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I РАЗДЕЛ.  

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА 
ДИСЕРТАЦИОННИЯТ ТРУД 

 

Дисертационният труд е посветен на изследване на проблемите за защита на 
хранителната верига от биоакумулация на техногенни радионуклиди. 

Дисертацията е представена от увод, три глави, общи изводи и заключение, 
списък на използваната литература и приложения с общ обем 156 листа. В 
дисертационния труд са използвани две приложения, 18 чертежа и 22 таблици. 
Литературните източници включват 230 заглавия, от които 226 на английски език 
и 4 на руски език.  

Списъкът от публикации на докторанта по същината на дисертацията 
включва 4 заглавия. 

 

II РАЗДЕЛ. 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД ПО СТРУКТУРНИ 

ЕЛЕМЕНТИ. 
 

Темата на дисертационния труд е разкрита в увод, три глави, общи изводи и 
заключение както следва:  

УВОД 

В увода на дисертацията е представена общата концепция на изследването, 
като се посочват:  

 актуалността и значимостта на темата;  
 обект, предмет, цел и основни задачи на изследването; 
  методите на изследването и поставените ограничения.  
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Съществуват около 1300 различни радионуклида, отчасти с произход от 

естествени източници, отчасти с антропогенен произход. Естествените 

радионуклиди могат да бъдат генерирани при активиране на стабилни изотопи 

чрез космическа радиация, например 3Н (12,3 години физически полуразпадане), 
7Be (53,3 дни), 14C (5730 години), 35S (87,5 дни), или възникнали по време на 

създаването на вселената. Последните са известни като първични радионуклиди и 

включват 40K (1,3×109 години) и изотопите на уран и торий, които създават 

различни дъщерни нуклиди, включително 226Ra (1600 години), 222Rn (3,8 дни), 
210Pb ( 22,3 години). 

Изкуствените радионуклиди са влезли в човешка среда, като следствие на 

ядрени опити в атмосферата. Глобални отлагания на продуктите на делене има 

през 1950 и 1960, които са 137Cs (30,17 години), 90Sr (28,5 години), 89Sr (50,5 дни), 
3H, 54Mn (312 дни), 65Zn (244 дни), 95Zr (64 дни), 103/106Ru (39.4/368 дни), 129I 

(1,6×107 години) и 144Ce (284,8 дни).  

Дисертационния труд е посветен на необходимостта от защита на 

хранителната верига от негативното въздействие на радионуклидите. В бъдеще 

все повече внимание се обръща на поставения проблем поради многобройните и 

непрекъснато увеличаващи се техногенни източници на радионуклиди, рискове от 

инциденти с тях, които пряко и косвено застрашават хранителната верига и 

представляват риск за екосистемите и здравето на човека. 

Ядрени опити и аварии в миналото разкриават нерешени проблеми 

причинени от радионуклидите и необходимостта от мерки за защита за 

намаляване на въздействието им върху здравето на човека и екосистемите. 

 

Актуалност и значимост на темата. Натрупания опит от изучаване на 

природно-териториалните комплекси, оказали се в аварийни зони свидетелстват, 
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че сроковете на самовъзстановяване и самопречистване на екосистемата1 могат да 

са в порядъка на много години [1, 2, 3, 6]. Това предопределят необходимостта от 

изучаване на радиологичното състояние и еволюцията на подобни екосистеми във 

времето, което изисква консолидация на усилията на учените. При това, колкото 

повече разнообразни научно-методологични подхода бъдат използвани в 

изучаване на поставения проблем, толкова повече ще бъдат възможностите да се 

изработи най-ефективната система за намаляване на последствията от 

въздействието на техногенните радионуклиди в хранителната верига, особено в 

случаи на слабо контролирано или безконтролно постъпване в природните 

екосистеми. 

Целта на настоящата дисертационна работа е определяне на направления и 

способи на защитата на хранителната верига от акумулация на радионуклиди. 

За постигане на поставената цел е необходимо да бъдат решени следните 

задачи: 

1. Да се определят закономерностите и поведението в природата на редица 

значими за здравето на човека техногенни радионуклиди (129I, 94Pu,137Cs, 60Со и 
90Sr).  

2. Да се анализира закономерността за натрупване и разпределение на 

радионуклидите на 137Cs, 94Pu, 90Sr, 60Со в зависимост от физико-химичните 

параметри на почвата и климатичните особености. 

3. Да се оцени радиоекологичната ситуация и се разработят препоръки за 

нейното подобряване. 

4. Да се определят мерки за намаляване на вредното въздействие от 

замърсяването с техногенни радионуклиди в хранителната верига на човека. 

Обект на изследването е хранителната верига на човека.  

                                                            
1 Екосистемата е единство на биоценоза и биотоп. 
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Предмет на изследването е поведението на радионуклидите (129I, 94Pu,137Cs 

и 90Sr) в почви от различен тип, натрупването им в растенията и въздействието им 

върху човека като последно звено в хранителната верига. 

В дисертацията ще се разгледат предимно радионуклидите, които имат 

значително влияние върху здравето на човека, като 129I, 137Cs , 90Sr , 94Pu. Ще се 

споменат и тези, които се формират след взривяване на ядрени взривове, но имат 

ограничено въздействие върху околната среда, поради липса на такива в 

последните десетилетия. 

 

ГЛАВА I 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И МИГРАЦИЯ НА РАДИОНУКЛИДИ В СУХИ 

ЕКОСИСТЕМИ 

Тази глава разглежда поведението на радионуклидите в сухи и полусухи 

екосистеми (общо известни като сухи зони), които съставляват около една трета 

от повърхностната на Земята. По-голямата част от ядрените опити, извършвани 

под и над земята, са извършвани в пустинни региони. Много от изследванията и 

развиващите се дейности (R&D), като например производствената мощност и 

дейности, свързани с ядрени оръжейни програми, се извършват в сухи райони на 

съответните страни. В последствие в сухите райони концентрацията на 

радионуклиди се разпространява като вторичен продукт по целия свят. Тук се 

разглежда характеристиката на сухия климат и ядрената активност, която е в 

разсейването на радионуклидите и процесите, които са довели до 

разпространението и миграцията. 

В последствие често концентрацията на радионуклиди се разпространява 

като вторичен продукт по целия свят. Тук се разглежда характеристиката на сухия 

климат и ядрената активност, която е в резултат на разсейването на 
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радионуклидите и процесите, които са довели до разпространението и 

миграцията. 

В днешни дни най-големите източници на радионуклиди са атомните 

електроцентрали (АЕЦ). Високи емисии 3H, 14C, 60Co ( 5,27 години), 54Mn, 89Sr, 
90Sr, 95Zr, 85Kr (10,8 години), 238Pu (87,7 години), 239/240Pu (24000/6600 години), 129I, 
95Nb (35 дни), 103/106Ru, 110mAg (249,9 дни), 125Sb (2,77 г.), 134/137Cs (2,06/30,17 г.) 
140Ba (12,8 дни), 144Ce може да се получат в случаи на аварии в АЕЦ, както се 

случи в Чернобил (Украйна) през 1986 г. При този инцидент се увеличи 

значително 134/137Cs в много европейски страни. В Таблица 1 са показани някои 

стойности на 137Cs и 90Sr заразяване на почвата (kBq. m-2) в определени места. 

Други, предимно краткотрайно изотопи се използват в медицината като маркери 

за диагностика или като агенти за лъчетерапия и включват 99mTc (6 часа), 131I, 51Cr 

(27,7 дни), 54Mn и 60Co. 

Приблизително една трета от земната повърхност е суха, характеризираща 

се с ниски годишни валежи, което води до малък брой разпръснати растения и 

ограничена популация от хора и животни [100], (фигура 2). Класификацията на 

сухите региони се определя от няколко фактора като брой на дните с валежи, 

обща сума на годишните валежи, температура, влажност на въздуха и други 

фактори. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

Фигура 2. Климатичните зони на света. 

 
Кръговете представляват местата, където са извършени атмосферните 
тестове на ядрени оръжия в сухоземни територии. Опити на представените 
страни са САЩ (Nevada Test Site), СССР (Казахстан и Русия), Китай (Lop Nur) и 
Обединеното кралство (Австралия). Възпроизведени с разрешение на 
Организацията за прехрана и земеделие на ООН. 

 

Основни източници на изкуствените радионуклиди в сухи екосистеми са 

отлагания от опити с ядрени оръжия, изпускане от R&D (производствени 

мощности), както и аварии като Чернобил. През периода 1945-98 година, 2051 

атмосферни и подземни ядрени опита са извършени от седем държави, като на 

Съединените щати и Съветския съюз се падат 85% от тестовете (Таблица 2). 

Около 26% от ядрените опити (528) са се осъществили в атмосферата с общо 

количество в размер на 428 милиона тона. 

Почвата служи като основен резервоар за много дългоживеещи 

радионуклиди в сухите среди. Сложните пространствени, химически и физически 



9 

връзки определят механизмите на движение и относителната им тежест. Вятърът 

и водата подреждат почвените частици по време на фазите на отлепване, 

придвижване и отлагане при ерозия. Радионуклидната концентрация може да бъде 

тясно свързана с големината на частиците на почвата. В ерозиралата почва е 

налице потенциал за обогатяване на концентрациите на радионуклиди. Този 

потенциал за обогатяване може да повлияе дългосрочно на преразпределянето на 

радионуклидите и тяхната миграция до биологичните компоненти на 

екосистемите. 

Механизма за пренос на почвените замърсители в растенията са чрез 

усвояване от корените и отлагането на замърсените частици от почвата върху 

листните повърхности с, или без последваща абсорбция в растителните тъкани. 

Полевите проучвания показват, че замърсяването на зелени повърхности с 

радиоактивни частици е основен механизъм за придвижване при много сухи 

площи и са източник на радиоактивно излъчване [198, 200, 245, 18]. 

Както при растенията, почвата може да бъде основен източник на 

радионуклиди, достигащи и в животните от сухите екосистеми. Почвените 

частици могат да бъдат пренесени към животните чрез външните повърхности на 

храните и чрез директен трансфер от почвата към животното чрез вдишване, 

поглъщане и замърсяване на козината. 

Плутоний е най-добрият пример на радионуклид, чийто транспорт в 

животни в сухите екосистеми е доминиран от физични процеси. Данните от много 

полеви изследвания и източници показват, че наличността на плутония във 

вътрешните тъкани и органи на различни животни, включително гризачи, елени и 

едър рогат добитък е много ниско [168, 221, 97, 22]. Най-високите концентрации 

са намерени в тъканите, изложени към външната среда, включително кожа, 

стомашно-чревния тракт и белите дробове. 
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Стронций и цезий са потенциално по-разтворими от плутоний и миграцията 

на тези елементи към животните в сухите екосистеми включва комбинация от 

физични и физиологични процеси. Колкото по-здраво са свързани 90Sr и 137Cs в 

почвата (във връзка със съдържанието на глина на почвата и местния климат), 

толкова повече преносът ще се ръководи от транспорта на частиците почва. 

Въздушните потоци пренасят радиоактивни замърсители над населените 

места и могат да доведат до значителни външни дози на жителите. За да се 

осигури адекватна защита на обществото в такива ситуации е важно да  се оцени 

дозите, които населението ще получи с течение на времето. 

В тази глава се разглеждат механизмите за миграцията и задържането на 

радиоактивни замърсители, депозирани в обитаваната околна среда, и описание 

на динамичните процеси, които влияят на дозата на облъчване. Тези процеси имат 

последици за инхалационни дози, получени от повторно суспендиран 

радиоактивен материал. Механизмите на задържане се определят и от размера на 

замърсените материали, достъпни за ресуспендиране от различни повърхности. 

При оценяването на последствията от въздушния пренос се смята, че 

външната доза от депозираните замърсители ще бъде доминиран от приноса от 

области на почвата. За много радионуклиди низходящата миграция в ненарушена 

почва ще бъде много бавно, което означава, че в резултат на естествени процеси, 

степента на външна доза може да се запази дълго време непроменена [10, 33]. 

Директното замърсяване на растителни повърхности представлява 

основният проблем в случай на отлагане на радионуклиди по време на сезона на 

прибиране на реколтата (края на пролетта, лятото, началото на есента), или в 

случай на периодични атмосферни отлагания. В дългосрочен план почвата е 

основен източник за радионуклиди, които навлизат в хранителната верига, или за 

извличане на радионуклиди и замърсяване на подпочвените води. 
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Повечето радионуклиди в почвата са в катионната част на молекулата. 

Ниските стойности на рН в почвата и ниският капацитет на катионоoбмен води до 

увеличение на радионуклидната мобилност в рамките на почвения профил. В 

зависимост от способността на съответния радионуклид да образува органични 

комплекси се наблюдават различни промени в почвеното органично вещество 

[83]. 

Вертикалната скорост на миграцията на радионуклидите се определя от 

спецификата на водния баланс на обекта. Вертикални движения на водата в 

почвите са резултат от баланса между валежите, осигуряващ разход на вода на 

повърхността на почвата, евапотранспирация и отток. Чистото просмукване на 

вода в почвата (т.е. валежите минус евапотранспирацията и оттока) е в състояние 

да транспортират радионуклиди надолу в почвения слой. Този процес е особено 

важен за радионуклидите, които са склонни да се свържат силно с твърдите 

частици на почвата. 

В резултат на анализа в първа глава на дисертацията са направени 

следните основни изводи:  

1. Ерозийните процеси от вятъра и водата контролират движението на 

радионуклидите и са определящи за навлизането им в биологичните системи. В 

екосистемите, замърсени с радионуклиди остатъчната радиоактивност е 

абсорбирана в почвите и седиментите на засегнатите райони. 

2. Радионуклидите в по-малките по размер фракции на почвата са включени 

в ерозионните процеси. Фините частици се отлагат по растителни и животински 

повърхности, вдишват се, поглъщат се и формират основните пътища за 

навлизане на радионуклидите във флората, фауната и хранителните вериги на 

човека. 
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3. Механизмите, влияещи върху миграцията и задържането на радиоактивни 

замърсители на са свързани с промените в рН на средата, предизвикана от 

ерозийни процеси, добавени торове или замърсявания. 

 

ГЛАВА II 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И БИОАКУМУЛАЦИЯ НА РАДИОНУКЛИДИ В 

ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА 

Управлението на селското стопанство, характерно за културите в умерените 

ширини, води до намаляване мобилността на радионуклидите в почвата, основно 

поради следните причини: 

- Най-използваните почви редовно са разоравани, което сериозно нарушава 

вертикалното разпределение на повърхностно депозирани радионуклиди. Meisel и 

др. [160] предлагат за минимален брой три етапа оран на почвата, за да се получи 

равномерно разпределение на радионуклидите в рамките на плуг-слой (0-20 см). 

Това смесване разрежда концентрацията на радионуклидите и засилва контакта 

между отложените частици и почвената матрица, което води до повишена 

сорбция; 

- Прилагането на торове, съдържащи азот, фосфор, калий (N, P и K) и вар 

(СаСО3) създават благоприятни условия за растежа на културите в почвите, 

избягване на хранителни дефицити и коригира рН. Ниският хранителен статус на 

почвата и рН-киселинност понижават растителните добиви и ги насочват към по-

висока степен на радионуклидно усвояването от растителността, което се 

наблюдава в много полу-естествени среди. 

През 50-те и 60-те години на миналия век са предприети много усилия, за да 

се прогнозира количественото усвояване на радионуклиди от корените и да се 

реализират адекватни модели. Усвояването на радионуклиди от корените и 
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последващото транслокация в годни за консумация части на растенията се влияе 

от много фактори (както е описано в глава I). В миналото, повечето усилия са 

насочени към определяне на прости съотношения на концентрация на 

радионуклиди между култури и почви. 

В отсъствието на послeдващи атмосферни версии на радионуклиди, 

използването на растенията като монитори на почвени депозити или резервоарите 

на радионуклиди трябва да се използва главно, когато е известна някаква 

информация за характеристиките на почвата. Запазването на 137Cs в почвата, 

конкуренцията на Ca (и други соли) със 90Sr, наличието на високи нива на 

органичната материя, рециклиране на радионуклеиди чрез почвата, флората и 

фауната, както и мобилността на катионни и анионни радионуклидни комплекси в 

колоната на почвата ще повлияе върху скоростта, с която усвояването и 

натрупването на радионуклиди от растението може да протече. 

Последните методи за чувствително измерване и количествените 

съвкупности от депозиране на почвените радионуклиди на място с мобилни гама-

спектрометър системи са много полезни в описанието за наличието в почвата на 

радионуклиди, когато се знае дълбочината на разпределението им. 

Ролята на растенията за натрупване на радионуклиди, когато няма 

последващи атмосферни отлагания е крачка в настояще време да се определи 

поведението на натрупания депозит или екологическия им полуживот и 

пребиваване във времето. Това време за пребиваване ще определи в дългосрочен 

план дозата за човека от вътрешно депозирали радионуклиди, достигащи го чрез 

известни екологични механизми за трансфер. 

Ролята на растенията като биологичен индикатор за натрупване на 

радионуклиди в околната среда, е двойна:  
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(1) като система за предупреждение срещу последните атмосферни версии 

на радионуклиди, която е в състояние да открива краткотрайни радионуклиди, 

като например 131I.  

(2) в качеството си като индикатор за дългосрочното поведение и времето за 

депозиране на дългоживеещи радионуклиди 

Таблица 21: Разлики между листни и почвено-коренни пътища за 

растително натрупване на радионуклиди 

Листен път Почвено-коренен път 

Радионуклидите са високо достъпни и 
лесно се включват в тъканите на 
растенията. 

С почвата радионуклидите 
взаимодействат, но радионуклидите се 
конкурират с аналози на стабилни 
елементи. 

Повърхностното замърсяване може да 
бъде плътно. 

137Cs, обвързан с почвените колоиди е с 
намалената наличност. 

Листата усвояват процент отлагане от 
замърсяването 

Кореновата абсорбция зависи от 
акумулирания депозит в почвата и 
възможността за поемане. 

Листната абсорбция може да бъде 
ограничена от растежни фактори. 

Кореновото усвояване се осъществява 
почти непрекъснато от голям запас. 

137Cs е мобилен в рамките на 
растението, 90Sr не е мобилен. 

137Cs лесно се преразпределя от 
корените; 90Sr има ограничена 
подвижност. 

Последователност на усвояване от 
листата: 
137Cs > 140Ba > 89-90Sr > 103Ru 

Последователност на усвояване от 
корените: 
80Sr > 140Ba > 137Cs, 103Ru 

Анализа на листата е ценен за 
определяне на последните събития на 
радиационна опасност, които са 
освободили радиоактивност в 
атмосферата. 

Анализ на почвата отразява 
кумулативните депозити на обекта и 
може да предостави информация за 
наличността и за опазване на околната 
среда. 

С наличната в момента информация за усвояването от листата и почвата и 

натрупването на радионуклиди от растенията (Таблица 21), сложните 

взаимоотношения между частици, растения, почви и животни могат да бъдат 
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изразени с достатъчна точност. Така могат да бъдат изготвени прогнозни модели 

на поведение на радионуклиди в човешката хранителна верига. 

 

От изследванията, разгледани във втора глава могат да бъдат направени 

следните изводи: 

1. Натрупаният в растенията радионуклид чрез времето си за пребиваване е 

своеобразен индикатор за дозата, получена от човека за цялостното пребиваване в 

средата. 

2. Информацията за акумулираните от растенията и почвата радиониклиди в 

комбинация с изясненото им движение и взаимодействие 

между елементите в хранителните вериги дават възможност за изготвяне на 

прогнозни модели на поведение на радионуклидите в човешката хранителна 

верига. 

3. Установено е, че преносът на радионуклидите, като фините прахови 

частици е най-голям в близост до повърхността на земята, като те формират 

основните пътища за постъпване в хранителната верига. Те се отлагат по 

растителните и животински повърхности и в организмите при вдишване и 

поглъщане. Концентрациите и въздействието им зависи от състоянието на 

почвите, метеорологичните условия и ерозийните процеси. 

 

ГЛАВА III 

ПЪТИЩА ЗА НАМАЛЯВАНЕ ДОСТЪПА НА РАДИОНУКЛИДИ ДО 

ОРГАНИЗМА ОТ ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА 

Общата цел на въвеждането на мерки за отстраняване на замърсена 

екосистема е да се подобри радиационната обстановка на засегнатото население. 

За постигане на това, основната цел е да се намали неблагоприятното 

радиационно въздействие, наложено от замърсяването. Въпреки това, в 
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съответствие с най-новите препоръки на Международната комисия за 

радиационна защита [257, 258], трябва да бъдат взети под внимание обосновката, 

оптимизирането на интервенцията и други фактори. По-конкретно се посочва, че 

"незабавно предимство на намеса в продължително състояние на експозицията е 

очакването на получаване предотвратена (индивидуална и колективна) доза", а 

"други предимства са последващото успокояване на населението и намаляването 

на неговото безпокойство. Недостатъците, въведени от намесата включват 

разходи, вреди и социално смущение. Ако предимствата компенсират 

недостатъците, нетната полза от намеса ще бъде положителна и намесата се смята 

за оправдана". Що се отнася до оптимизиране на изпълнението, се посочва, че 

"оптимален вариант на защита не е задължително да е опция, която води до най-

ниските остатъчни годишни дози, индивидуални или групови. Някои опции може 

да доведат до по-ниска остатъчна годишна доза, но дават по-малка нетна полза от 

оптималната опция " [257]. 

Оптимизиране на стратегията за защита може да се състои от комбинация от 

различни мерки за отстраняване. Екологичните, социалните, етичническите и 

икономическите аспекти на защитата в оптимизирана рамка за вземане на 

решения трябва да се вземат предвид множество фактори. Стратегия за 

възстановяване може да включва мерки, които не намаляват доза по никакъв 

начин. 

Вниманието в тази глава е върху индивидуалните оздравителни мерки, 

предназначени да намалят дозите, които могат да бъдат получени от хората 

поради замърсяване в градските (населените), селскостопанските, водните и 

горските екосистеми. Следва да се подчертае, че замърсената площ може да се 

състои от комбинация от тези видове екосистеми и по този начин може да изисква 

комбинация от много различни видове коригиращи мерки. 
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Един важен аспект е да се помисли, че редица мерки за противодействие 

генерират заразени отпадъци, които трябва да се управляват по безопасен начин. 

Тази глава включва  описание на обекти за управление на отпадъци, образувани 

от прилагането на мерки за противодействие в населените места. 

В зависимост от вида на засегнатата област, както и от характеристиките на 

освободените замърсители, множество различни компоненти могат да допринесат 

за общата доза след освобождаването им във въздуха и някои от тези различни 

причини за дозата може да се намалят чрез прилагане на различни целенасочени 

мерки за отстраняване. Различни пътища на експозиция могат да включват: 

-вътрешна доза от вдишването по време на преминаване на радиоактивния 

облак; 

-вътрешна доза от вдишването на повторно суспендирани замърсители; 

-външна доза от отминаващото замърсяване; 

-външна доза от замърсяване на открити повърхности; 

-външна доза от замърсяване на вътрешни повърхности; 

-външни и вътрешни дози от замърсяване, депозирано върху хората; 

-външна доза от замърсители прехвърлени върху хората при контакт; 

-вътрешна доза от консумация на заразени храни. 

Почистване на различни повърхности в замърсен район силно ще зависи от 

фактори като атмосферните условия по време на отлагане, характеристиките на 

замърсителите и конкретните особености на околната среда [15]. Следователно, 

разнообразните модели за оценка на дозите  са полезни за определяне къде 

възстановяването ще има най-голям ефект в дадена замърсена среда, и тези 

модели да се прилагат в оперативни стандартни системи за подпомагане 

вземането на решение. 

Възстановителните мерки се отличават в две категории, според времевите 

фази: 
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-първоначална спешна фаза, където са необходими спешни мерки за защита 

на хората от краткосрочни, относително високи рискове, например укриване или 

евакуация от района; 

-последваща фаза за възстановяване. 

Крайна цел на въвеждане на мерки за отстраняване на замърсявнето и 

връщането на населението към "нормален начин на живот" е хората да могат да 

живеят и работят в зона без радиационна опасност и  последиците от 

замърсяването [35]. 

В много ситуации ще има избор между различни решения за обеззаразяване 

при замърсяване. В някои случаи изборът ще бъде между прилагане или 

неприлагане на оздравителни мерки, които изцяло да премахват замърсяването от 

областта. 

С прилагането на различни оздравителни мерки се генерират отпадъци, 

управлението на които е от особена важност. 
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Фигура 18: Примерни схеми за противодействие и управление на 
различни отпадъци. Предполага се, че различните видове отпадъци 

съдържат високи нива на дългоживеещи замърсители и по този начин 
изискват специално управление (от Браун и др., 2007). 
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Концепцията за систематично описване на коригиращи функции е мярка, 

въз основа на "практически" опит, във формат фиш и е разработен в средата на 

1990-те години [196, 14]. 

Стандартизираните с технически спецификации за улавяне на важна 

информация опции, необходими за оценяване могат да бъдат полезни при 

осигуряване на ясен и последователен преглед на широк набор от опции, за 

подпомагане процеса на вземане на решения и гарантира, че не са пренебрегнати 

важни въпроси. 

Те могат да очертаят изискванията (например оборудване, консумативи и 

брой квалифицирани работници), които са необходими за изпълнението на 

мерките. Въз основа на това, за най-практични варианти в рамките на дадена 

област, необходимите ресурси могат да бъдат обезпечени преди замърсяващ 

инцидент. 

Информацията в техническите фишове, разработени до момента е в много 

голяма степен на базата на практически опит от изследвания за възстановяване, 

свързани с ядрени ситуации и не отразява адекватно какво може да се очаква във 

връзка с други ситуации. 

Въвеждат се гледни точки на експерти по социални, етични и икономически 

науки, а също и за наблюдаваните реакции на обществеността и други участници 

във връзка с мерките за отстраняване  на замърсяванията. 

Последния пакет описани оздравителни мерки са интегрирани части от 

европейските наръчници за решения и помощ съответно за замърсени райони за 

производство на храни за населените места [35, 176]. Тези ръководства съдържат 

съвети за развитие на оптимизирани стратегии за деконтаминация при много 

специфични условия. Това е улеснено чрез включването на серия от диаграми, 

таблици и решения, с цел насочване на потребителя към елиминирането на 

неподходящи опции. 
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Местните фактори да бъдат взети под внимание в този процес, и силно се 

препоръчва в ръководствата те да бъдат персонализирани и съобразени със 

спецификите на съответния район. Също така е важно да е адекватно с участието 

на различни групи или лица в решенията. Приложената схема за логическа 

последователност за плотка оран включва следните общи критерии: 

-целите на мярката; 

-кратко описание на мярката; 

-ограничения за прилагането му; 

-ефективност; 

-изисквания; 

-генерираните отпадъци; 

-мерки за безопасност; 

-разходи; 

-странични ефекти; 

-практически опит 

Пример за илюстрация на функционална схема, разработен в европейския 

проект стратегия  за извършване на плитка оран за намаляване на радиоактивното 

замърсяване на повърхността на почвата и намаляване на възможността за 

навлизане в кореновата система като оздравителна мярка (до 25 cm дълбочина) е 

разработен в Приложение 2.  
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Функционална схема за извършване на плитка оран за намаляване на 
радиоактивното замърсяване на повърхността на почвата и намаляване на 

възможността за навлизане в кореновата система 
 

 Плитка оран 

Цел Да намали равнището на външната доза в района. 

Очакван резултат Ограничено намаляване на приетата доза, ако се 
произвежда храна. 

Описание на 
противодействието 

Без намеса, като цяло се очаква, че голяма част от 
въздушното отлагане на Cs в почвата ще остане 

разпределен през редица години в горните няколко 
сантиметра на почвения профил. Чрез плитка оран с 
обикновен лемежен плуг на дълбочина около 25 см, 
замърсяването се погребва в почвата. По този начин 
замърсяването се екранира и то може да се изведе от 

зоната за поемане на някои растения. 

 

Oбекти 

Големи открити почвени райони (например паркове), 
които не са били обработвани. 

Целеви радионуклиди Цезий (плюс други радионуклиди, ако се отглеждат 
ядивни продукти). 

Мащаб на прилагане Достижимото в голям мащаб. 

Пътища за замърсяване Няма (евентуално от кореново поглъщане, ако се 
произвежда храна). 

Път на експозицията Главно външно облъчване от замърсени земи. 

Възможно е също така доза от консумация на 
хранителни продукти. 

Време за прилагане По принцип трябва да се извърши възможно най-рано, 
когато радиационната обстановка е ясна, но трябва да 
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се отчетат дозите на работник. След десетилетие, все 
още може да спести значителна част от дозата. Тъй 
като процедурата често ще има почти същия ефект 
върху мощността на дозата след една седмица, така 
като и след две години, с един комплект оборудване 

могат да се лекува голяма площ. 

Ограничения  

Правни ограничения Защита на културното наследство, особено в защитени 
зони или еквивалентни. 

Пасиви за възможни вреди върху имущество. 

Изискване за обучение за защита на работниците от 
радиация. 

Социални ограничения Допустимост от задушаване на флората и фауната и 
унищожаване на засаждения. 

Естетични последици за пейзажа/промени в 
благоустройството. 

Екологични ограничения Структура на почвата (големи камъни), сняг и 
замръзване могат да бъдат ограничения. Може да се 

прилагат торове. 

Изисква се дълбочина на почвата > 0,3м за плитка 
оран. 

Комуникационни 
ограничения 

Необходимост от публично обяснение от 
противодействието и диалог по отношение на избора 

на райони за лечение. 

Ефективност  

Ефективност за 
противодействие 

Намаление на  мощността на дозата от около 50% -
75%. 

Намаляване на вътрешената доза: всички замърсявания 
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в горните 10 см може да бъдат намалени с 80% -90%. 
Намаляване на дозата от потребление зависи, 

например от кореновата система на културите. 

Фактори, влияещи върху 
ефективността на 

процедурата (технически) 

Типа и условията на почвата (почвата "в насипно 
състояние") ще бъде по-трудна за оптимално лечение. 

Еднородност на вертикално разпределение на Cs. 
Времето (низходяща миграция на Cs в почвата). 

Ресуспендиране на замърсителите биха могли да имат 
въздействие върху ефективността, ако методът се 

осъществява много по-рано. 

Фактори, влияещи върху 
ефективността на 

процедурата (социални) 

Спазването на подходящ процес на прилагане на 
противодействие. 

Приложимост  

Задължително специфично 
оборудване 

Прикачен инвентар за конкретните почвени условия 
(лесно достъпен в европейските райони, където е 

възможна оран). 

Задължително 
спомагателно оборудване 

Тежка селскостопанска техника 

Необходими комунални 
услуги и инфраструктура 

Пътища за с плугове. 

Задължителни консумативи Гориво – смазочни материали 

Задължителни умения Може да се извършва от земеделски работници, които 
са запознати с оран, но трябва да бъдат инструктирани 

внимателно за целта. 

Необходими мерки за 
безопасност 

В частност, след инцидент и при много прашни 
условия, могат да бъдат препоръчани защита на 

дихателните пътища и защитни дрехи. 
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Други ограничения Замърсителите, да не бъдат доведени по-близо до 
нивото на подпочвените води. 

Отпадъци  

Размер и вид Няма 

Възможен транспорт, 
третиране и съхранение, 

маршрути 

- 

Фактори, влияещи върху 
въпросите за отпадъци 

- 

Дози  

Избегнати дози Силно зависими от околната среда. 

Фактори, влияещи върху 
отстранената доза 

Последователността в извършване на процедурата на 
голяма площ. Гъстота на населението и поведението на 

животните. Възраст на лицата, изложени на риск. В 
случай, че се отглеждат годни за консумация култури, 

методът може да намали дозата на потребление, в 
зависимост от кореновата система на културите. 

Допълнителни дози Зависи от краткотрайните радионуклиди (време). 
Дозата над един ден към оператор може да бъде 2-3 

пъти по-висока от тази, на хората живеещи в заразения 
район. Влияние на предприетите мерки за защита на 

операторите срещу вдишване на замърсители и 
замърсяване на кожата/дрехите, когато това се изисква. 

Разходи за намеса  

Оборудване Плуг. 

Консумативи Гориво. 

Време на оператора Около 1 час/хектар-1(един оператор). 
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Фактори, влияещи върху 
разходите 

Операторски умения. Вид на почвите и условията 
(например влага, сезон), растителност, топография, 

разходите за труд. 

Разходи за комуникация Предоставяне на публична информация за обосновка 
на противодействието. Информация на операторите за 
правилното прилагане на противодействие. Диалог за 
избор на области за прилагане на противодействие. 

Разходи за обезщетяване - 

Предположенията за 
разходите на отпадъците 

Няма 

Оценка на страничните 
ефекти 

 

Етични съображения Необходимост от информирано съгласие от страна на 
потребителите в зоната. 

Потенциално преразпределение на доза от 
ползвателите на инфраструктурата и на подпочвените 

води. 
Свободно информационно съгласие на работниците на 

рисковете от излагане на радиация. 
Компенсация за повишена доза на радиация 

(работниците). 
Компенсация за щети в благоустройството/битовите 

промени. 
Поемане на отговорност за непредвидени последици за 

здравето или околната среда. 
Влияние върху околната 

среда 
Процедурата пренася замърсяването по-близо до 
подпочвените води. Cs ще е, като правило, много 
силно обвързан. Ограничение на използването на 

земята: не трябва да се обработва. 

Въздействие на 
земеделието 

Може да се изисква засяване/презасаждане. 
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Социално въздействие Поддръжка на използваните градски пространства, 
макар и частична промяна (временна загуба на 

удобства). Допустимост и потенциал за спор относно 
избора на райони за лекуване. 

Други нежелани реакции, 
положителни или 

отрицателни 

Нежелан естетически ефект от третирането. Силно 
усложнено последващо отстраняване на 

замърсяването. Публични въпроси за презастраховка. 

Практически опит Изпробван широко в ОНД и в по-ограничен мащаб в 
Дания. 

Коментари  
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Селскостопанските работници и населението в селските райони могат да 

изпитват проблеми на замърсяване в тяхната жизнена среда, но конкретните 

проблеми, отнасящи се до земеделската екосистемата са свързани с 

производството на храна и други предмети. Селскостопанските производствени 

линии, които могат да бъдат замърсени и изискват деконтаминация могат да 

бъдат разграничени в общи категории, включващи следното [176]: 

Производство на земеделски култури храна: 

-зърнени култури (пшеница, ръж, ечемик, овес и др.); 

-технически култури (маслодайни семена, бобови растения, захарно цвекло 

и др.); 

-зеленчуци и градински култури (корени, грудки, листни зеленчуци, зелеви, 

бобови растения, салата и др.); 

-фуражни култури (силаж, сено, трева, кореноплодни зеленчуци и др.); 

-плодове (грозде, плодове, цитрусови плодове, маслини, ябълки и др.). 

производството на храни от животни: 

-месо от едър рогат добитък, овце, кози, свине, птици и т.н.; 

-мляко и други млечни продукти, яйца и т.н. 

производство нехранителни продукти: 

-вълна, памук, лен, масла от технически култури, кожа и така нататък. 

Обикновено, замърсяването на тези продукти е по-малко проблемно. 

Първата група от оздравителни мерки е насочена към почвата и посевите. 

Те включват методи за отстраняване на замърсяването от заразения район, или 

заедно с горния почвен слой или отстраняване на замърсени култури от областта. 

Изискват се алтернативни методи, които намаляват трансфера от почвата до 

растенията, чрез физични или химични средства. Те включват различни 

процедури  като оран и прилагане на различни хранителните вещества в почвата, 

за да се ограничи поглъщането на замърсителите. Друга алтернатива е да се 
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обработва събраната реколта в промишлен мащаб, така че крайният продукт да 

съдържа по-малко замърсяване. 

Втора група на коригиращи мерки е насочена към замърсените продукти от 

животински произход. Една от целите може да бъде за премахване на 

замърсяването от хранителната верига на човека, например клане на дойни крави 

или потискане на лактацията на едрия рогат добитък преди да бъдат заклани. 

Друга цел може да бъде намаляване на приемането на заразен фураж от добитъка, 

било чрез хранене с незамърсена фураж за определен период или чрез 

преместване на селскостопанските животни до по-малко замърсени пасища. 

Друга поредица от мерки има за цел да намали поемането на радионуклиди 

от червата, например чрез хранене с химикали или глинести минерали, които 

могат да се свързват със специфични замърсители, които биха могли да причинят 

проблеми. Също така, времето за клане на животни може да бъдат променено, за 

да се намалят нивата на месни замърсявания. Хранително-вкусовата 

промишленост в индустриален мащаб може да допринесе чрез техники за 

обеззаразяване на мляко или месо. 

Трябва да се отбележи, че част от консумираната храна се произвежда в 

малки единични домакинства, намиращи се в населени райони. Лично ползване в 

населените райони ще бъдат обект на много различни условия от тези в 

селскостопанските райони. Например, наторяването, напояването и 

обработващите практики, както и въздействието върху околната среда ще бъдат 

различни в такива малки партиди в населени райони. Тази отличителна черта на 

отглеждане в градините за лично ползване изисква различни практики за 

саниране, в сравнение с тези, които традиционно са насочени към селското 

стопанство. 

Много от мерките, които се предлагат са прости и често са варианти на 

методи, които се провеждат на рутинна основа в областта. Изискванията, като 
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например оборудване, консумативи и квалифициран персонал, често на практика 

са лесно достъпни в засегнатата зона, така че, контрамерките могат да бъдат 

приложени бързо и последователно на големи площи. Въпреки това, сходство с 

рутинно проведени методи също могат да носят потенциален риск от провал.  

Някои мерки за отстраняване на замърсени земеделски екосистеми: 

• Забрана на храните; 

• Ранно отстраняване на реколтата; 

• Термична обработка на земеделски култури; 

• Преработване на мляко; 

• Осоляване на месо; 

• Разораване; 

• Отстраняване на горния почвен слой; 

• Прилагане на химикали в почвата; 

• Промяна в земеползването; 

• Обеззаразяване на мляко; 

• Промени във времето за клане на животни; 

• Чисто хранене на животните; 

• Хранене с концентрати, съдържащи AFCF (амониев железен 

хексацианоферат); 

• Намаляване на експозицията от консумация на горски храни 

(например гъби, ядки, дивеч, плодове); 

• Почистване на горската почва с тор. 

Възстановяване на замърсени водни системи. 

Ефективните дози за населението получени от водни пътища са по-малко от 

тези, които са получени от сухоземни пътища, в зависимост от хранителните 

навици. Основните пътища за увеличаване на дозата от водни източници са както 
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от използването им като питейна вода, така и от водата в хранителените продукти. 

Водоемите, използвани за производството на енергия може да променят обема си, 

понякога излагайки замърсени дънни утайки, което води до повишаване на риска 

от вятърната ерозия 

Ситуацията може да бъде напълно различна в случай на замърсяване на 

езера, подпочвени води и потоци, където няколко фактора могат да се 

комбинират, за да се създаде реална опасност за радиация след изпускане на 

радиоактивен материал. Ограниченият обем на тези резервоари, е по-зависим от 

техните дренажни области, отколкото морските води. Затова коригиращите мерки 

трябва да се фокусират върху вторите водни екосистеми и областта за 

отводняване или източника им. Въпреки, че са напълно необходими специфични 

мерки за мястото, могат да бъдат приложени някои общи действия.  

Дренажна зона: 

- предотвратяване на наводненията, когато земята е замърсена, с цел 

ограничаване на придвижването на вода в резервоара; 

- отстраняване на замърсени почви; 

- увеличаване на растителността, за по-добро обвързване на почвата и 

радионуклидите;  

- различни видове обратен поток далеч от резервоарите (канали, 

отводняване на подпочвените води, и т.н.). 

Водна система: 

- ако се използва като резервоар за вода за пиене, промяна на точката за 

прием до дълбочина с по-слабо замърсена вода или промяна на резервоара; 

- в течаща вода, създаване на басейни за седиментация за отстраняване на 

суспендирани вещества; 
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- добавяне на химикали като калий и суспендирани частици като глина във 

водата на водоема, за да се повиши рН и промени коефициента на разделяне на 

радионуклидите до суспендирани вещества; 

- изграждане на системи за филтрация в язовирните стени с използване на 

смес от сорбенти (например зеолити, въглен, железни хидроксиди, и т.н.) и 

допълнително пречистване на питейната вода; 

- ограничения върху консумацията на водни храни; 

- алтернативно получаване на хранителни продукти. 

Ситуацията е много по-различна, ако резервоарът се използва за питейна 

вода, или ако тя се използва главно за хранителни продукти. Действията трябва да 

бъдат насочени за намаляване на дозите получени от прием на питейна вода и 

тези получени от водни хранителни продукти. Бързото прехвърляне на 

радиоактивност на населението от резервоар за питейна вода драстично 

ограничава възстановителните мерки. На практика, това е въпрос за наличните 

ресурси и повишените разходи. Повърхностните водоеми като езерата, които не 

са замърсени от атмосферни отлагания могат да бъдат използвани за питейна 

вода, в зависимост от сезона. Езерата в умерените райони обикновено са с 

постояни характеристики на водните слоеве през зимата и лятото, а смесването на 

водата се появява през пролетта и есента, когато температурата на водния стълб 

става хомогенна. По този начин, ако повърхностните води се замърсят, обемът на 

водата под въздействие на смесване от вятъра и термично смесените слоеве все 

още са незасегнати толкова дълго, когато езерото е спостояни характеристики на 

слоевете. 

По отношение на храните от замърсени езера, контрамерките са в 

дългосрочен план (години). Пиковите стойности във флората и фауната се 

появяват няколко месеца или дори години след инцидента на замърсяване. 

Ограничения на хранителните продукти е най-пряката мярка. За радиоизотопи с 



33 

дълго време на престой в езерото, значително отстраняване чрез коригиращи 

мерки ще бъде почти невъзможно. 

Дългосрочното замърсяване на водоемите е главно вследствие на трансфер 

от земята. Важно е да се ограничи ерозията на почвата и оттока от земята до 

водата. Ерозията на почвата може ефективно да бъде ограничена чрез засаждане 

на растителност (трева, храсти дървета), и тези действия могат също така да 

ограничат оттичане и трансфера до подземните води чрез стабилизиране на други 

нефиксирани радионуклиди. 

Изводи: 

1. Определянето на основните пътища за достъп на радионуклиди в 

хранителната верига е основа за оценката на риска и определяне на 

редуциращите фактори за намаляване на въздействието им върху човека. 

2. Пълната картина на замърсяването на селскостопанските земи позволява 

обосноваване на начините и методите за намаляване на въздействието и 

прекъсване на пътищата на радионуклидите. 

3. Посочени са мерки и правила за поведение на човека в замърсена среда за  

отстраняване и намаляване достъпа на радионуклиди до организма. 

ОБЩИ ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
На основание на проведените изследвания могат да бъдат направени 

следните изводи и заключения: 

1. Процесите на миграция и преразпределение на радионуклидите в 

почвено-растителната покривка се формират от комплекси от физико-

химическите свойства на почвата (особеностите на строежа на почвено-приемния 

комплекс, наличие в средата на изотопни и неизотопни носители, органичното 

вещество, грануломния състав, влажността, температурния режим, алкално-
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киселинните условия,околната среда). Анализът на всички тези фактори ще  

позволи оценката и вземане на ефективни мерки за намаляване на облъчването. 

2. В хода на изследването се разкриват основните закономерности на 

поведението на техногенните радионуклиди и съвкупността на почвено-

екологичния фактор, управляващи тяхната подвижност и преразпределението им 

в почвено-растителната покривка на наземната екосистема. Определена е ролята, 

генезиса и изходните физико-химични форми на отлагане и миграционните 

потоци върху замърсяваните територии. 

3. Проведеното изследване дава основание да се разработят нови 

направления за изучаване на поведението на техногенните радионуклиди в 

почвено-растителната покривка, като се вземат под внимание времевите 

параметри на замърсяванията, идентификацията и определянето на приноса на 

основните източници при замърсяване на околната среда. 

4. Установено е, че 3-5 години след радиологичното замърсяване 

основен фактор за радиационна опасност ще бъде почвата, замърсена с 

дългоживущи радионуклиди, т.е. замърсяването на растенията и реколтата  ще 

бъде за сметка на кореновото усвояване на радионуклиди от растенията. 

5. Обосновава се необходимостта от изследване поведението на 

техногенните радионуклиди в почвено-растителния слой на природните 

екосистеми, базирано на изучаване на постъпването, миграцията и 

разпределението им в най-важните компоненти на биосферата. 

6. От резултатите на проведения анализ между свойствата на почвите и 

съдържанието на 137Cs и 90Sr са определени физико-химичните характеристики на 

почвите, оказващи най-голямо влияние на разпределението на радионуклидите. 

7. Установено е, че основното количество радионуклиди (до 90%) се 

задържат в горния (0-15 см.) слой на почвата. В хидроморфни почви както 90Sr, 
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така и 137Cs се придвижват на дълбочина до 40 см., което потвърждава ролята на 

водния фактор при миграцията на тези радионуклиди. 

8. Наблюденията за 137Cs и 90Sr показват, че коефициента за натрупване 

на 90Sr в растенията за 7-годишен контакт на радионуклида с почвата намалява 

2,5-3 пъти, а 137Cs –  до 8 пъти. Постъпването на радионуклиди в растенията 

зависи не само от биологичната достъпност, но и от вертикалната миграция. 

9. Установено е че, много радиоизотопи се задържат предимно в 

кореновата система на растенията и се отлагат слабо в надземните им части. 

Постъпилите радиоактивни изотопи в надземните части на растенията се 

концентрират повече във вегетативните органи и твърде малко в семената и 

плодовете. Те се акумулират повече в листата, отколкото в стеблата. 

10. Почвата може да служи като бариера за радиоактивните замърсители 

към растенията, но в същото е и резервоар, който дълги години ще ги подхранва с 

радиоелементи. 

 

Въз основа на проведеното изследване в настоящия дисертационен труд 

могат да се отбележат следните научно-приложни приноси: 

1. Предложени са конкретни мерки за намаляване на влиянието на 

радионуклидите върху човека, базирани на моделите и концепциите за 

трансфера им в системата почва-растение. 

2. Обосновано е, че замърсяването с кобалт не е дългосрочен проблем и 

третирането на почвата и мероприятията за премахването му във водата 

и храната могат да се пренебрегнат. 

3. Фитоекстракцията, калиевото торене, третирането на почвата с вар и 

подходящата оран са обосновани като ефективни инструменти за 

почистване на замърсените почви Фитоекстракцията е ефективен 
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инструмент за бавно почистване на замърсените почви от техногенни 

радионуклиди. 

4. Разработена е Функционална схема за извършване на плитка оран за 

намаляване на радиоактивното замърсяване на повърхността на почвата 

и намаляване на възможността за навлизане в кореновата система” 

(Приложение 2)  
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Приложение 1  
Модел за подобряване параметрите на околната среда, влошени в 

резултата на миграция на радионуклиди при радиоактивно замърсяване 

Схема
за подобряване параметрите на околната среда, влошени в резултат на миграция 

на радионуклиди при радиоактивно замърсяване в територията

Екранизация на 
източниците на 

йонизиращо излъчване

Локализация на 
радиоактивното 

замърсяване

Дезактивация на населени 
места, територии, 
транспорт и други 

технически средства
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Създаване на противофилтрационни 
стени (глинена преграда в почва на 

дълбочина на 30)

Построяване  на линейни дренажи от 
сондажи или кладенци

Построяване на дренажни системи по 
течението на прилежащи реки за 

прихващане на филтрационни 
замърсени води

Отнемане на слой почва от 
бреговете на прилежащите реки за 

предотвратяване на радионуклиди в 
реките
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ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА 

Осми международен симпозиум „Екология-устойчиво развитие”, 

организатор - Съюз на учените; Враца, 2012 

1. Количествена оценка на почвено-растителния трансфер. 

2. Поведение на радионуклидите в почви и растения след 

замърсяване. 

 

Четвърта годишна международна конференция „ Екологизация2012”. 

Научен сборник Екологизация 2012, НБУ, 2013. 

1. Акумулирането на радионуклиди в растенията като система за 

наблюдение в природната среда. 

2. Акумулиране на радионуклиди в растенията чрез почвено-

кореново усвояване. 
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