението преди достигане на оперативните нива на намеса в 
случая – укриване и провеждане на йодна профилактика. От 
декларирането на Локална аварийна обстановка до 
прекласифицирането и на Местна аварийна обстановка или Обща 
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аварийна обстановка при нормално протичане на физичните процеси 
са необходими няколко часа, което ще позволи да се спечели време за 
пълното разгръщане на съставните части на СЗНЯРА и до нейното по 
добро функциониране. Като следствие от по ранното уведомяване и 
разбиране за вида и сложността на възникналата авария, резултатът ще 
бъде предприемане на правилни и навременни действия за прилагане 
на необходимите защитни мерки за защита на населението и избягване 
на вероятността от възникване на нежеланите детерминистични и 
стохастични здравни ефекти върху здравето на населението, 
навременен и достоверен дозиметричен контрол, осигуряване на 
безопасна и навременна евакуация на населението, защита на 
селскостопанските животни, безопасно съхранение на вода, храни и 
фуражи, намаляване количеството на контаминирани превозни 
средства и материали, свеждане до минимум разпространението на 
радиоактивни материали извън засегнатите територии и опазване на 
околната среда.  

При въвеждането на този модел на системата при активиране на 
аварийните екипи при най-ниския клас аварийно състояние, ще се 
спести необходимостта от провеждане на медицински и радиационен 
контрол на евакуиращото се население, спектралното измерване на 
погълнатата доза в човешкото тяло и финансови средства за 
компенсиране от страна на държавата към засегнатото население.  

Ранното уведомяване на населението в засегнатите територии 
ще доведе до по добрата организация за провеждане на евакуация на 
цялото население, включително и тези със здравословни проблеми. 
Поради факта, че в държавата липсват договори с транспортни фирми, 
които да извършват тези дейности, евакуацията със собствени средства 
на ранен етап ще подпомогне работата и дейността на кметовете и на 
щабовете. Ще се намали необходимостта от доставка на допълнителни 
средства за провеждане на йодна профилактика за деца и възрастни 
при евакуацията им извън застрашените територии, ще се намалят 
необходимите финансови средства за доставка на храни, вода и 
облекло за неевакуиралото се население на евакуационните пунктове и 
на ОКПП-тата, което ще доведе до намаляване генерирането на 
радиоактивни отпадъци, което в последствие ще изисква големи 
финансови средства за деконтаминация или унищожаването им.  

Следователно за подобряване функционирането на СЗНЯРА е 
необходимо да се предприемат промени в законодателната власт и да 
се регламентира в Националния авариен план намаляването на класа 
на активиране на местната и държавната администрация от клас Обща 
аварийна обстановка на клас Локална аварийна обстановка. 

За подобряване работата на СЗНЯРА е необходимо да се въведат 
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разписаните в глава първа оперативни нива на намеса, като се премине 
от метода основан на пресметнат източник и предотвратима доза, 
което води до забавяне във времето на предприемане на защитни 
мерки, а в случай на погрешно пресметнат източник и до 
непредприемане на такива. 

Необходимо е да се въведат референтните нива в нормативната 
уредба, като при достигането им или превишаването им незабавно да 
се предприемат предписаните необходими мерки, а не да се чака 
изчисляване на вероятните стойности на експертите. Всяко забавяне 
или непредприемане на съответните защитни мерки, може да доведе 
до тежки здравни последствия за населението. Както беше споменато в 
глава втора, програма за изчисляване на източникът на изхвърляне в 
околната среда липсва, което означава много големи различия в 
изчисляването му и реалното състояние.  

Решението за размера на необходимите зони за извършване на 
необходимите мерки за защита да се прави на база получените 
резултати от реално измерените проби на мобилните лаборатории 
обследващи разпространението на радиоактивното замърсяване във 
въздуха и на земната повърхност.  

Незабавната евакуация да става на база on-line данните от 
разположените в 30 км ЗНЗМ дозиметрична апаратура и изискванията 
на ОНН1, а територията изискваща временното преселване на база 
резултатите от мобилните лаборатории и изискванията на ОНН2.  

Забраната за използване на вода и земеделска продукция и 
големината на територията, да се взема като решение на НЩ след 
реални данни получени от замерванията и изискванията на 
ОНН3,4,5,6. 

За усъвършенстване на системата за провеждане на йодна 
профилактика е необходимо да бъдат раздадени по домовете таблетки 
калиев йодид в 30 км ЗНЗМ и да бъдат складирани 13% запас на 
предварително определени места за съхранение с оперативни дежурни 
за навременно изпълнение на защитната мярка до два часа от 
обявяването на аварията. Извън 30 км ЗНЗМ е необходимо държавата 
предварително да определи складове за съхранение на таблетки калиев 
йодид, да регламентира тяхното раздаване при необходимост на 
засегнатото население.  

За усъвършенстване на системата за провеждане на йодна 
профилактика е необходимо да се проведе обучение на населението 
живеещо в тези зони за запознаване с ползата и вредите при 
използване на таблетките калиев йодид, системата за раздаване и 
местосъхранението на тези лекарствени средства, като предварително 
се изтренира работоспособността на системата и при набелязани 
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проблеми да се доусъвършенства. Не е необходимо цялото население 
да се събере на едно определено място пред кметството (където се 
съхраняват таблетките в населените места от 12 до 30 км от ЗНЗМ) за 
да им се раздадат, което ще отнеме време, а е необходимо 
предварително тези лекарствени средства да бъдат раздадени на хората 
по домовете за незабавно използване. Излагането на незащитеното 
население пред такъв сборен пункт ще доведе до по голям проблем, 
като паника и сблъсъци кой ще вземе таблетките пръв.  

По сега действащата система, кметът е отговорен за 
съхранението и раздаването на таблетките, но в случай на съхранение 
на таблетките на различни места в града или селото, то той не може да 
бъде на няколко места едновременно. Кметът също така е ръководител 
и на щаба за изпълнение на дейностите по защита на населението, 
което означава, че някои от мероприятията необходими да бъдат 
предприети и изпълнени ще изостанат във времето.    

Предварително да се изготвят списъци с местата на съхранение 
на лекарствените средства и да се определят отговорни лица за 
предоставянето им на населението, като се приложи схемата на 
дублиране на персоналът, който ще отговаря за раздаването им. 
Необходимо е предварително да се проведе информационна кампания 
за запознаване на населението с необходимостта от провеждане на 
йодна профилактика за щитовидната жлеза в случай на ядрена авария, 
а също така да се определят местата и начинът за разпространяване и 
приемане на таблетките.  

Необходимостта от такава организация може да бъде 
обоснована с необходимостта от обучение на населението как става 
приемането на стабилен йод от малки деца и новородени за защита на 
щитовидната жлеза. Механизмът е чрез намазване на кожата на тялото 
с йод, а да не се дават хапчета през устата.     

Предложението за моделът за разпространение на таблетките 
калиев йодид в и извън зоните за аварийно планиране, като основна 
функция на СЗНЯРА е следния: 
 
Модел на системата за разпространение на таблетки KI за 
населението 
 

В 30 км ЗНЗМ Извън 30 км ЗНЗМ 
1. Таблетките KI, да бъдат 

раздадени по домовете на хората с 
кратко описание за използването им от 
малки до големи, както беше упоменат 
примера за бебетата. 

1. Предварително да се 
определят и  обозначат три или четири 
пункта оборудвани с комуникационни 
устройства за връзка с общинския щаб, 
съобразно разположението на 
училищата и детските градини в 
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населеното място по квартали или 
райони, да се обозначат на картата на 
населеното място и в тях да се 
складират допълнителни средства 
съгласно изискванията на Наредба за 
реда за създаване, съхраняване, 
обновяване, поддържане, предоставяне 
и отчитане на запасите от 
индивидуални средства за защита. 

1. Предварително да се 
определят и  обозначат три или четири 
пункта за раздаване на таблетки KI, а в 
случай на осигуреност на допълнителни 
ИСЗ като каски, филтри, детски ковиози 
те също да се раздават на населението, 
оборудвани с комуникационни 
устройства за връзка с общинския щаб, 
съобразно разположението на 
училищата и детските градини в 
населеното място по квартали или 
райони, да се обозначат на картата на 
населеното място и в тях да се 
складират допълнителни средства 
съгласно изискванията на Наредба за 
реда за създаване, съхраняване, 
обновяване, поддържане, предоставяне 
и отчитане на запасите от индивидуални 
средства за защита. 

2. Предварително да се направи 
преброяване на цялото население, 
което в случай на провеждане на йодна 
профилактика, ще бъде осигурено с 
йодни таблетки. Пример – бл. 1 вх. А 
има 24 апартамента по 4 човека, което 
означава осигуряване за 96 човека, или 
на улица АБ има построени 25 къщи 
всяка с по 4 човека т.е. осигуряване за 
100 човека и т.н. плюс запас от 13% 
запас съгласно изискванията на 
Наредба за реда за създаване, 
съхраняване, обновяване, поддържане, 
предоставяне и отчитане на запасите от 
индивидуални средства за защита. 

2. В и извън 30 км ЗНЗМ е необходимо да се определят 
доброволци, които са обучени в даването на първа долекарска помощ или 
медицински персонал, в зависимост от натовареността и възможността на 
медицинските екипи да осигурят резервен персонал за тези пунктове и да се 
определи времето за разгръщане на пункта. Обучението по първа медицинска 
помощ или медицинско лице ще могат да дадат отговори на допълнително 
задаваните въпроси за начина на използването на таблетките и необходимото 
количество, а също така и за нежелани реакции и предозиране 

3. Да се проведе обучение на избрания персонал, като работното 
място се дооборудва с високоговорител, за информиране на населението за 
последващи действия, разпоредени от ръководството на щаба. 

2. Функционален модел на системата. 

2.1. Подсистема за събиране и обмен на информация за 
радиационната обстановка. 

Подсистема е обособено по функционален признак структурно 
звено участващо в изграждането на системата.  

Събирането, обработването и предоставянето на навременна, 
точна и вярна информация на населението е от особена важност за 
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предприемане на необходимите мерки за защита. Както беше описано 
в глава втора, от активирането на аварийния план до първите 
изявления на НЩ с препоръки за защитни мерки отнемат от три до пет 
часа от декларирането на „Обща аварийна обстановка“ в централата за 
населението в ЗНЗМ, а за останалото население и медиите осем часа 
след разгръщане на МИГ. Проблемът, който беше забелязан в СЗНЯРА 
при оповестителния процес и предоставянето на информация освен 
забавянето във времето за уведомяване на населението на българска 
територия, но и отсъствието на такава на румънска територия 
попадаща в 30 км ЗНЗМ около АЕЦ „Козлодуй“ в оперативен порядък 
съгласно изискванията на МААЕ. 

Усъвършенстването на работата на СЗНЯРА отнасяща се до 
събиране, предоставяне и обмен на информация между съставните 
частите на системата и населението се осигурява чрез изпълнението на 
следните основни групи дейности.  

 На първо място за предоставяне на навременна и полезна 
информация на медиите и населението на българска територия е 
задължително да се въведе изискването за активиране на аварийната 
организация в държавата на най-ниското аварийно състояние – 
Локална аварийна обстановка. С въвеждане на това изискване ще се 
увеличи времето за реагиране на ръководителите на системата до 
реално достигане на изискванията за разпореждане на защитни мерки 
за населението. 

 На следващо място за предоставяне на навременна 
информация за обявяване на авария в АЕЦ „Козлодуй“ и препоръчване 
на необходимите защитни мерки на населението на румънска 
територия (авария в АЕЦ „Черна вода“ за населението на българска 
територия) е необходимо да се подпише споразумение между Р 
България и Р Румъния за изпълнение на изискванията на МААЕ за 
навременна информираност на населението. За изпълнение на тези 
изисквания, се определят следните контактни точки разположени в 
Зоните за неотложни защитни мерки, с оперативни дежурни 24/7 
оборудвани с комуникационна техника за приемане и разпространение 
на получената информация. Контактна точка в република Румъния да 
бъде разположена в кметството на гр. Бекет, поради факта, че там е 
ситуирана и мобилна лаборатория за радиационно разузнаване за 
контрол на повърхностното замърсяване и измерване мощността на 
дозата в случай на авария в АЕЦ „Козлодуй“, а също така там са 
ситуирани и разположени измервателни точки за областта с 
визуализация в европейската платформа EURDep и връзка с 
регулиращия орган на Румъния – CNCAN. Контактна точка на 
българска територия ще бъде оперативния дежурен в кметството на 
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Генерал Тошево.  
 На следващо място за изпълнение на изискванията за 

предоставяне на навременна, точна и достоверна информация е 
необходимо да се регламентира в Националния план за защита при 
бедствия унифицирана форма на съобщение за Р Румъния с 
предварително написана информация за препоръките и степента на 
авария в АЕЦ Козлодуй. Съдържанието на първоначалното съобщение, 
което е необходимо да бъде изпратено е свързано с авариралото/ите 
ядрени съоръжения на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ и с препоръка 
за укриване на населението по домовете, провеждане на първоначална 
деконтаминация, чрез измиване на ръце и тяло, смяна на дрехите, 
преустановяване употребата на прясна вода от открити водоизточници 
и употребата на прясна и необработена храна и мляко, както и 
получаването на последващи указания за защитни мерки от 
националните органи на Румъния чрез радио и телевизия. 

 Допълнително да се регламентира в Наредбата за аварийно 
планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария и в 
Националния план за защита при бедствия изпращането на одобрената 
и утвърдена форма за информираност от ГДАЕЦ на АЕЦ „Козлодуй“ 
при достигане на клас Местна аварийна обстановка. По този начин, 
надзорните органи на страната ще имат на разположение достатъчно 
време за разпореждане и изпълнение на необходимите защитни мерки 
за населението.  

 Като допълнение да се регламентира в двустранното 
споразумение между Р България и Р Румъния провеждането на 
периодични тестове и тренировки за валидиране на комуникационните 
канали за предаване на информация. По време на провеждането на 
Национални аварийни учения или общи за централата учения и 
тренировки, да се канят представители на румънските органи за 
управление за провеждане на открити дискусии и обмяна на опит 
относно прилагането на защитните мерки за населението на двете 
страни. За подобряване на системата е необходимо да се провеждат и 
съвместни учения и тренировки по подобие на проведеното през 2011 
г. международно аварийно учение Наутилус‘2011 с участието на 
Националните щабове на Р България и Р Румъния, аварийните екипи 
на АЕЦ „Козлодуй“, АЯР, CNCAN и силите на ЕСС на двете страни. 

2.2. Информационно осигуряване на системата. 
За усъвършенстване и подпомагане работата на СЗНЯРА и по 

специално на специалистите по реакторно физични разчети, отговорни 
за изчисляване на източникът на изхвърляне в околната среда, е 
необходимо да се разработи програма за точното му изчисляване. 
Източникът на изхвърляне в околната среда служи като входни данни 
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за стартиране на използваната в Република България програма „J-
Rodos“ за изчисляване радиоактивното замърсяване и предложения за 
препоръчване на защитни мерки за населението в засегнатите райони 
около авариралото съоръжение.  

Липсата на програмен продукт за изчисляване източника на 
изхвърляне в околната среда, осигуряващ необходимите входни данни 
за прогнозиране радиационното въздействие върху населението, 
увеличава времето за изпълнение на целевата функция на СЗНЯРА, а в 
случай на погрешно сметнати стойности и до нейното неизпълнение. 

За целта е необходимо да се създаде програма с библиотека с 
база данни с вероятностни източници на изхвърляне в околната среда в 
случай на авария на 5 и 6 ЕБ и ХОГ на АЕЦ „Козлодуй“ при различни 
видове сценарии, която да има за цел за бързо и точно определяне на 
източника на изхвърляне в околната среда при аварии на едно ядрено 
съоръжение или комбинации на няколко ядрени съоръжения на 
площадката, и при определяне на неотложните защитни мерки за 
персонала на централата и населението.   

За да се усъвършенства функционирането на СЗНЯРА, е 
разработен програмен продукт „Source term evaluation“, изчисляващ 
вероятностния радиоактивен източник, който е възможно да бъде 
изхвърлен в околната среда, на основата на пълния източник на 
активност в активната зона на ядрения реактор или басейните за 
отлежаване на отработилото ядрено гориво. За изчисляване на 
източникът на изхвърляне са заложени различни видове сценарии – 
различни по големина сечения на скъсване на тръбопроводи или 
въздуховоди, водещи до байпас на херметичния обем при различни 
налягания  на база основните изотопи натрупващи се в ядреното 
гориво в активната зона и изотопи от продуктите на активация на 
метала в продължение на една горивна кампания с период на отчитане 
от 50 ефективни денонощия. Основните групи на радиоактивните 
изотопи необходими за включване в базата данни на програмният 
продукт са основните изтопи от групите на йода (131I ÷ 135I) и ксенона ( 
131Xe ÷ 135Xe), радиоактивните благородни газове (85Kr ÷ 89Kr), 
изотопите от групата на цезия и бария (134Cs ÷ 138Cs, 140Ba), които имат 
вредно въздействие върху човешкия организъм и здраве.  

В базата данни на програмният продукт, са заложени следното 
състояние на ядреното гориво: 

 1. газова неплътност; 
 2. разхерметизация на 0.1% от ТОЕ в АЗ, 1% от ТОЕ, 10% 

отТОЕ и 100% от ТОЕ; 
 3. стопяване на горивото.  
За всеки от тези случай да може да се избират различни пътища 
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на изхвърляне на радиоактивните материали в околната среда при 
различни сечения на отвора и при различни налягания в херметичния 
обем: 

1. херметичен обем – контролирана зона – околна среда през 
вентилационна тръба 150 м. 

2. херметичен обем – контролирана зона – околна среда през 
авариен изход кота 45 м.  

3. херметичен обем – контролирана зона – околна среда през 
авариен изход кота 0 м. 

4. разкъсване на колектор на ПГ и изтичане на топлоносител от 
първи към втори контур, и отваряне и незатваряне на БРУ-А. 

5. херметичен обем – околна среда директен пробив на купола 
на херметичния обем. 

6. задържане на цялото количество активност в херметичния 
обем и изхвърляне в околната среда на активност само по неплътност 
дадена от проектанта. 

В базата данни на програмата, се определят концентрациите на 
радиоактивните изотопи и общата активност на радиоактивните 
материали които ще бъдат изхвърлени в околната среда.  

До този момент такъв програмен продукт с който ще се подобри 
работата на СЗНЯРА не е създаван в Република България. Програмни 
продукти за изчисляване на източниците на изхвърляне на активност в 
околната среда се разработват от институтите за ядрени изследвания 
на Русия, САЩ, Германия и Словакия. На базата на натрупаният ми 
опит в областта на реакторно физичните разчети, от проведените 
лекции и семинари в IAEA в областта на аварийното планиране и 
управлението на тежките аварии, както и наличните документи на 
IAEA, SCANDIA (САЩ), KIT (разработчикът на J-Rodos, Германия), 
VUJE (Словакия) и Курчатовски институт (Русия) и възможността за 
запознаване с използваните от тях програми, колектив от експерти на 
АЕЦ „Козлодуй“ създадоха програмен продукт Source term evaluation 
за изчисляване на източникът на изхвърляне в околната среда. 
Програмата изчислява времената на разхерметизиране на ядреното 
гориво, състоянието в което се намира ядреното гориво в зависимост 
от температурата – газова неплътност, фаза на разхерметизиране на 
топлоотделящите елементи на ядреното гориво, тежка авария във 
вътрешно корпусната фаза и тежка авария със стопяване на ядреното 
гориво и изтичането му през корпуса на реактора. Също така в 
зависимост от налягането което се получава в херметичния обем на 
ядрения блок следствие на разкъсванията и тръбопроводите и 
въздуховодите които влизат в херметичния обем програмата изчислява 
общото количество по изотопи които ще се изхвърлят в околната 



 

42/53 
 

среда. Резултатите направени със създадената в АЕЦ Козлодуй 
програма са съпоставими с резултатите от програми RASCAL на 
SANDIA (САЩ) и Тайфун на Курчатовския институт (Русия) за едни и 
същи типове аварии.     

2.3. Взаимодействие на елементите на системата. 
Работата и взаимодействието между подсистемните елементи на 

СЗНЯРА могат да се оценят чрез разработването и внедряването на 
Методология за извършване на оценка на функционирането на 
системата. 

Съставните части на СЗНЯРА могат да се групират като 
подсистемни елементи на системата и на основата на изискванията на 
международните документи и българското законодателство описани 
във втора глава да се разпишат подробно – изпълнение на 
изискванията и мерки за подобрение.   

Подпроцесите, включени като критерии на елементите на 
методиката, трябва да обхванат всички сфери на дейности за 
изграждане на работеща единна система, а именно: 

- административно-правните взаимоотношения между 
съставните части; 

- организационно-техническите мерки и средства, необходими 
за работоспособността на отделните съставни части; 

- необходимите човешки ресурси от различните звена на 
съставните части за изпълнение на определените в нормативните 
документи мерки и задачи за защита на населението; 

- финансовото и логистичното обезпечаване на аварийните 
екипи и засегнатото от бедствието население; 

- обучението и тренираността на аварийните екипи от 
различните части и населението; 

- критериите за въвеждане, провеждане и отмяна на 
необходимите защитни мерки за защита на населението в случай на 
ядрена или радиационна авария. 

В таблица 1 са представени критериите на елементите описани 
в глава втора за оценка на изпълнението.  

 
Елемент Критерии Изисквания 
E01 К01 Аварийна политика на държавата: 

В политиката по безопасност на държавата има ясно 
дефинирани принципи, цели и задачи за аварийна 
готовност (АГ).  

Въведена е подходяща организационна структура и е 
разработена политика по АГ. 

Реализирането на политиката е съпроводено със 
създаване на различни документи – планове, 
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правилници, инструкции, процедури, периодични 
анализи и отчети.  

Периодичното изпълнение на целите и задачите се 
оценява с доклади, протоколи и отчети (месечни, 
тримесечни, шестмесечни, годишни). 

К02 Основните функции на аварийната готовност 
включват: 

1. Организация и поддържане на дежурство по 
осигуряване на аварийните планове;  

2. Обучение на аварийните екипи и провеждане на 
учения и тренировки по аварийните планове;  

3. Осигуряване и поддържане на необходими 
методики и програми за анализ, оценка и прогнозиране 
на радиационни последици;  

4. Технически, транспортни и комуникационни 
средства;  

Индивидуални средства за защита на персонала и 
аварийните екипи; 

Взаимодействие с външни организации, включени в 
аварийните планове.  

Основните функции са описани в аварийни планове, 
инструкции, процедури и програми. 

E02 
 

К01 Установяване на аварийното ръководство и 
действия съдържа:  

1. Отговорности за цялостното ръководство на 
аварийното реагиране (вътрешно и външно);  

2. Преминаване от нормални към аварийни 
дейности;  

3. Координация на вътрешните и външни аварийни 
дейности. 

К02 Идентифициране на събитието, активиране на 
аварийните планове, оповестяване на персонала, 
населението и органите на управление изпълняват 
условията:  

1. Системата за класификация на аварийното 
състояние съответства на международните стандарти; 

2. Критериите и аварийните нива за действие при 
авария са в съответствие с международните изисквания; 

3. Централата разполага с обучено оторизирано 
лице, с ръководни функции и отговорност, за 
класифициране, иницииране на вътрешни дейности и 
уведомяване на външни официални институции; 

4. Има достатъчност на средства и персонал за 
изпълнение на начални дейности; 

5. Регулярно тестване на основни и резервни 
вътрешни и външни комуникации; 

6. Наличие на предварително форматирани 
съобщения. 

К03 Овладяване на аварийната ситуация: 
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1. Наличие на аварийни инструкции и процедури за 
действия; 

2. Разгръщане на център за техническа поддръжка на 
обектово, местно и национално ниво; 

3. Координация на действията между обекта и 
оперативните центрове; 

4. Резервирани комуникационни канали за връзка. 
К04 Прилагане на неотложни защитни мерки:  

1. Централата разполага, по всяко време, с длъжностно 
лице на площадката с правомощия да препоръча на 
официалните външни структури защитни мерки за 
населението веднага след обявяване на класа авария;  

2. Способност на ръководството на аварийните работи 
за вземане на решение за прилагане на неотложни 
защитни мерки в зоните за аварийно планиране при 
достигане на оперативните нива на намеса; 

3. Възможност за деконтаминация на пострадал и 
замърсен персонал;  

4. Наличие на транспортни средства за 
транспортиране на пострадал персонал до лечебни 
заведения; 

5. Контрол на замърсяването на евакуиращият се 
персонал; 

6. Обмен на данни между обекта и ОКПП; 
7. Оценка на дозата на площадка на АЕЦ по време на 

авария и документиране на достатъчна информация за 
включването и в медицинските регистри за последваща 
обработка, ако е необходимо. 

Предприемане на смекчаващи действия:  
1. Своевременна оценка на радиационната обстановка 

по данни от автоматизираните системи на площадката, в 
ЗПЗМ и ЗНЗМ и възможност за незабавно препоръчване 
на неотложни защитни мерки за персонала и 
населението от зоните за АП;  

2. За аварийните екипи – своевременно получени 
данни от мобилен радиационен контрол; радиационен 
контрол в ЦУА, на площадката и в технологичните 
помещения; 

3. Използване на индивидуални средства за защита. 
К05 При алармиране на населението в информацията и 

инструкциите за действие се осигурява:  
1. Уведомяване на населението веднага след 

обявяване на аварийната ситуация 
2. Даване на препоръки от страна на централата за 

предприемане на защитни мерки 
3. Своевременно уведомяване на органите на местно 

самоуправление (до 30 мин.) след обявяване на 
аварийната ситуация 

4. Системата за уведомяване се тества ежемесечно по 
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график и осигурена с резервно захранване.  
5. За своевременно уведомяване на населението са 

подготвени предварително записани съобщения. 
К06 Защита на аварийните екипи:  

1. Аварийните екипи, привлечени за изпълнение на 
аварийни дейности (дежурните по АП, ремонтен 
персонал, служители на външни и вътрешни служби и 
др.) получава статут на “авариен работник”; 

2. Аварийният персонал е подсигурен с ИСЗ, вкл. 
таблетки калиев йодид, персонални дозиметри и ТЛД, 
средства за комуникация; 

3. Спазване принципа АЛАРА. 
К07 Оценка на началната фаза:  

1. Оценка на изхвърлянията (атмосферни и течни) 
при аварийни условия; 

2.  Оценка на радионуклидния състав на 
изхвърлянията; 

3. Прогноза на външните последствия базирани на 
оценените изхвърляния; осигуряване на полезна 
информация за вътрешните и външни специалисти по 
предлагане на решения; 

4. Документиране на всички разпореждания и 
действия на аварийния персонал. 

К08 Медицинското осигуряване: 
1. Оказване на първа (долекарска) помощ при 

наличие на пострадали в случай на авария; 
2. Транспортиране на пострадали за оказване на 

спешна медицинска помощ; 
3. Използване на специализирани автомобили и 

специализиран транспорт на силите на ГДПБЗН-МВР и 
центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП);  

4. Пострадалите, получили увреждания и общо 
облъчване над допустимите норми, получават 
направление от лечебните заведения за оказване на 
квалифицирана медицинска помощ. 

К09 Информирането на населението  
1. Разполагаемост на достатъчно обучен персонал за 

връзки с обществеността в аварийна ситуация; 
2. Информиране на населението се извършва 

своевременно с акуратна, точна и разбираема 
информация за събитието; 

3. Информация към масмедиите и обществото се 
съгласува предварително от компетентно лице;  

4. Възможност за следене на предаваната 
информация от медиите към обществеността;  

5. Възможност за съвместна работа с журналисти от 
масмедиите; 

6. Възможност за провеждане на пресконференции; 
7. Установяване на  персонал за връзки с 



 

46/53 
 

обществеността на ОКПП, оборудван с най-модерна 
техника. 

К10 Прилагането на дълговременни защитни мерки 
включва:  

1.  Наличие на резервни екипи за ротация на 
аварийните екипи на държавата и обекта по време на 
възстановителната фаза; 

2. Медицински контрол на аварийните екипи при 
превишаване на OILs-1, 3, 4, 7 и 8; 

3. Забрана за консумиране, разпространение и 
продажба на потенциално замърсени храни и земеделска 
продукция в защитената зона и ЗПЗМ, след 
радиоактивно изхвърляне и при възстановителните 
дейности. 

Управлението на радиоактивните отпадъци 
включва:  

1. Критерии за категоризиране на отпадъците. 
К11 За провеждане на завършителни мероприятия се 

осигурява: 
1.  Обявяване край на аварията (координирано с 

външните власти) и планиране на мероприятия и 
отговорности; 

2. Преминаване от фазата на авария към рутинни 
дълговременни възстановителни дейности;  

3. Координация с установените по закон 
принудителни проверки/контрол. 

К12 Аварийното реагиране е оценено за събития 
предизвикани от външни събития водещи до 
разрушаване на инфраструктурата на обекта и около нея, 
засягане на всички съоръжения на обекта и затруднен 
достъп до аварийното оборудване.   

Е03 К01 Аварийните планове отговарят на следните 
изисквания:  

1. Съвместима терминология с описана аварийната 
организация и функции на аварийните екипи;  

2. Ясна концепция на операциите/дейностите; 
3. Единно ръководство на аварийните дейности; 
4. Ясна координация, активиране и взаимодействие; 
5. Разписани процедури за връзки, честоти на 

комуникация, методи и оборудване използвано за 
изпълнение на общи задачи или взаимодействия;  

6. Спазване изискванията на законите и наредбите, 
определящи отговорността за координиране при 
конвенционална, ядрена и радиационна аварийна 
ситуация;  

7. Поемане на отговорностите и властта за 
ръководство и ангажимент за делегиране и/или 
предаване на ръководството/властта със задълженията 
по уведомяването на всички участващи структури/части;  
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8. Преминаване от нормални към аварийни 
дейности; 

9. Връзка между експлоатационните процедури, 
класификацията на аварията и активиране на аварийната 
организация; 

10. Единен критерии за класификация на авариите;  
11. Комуникации между реагиращите организации;  
12. Дейностите се изпълняват по съответстващ 

времеви график;  
13. Хармонизирани критерии за радиологични и 

защитни мерки, съответстващи на международните 
стандарти;  

14. Средствата и честотите/системите за 
комуникация, методи и оборудване за мониторинг, карти 
с координати, критерии и терминология са 
координирани с външните реагиращи структури; 

15. Описание на ангажиментите за поддържане на 
способност/готовност за реагиране при авария;  

16. Разположение и готовност на аварийните запаси, 
инвентар, оборудване, комуникационни системи и 
аварийни съоръжения/сгради; 

17. Осигуряване на транспорт, храна и смяна на 
аварийните екипи. 

 По аварийните планове се провежда обучение и 
тренировки/учения. 

К02 Във аварийният план са описани: 
1. Зоните за аварийно планиране; 
2. Процеса на класифициране на аварийната 

ситуация, процеса на вземане на решение за активиране 
и разформироване на аварийната организация; 
отговорности на ръководството в аварийната 
организация, включително разположение/сборни 
пунктове на ключовите формирования на аварийната 
организация на обектово и национално ниво; 

3.  Отговорности за уведомяване и активиране на 
реагиращата аварийна организация, включително 
нормални и алтернативни средства за комуникация;  

4. Сценарии описващи типове, количества и път на 
изхвърлянето (радиоактивен източник/source term) 
отчетени за различни аварийни ситуации;  

5. Оценка и класификация на аварията и смекчаващи 
действия;  

6. Защитни мерки на обекта, включително отчетност, 
мониторинг и евакуация на персонала от площадката на 
обекта;  

7. Уведомяване от площадката и препоръки на 
защитни мерки към съответните външни власти и/или 
агенции на базата на оценени и прогнозирани условия;  

8. Документиране развитието на аварийната 
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ситуация и предприети действия; осигуряване на 
навременна и акуратна информация към подходящи 
външни организации;  

9. Организация, отговорност и ръководство при 
аварийни и възстановителни дейности. 

E04 К01 Аварийните инструкции и процедури описват:  
1. Налични, валидирани и осигурени с детайлно 

указание за бързо и ефективно приложение на 
функциите за реагиране инструкции и процедури;  

2. Описание на отговорностите;  
3. Последователност на дейностите; 
4. Разпространение и актуализация. 

E05 К01 Съоръженията за аварийно реагиране отговарят 
на изискванията: 

1. Наличност на сградни съоръжения за адекватно 
вътрешно и външно аварийно реагиране с подходящи 
комуникации и оборудване, което може бъде оперативно 
използвано без отлагане в случай на авария;  

2. Наличност на специални пунктове за защита на 
персонала, както и наличност на сборни аварийни 
пунктове и медицински центрове. 

Съоръженията за аварийно реагиране отговарят 
на следните изисквания: 

1. Адекватни по размер и подходящо разположени; 
2. Съоръженията в аварийните зони са подходящо 

защитени от радиация и други опасности и постоянно са 
под контрол за радиационните условия и замърсяването;  

3. Подходящо организирани и оборудвани за 
изпълнение на функциите на назначавания в тях 
персонала; 

4. Оборудвани със системи за комуникации;  
5. Оборудвани с резервно ел.захранване;  
6. Наличност на актуализирани контролирани копия 

на всички аварийни планове, процедури и инженерингов 
материал (като схеми и чертежи на централата, схеми на 
системите за безопасност);  

7. Центърът за управление на авариите е снабден с 
медикаменти, хранителни запаси и вода;  

8. ЦУА е снабден със средства за технологичен, 
радиационен и метеорологичен мониторинг, програмни 
и технически средства за оценка, прогнозиране и 
визуализиране на обстановката. 

К02 Сборните пунктове отговарят на изискването:  
1. Добре обозначени и адекватно разположени;  
2. Персоналът и населението са обучени и запознати 

с местонахождението им. 
E06 К01 Аварийното оборудване и средствата отговарят на 

изискването: 
1.  Местата за съхранение на аварийното оборудване 
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са разположени на достъпни места; 
2.  Разполагаемост със сигурни комуникационните 

системи, устойчиви на откази при аварийни условия;  
3.  Наличие на радиологичен мониторинг 

включително дозиметрична апаратура и дозиметри;  
4.  Наличие на предпазно облекло и средства за 

индивидуална защита на дихателните органи; 
5.  Наличие на мобилни лаборатории или други 

средства за ефективен мониторинг, пробоотбор и анализ;  
6.  Наличие на специализирани превозни средства 

(линейки, пожарни, мониторинг);  
7.  Наличие на системи или оборудване за 

определяне размера на авариите; наличие на 
противопожарно оборудване; 

8.  Наличие на мобилни дизелгенератори; 
9.  Наличие на оборудване за първа 

долекарска/медицинска помощ;  
10. Наличие на таблетки калиев йодид; 
11. Наличие на програми/процедури за надзор и 

поддръжка на оборудването и.  
E07 К01 Обучение по аварийна готовност:  

1. Провеждане на инструктажи по работните места; 
2. Обучение на новопостъпил персонал; 
3. Обучение на персонал от външни организации, 

временно или постоянно пребиваващи на обекта; 
4. Специализирано обучение на персонала, участващ 

в аварийния екип; 
5. Обучение на подрастващата част от населението. 
Обучението се извършва съгласно изготвени програми 

и графици. 
К02 Провеждане на тренировки и учения:  

1. Наличие на инструкции за провеждане на учения 
и тренировки, вкл. начина за изготвяне на сценарии за 
учението/ тренировката; 

2. Наличие на списък с целите при провеждане на 
аварийни тренировки и учения; 

3. Провеждане на учения/ тренировки при влошени 
условия на околната среда; 

4. Провеждат се учения/ тренировки извън 
обичайното работно време, през почивни дни, в тъмната 
част на денонощието;  

5. Провеждат се учения / тренировки с участие на 
националния щаб. 

Тренировките и ученията се провеждат съгласно 
изготвени програми и графици. По разпореждане се 
провеждат непланувани (изненадващи) тренировки на 
аварийните екипи. 

К03 Ученията и тренировките обхващат: 
1. Класификация на аварийното събитие; 
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2. Активиране на аварийните структури; 
3. Разгръщане на центровете за управление на 

аварии; 
4. Координация между аварийната организация на 

обекта с външните аварийни структури; 
5. Координация между аварийната организация на 

обекта с регионалните власти;  
6. Проверка на комуникациите;  
7. Разработване на форми за съобщения; 
8. Изготвяне на информационни съобщения за 

средствата за масова информация; мониторинг на 
площадката и околната среда;  

9. Използване на софтуерните продукти за оценка на 
радиационното въздействие върху околната среда;  

10. Определяне на защитните мерки за персонала и 
населението;  

11. Проверка на уменията на обучен персонал за  
даване на първа (долекарска) помощ;  

12. Проверка на оборудване. 
 
След попълването на всички разписани изисквания и направена 

самооценка на резултатите, ръководителите на национално, областно и 
общинско ниво ще бъдат запознати с проблемните области и 
необходимите мерки, които трябва да бъдат предприети за 
усъвършенстване работата на СЗНЯРА. 

Въз основа на направените предложения в глава трета са 
изведени следните изводи: 

1. Усъвършенстването на Системата за защита на населението 
при ядрена и радиационна авария ще се реализира чрез активиране на 
елементите и при по-ниско аварийно ниво („Локална аварийна 
обстановка“), както и чрез прилагането на схема за разпространение на 
таблетки – KI до пострадалото население.  

2. Определените оперативни нива на намеса, ще осигурят бързо 
и точно  изпълнение на изискванията за предпазване от възникване на 
детерминистични и стохастични здравни ефекти. Това заедно с 
предварително определените контактни точки в ЗНЗМ за ранно 
оповестяване на населението в застрашените територии на съседните 
страни ще доведе до подобряване функционирането на системата.  

3. Чрез предложената Методика за оценка функционалността на 
системата ще се усъвършенства работа на Системата за защита на 
населението при ядрена и радиационна авария, чрез определяне на 
моментното и състояние и набелязването на конкретните мерки за 
подобряване на функционирането и. 

4. С въвеждането на разработеният математически модел за 
изчисляване на източника на изхвърляне в околната среда („Source 
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term evaluation“) ще се подобри функционирането на СЗНЯРА чрез 
бързото и точното определяне на необходимите защитни мерки за 
населението в засегнатите райони. 

 
 
III. РАЗДЕЛ. ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
ОБЩИ ИЗВОДИ: 
1. Системата за защита на населението при ядрена и 

радиационна авария представлява комплекс от материални средства и 
персонал с навици и опит, необходим за функционирането и в 
усложнени радиационни условия. Целевата функция на системата се 
реализира чрез изпълнение от системните и елементи на конкретни 
задачи включени в аварийните планове на национално, областно, 
общинско и обектово ниво.  

2. Усъвършенстването на системата за защита на населението 
при ядрена и радиационна авария и осигуряването на своевременна и 
надеждна защита на населението могат да бъдат постигнати чрез 
подобряване на  организацията на част от елементите и, ново 
програмно осигуряване за изчисляване източника на изхвърляне в 
околната среда и насищане с автоматизирани средства за оповестяване 
и информиране на населението. Предварително определените 
контактни точки за уведомяване между Р. България и Р. Румъния ще 
осигурят изпълнение на препоръките на МААЕ касаещи 
предупреждение на населението попадащо в зоната за неотложни 
защитни мерки, като така ще се постигне откритост във 
взаимоотношенията и прозрачност на действията в случай на 
възникнала авария. 

3. Методиката за оценка функционирането на системата на 
национално, областно и местно ниво дава възможност за определяне 
на реалното състояние на системата, като по този начин осигурява 
предприемането на необходимите мерки за усъвършенстването и. 
Методиката предоставя във всеки един момент информация на 
ръководителите на НЩ и ЩИОПЗБ за наличието на необходимото 
логистично осигуряване на системата, от къде може да бъде доставено 
и кой може да го експлоатира безопасно.  

4. Разгледаният модел на системата за защита на населението 
показва, че с усъвършенстването на системата ще се реализират 
основните функции на органите за управление, свързани с работата на 
управляваните от тях обекти в сложна радиационна обстановка. Той 
доказва приложния характер на системата и необходимостта от 
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изграждане на информационни връзки с ведомства изпълняващи 
идентични задачи на национално и международно ниво.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Усъвършенстването на СЗНЯРА с отчитане на рисковете, 

свързани с вероятността от възникване на ядрена или радиационна 
обстановка на територията на страната и изискванията, наложени от 
членството на Република България в ЕС и МААЕ, ще даде възможност 
за вземане на точни решения за поведението на застрашените 
елементи и изпреварващи действия спрямо поразяващото действие на 
създадената обстановка. 

В предложения в дисертационния труд усъвършенстван модел 
на СЗНЯРА са адаптирани основни моменти от националното и 
международното законодателство в областта на аварийното планиране 
и аварийната готовност. Моделът отразява приетите международни 
стандарти в областта на ядрената и радиационна безопасност 
отнасящи се до функционирането на системата. Резултатите от 
изследването могат да послужат за усъвършенстването на 
функциониращата система за защита на населението при ядрена или 
радиационна авария и адаптирането и към новите условия, в които тя 
ще реализира функциите си.  

На базата на резултатите от решаването на поставените задачи 
могат да се формулират следните предложения, свързани с 
усъвършенстването на системата: 

- В Националния авариен план за защита при бедствия, Част III 
– да се  включи изискването за активиране на национално, областно и 
общинско ниво на силите за реагиране в случай на авария в АЕЦ 
„Козлодуй“ на по-ниско аварийно ниво и да се въведе Методика за 
оценка функционалността на системата. 

- В Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при 
ядрена и радиационна авария и в Националния авариен план за защита 
при бедствия, Част III да бъдат въведени Оперативни нива на намеса, 
чрез които да могат бързо и точно да се определят предвидените в 
законодателството мерки за защита за населението. 

- Целесъобразно е да бъде добавено ново приложение в 
Националния авариен план за защита при бедствия, Част III оказващо 
схемата за разпространение на таблетки – KI до пострадалото 
население. 

- Да бъде сключено споразумение на национално ниво между 
Р.България и Р. Румъния с предварително определени контактни точки 
в ЗНЗМ за ранно оповестяване на населението в застрашените 
територии. 
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 - Да бъде въведен на национално ниво софтуера за изчисляване 
на източникът на изхвърляне в околната среда „Source term evaluation“. 

 
 
В резултат на проведените анализи и изследвания в 

дисертационния труд считам, че са постигнати следните 
научноприложни резултати с оригинален принос: 

 
1. Разработена е Методика за оценка функционирането на 

СЗНЯРА на национално, областно и местно ниво.  
2. Разработен е софтуер за изчисляване на източника на 

изхвърляне в околната среда,  който осигурява входящите данни за 
програмния продукт J-Rodos определящ защитните мерки за 
населението в засегнатите райони. 

3. Обосновано е по-ниско ниво („Локална аварийна 
обстановка“) на активиране на елементите на СЗНЯРА, осигуряващо 
допълнителен ресурс от време на държавното ръководство за 
осъществяване на предвидените в националното законодателство 
мерки за защита.  

4. Определени са оперативни нива на намеса гарантиращи 
навременно изпълнение на предвидените в закона защитни мерки и 
времето за тяхното изпълнение.  

5. Определени са контактните точки за оповестяване и 
първоначални препоръки в зоната за неотложни защитни мерки в Р. 
България и Р. Румъния. 
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