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Абстракт

Настоящият доклад има за цел да очертае рамката на организацията за аварийно планиране,
готовност и реагиране при радиационна авария. Тази рамка е базата за разработване на аварийните
планове - национални, регионални, ведомствени и обективи, които трябва да са хармонизирани
помежду си.

При започналата актуализация на Националния авариен план е предвидено да се включа раздел с
примерно заглавие "Реагиране при аварии извън ядрени съоръжения". Това на практика, ще включва
създадената през 1992 г. система за защита на населението и околната среда при радиационна авария.
Затова в настоящия доклад се разглежда реагирането не само при аварии в ядрени съоръжения, но и
извън тях.

При комуникациите и обмена на информация за радиационна авария е важно от обекта и от
компетентните държавни органи да се използва един подход, включващ единни бланки за
уведомяване, единна система за измерване и докладване на резултатите, единни критерии за вземане
на решения и за прилагане на защитни мерки и контрамерки и др., т.е. от особено значение е да се
разговаря на един и същи език.

Общи положения

Използването на източници на йонизиращи лъчения в различни области на промишлеността,
медицината, селското стопанското, науката и други в световен мащаб нараства. Въпреки
предприеманите мерки за радиационна защита, статистиката показва, че авариите с тях са по-чести,
отколкото тези в ядрените съоръжения. За разлика от авариите в ядрени съоръжения, тези източници
имат въздействието върху ограничен брой души. Въпреки това въздействието върху тези хора може да
бъде сериозно.

Затова, целта на*настоящия доклад е да покаже рамката за организиране на бърза и адекватна
реакция, при която да се постигне оценка на радиационната авария, дозите и ако е необходимо да се
защитят работещите (персонала) и населението.

Тази организация се предвижда да влезе като раздел от националния авариен план, чието
актуализиране се извършва в момента.

Философията за организиране на реагирането при радиационна авария извън ядрено съоръжение
се основава на идеята да се създаде една лесна за управление организация, която да работи по лесни и
бързо изпълними процедури, които:

ясно, кратко и предварително да позволяват бързи действия за ликвидиране н аварията;

да се основават на знанията и опита при ликвидиране на аварии.
Много е важно да се има предвид, че при много радиационни аварии, рискът от радиационно

облъчване е много по-малък от другите видове риск, например, пожар, наличието на опасни химикали
и др. Затова при реагирането при радиационна авария трябва да се отчитат и другите видове риск и да
се определят мерки за лечение на пострадали — обгорени, с натравяния и др.

Най-общо организацията за аварийно реагиране може да се представи по следната схема (Фиг.1):



Уведомяване
за авария

Иницииране за реагиране

Достоверно ле е
съобщението?

Получаване на съобщение, осигуряване
на допълнителна информация и
организира реагирането

Да

Реагиране
Уведомяване на КИАЕМЦ и др.

КИАЕМЦ уведомява МЗ и ДАГЗ и
др. и ръководи и координира
ликвидационните дейности

Нисък
Уведомява се ДАГЗ и МЗ

и се организира
ликвидирането на аварията

Среден или висок

Активира се Дварийния екип
съгласно Националния авариен план.
Работата продължава до ликвидиране

на радиационната авария.

Започват дейности по предприемане на
мерки за намаляване на последствията от
радиационната авария и се оценяват
получените дози

Фиг.1. Пример за реагиране при радиационна авария

Класификация на радиационните аварии и уведомяване

Радиационните аварии могат да се класифицират по схемата представена на Фиг.2. Използването
на схема за класификация на авариите дава възможност на обекта бързо да комуникира при
радиационна авария с компетентните държавни органи, а на компетентните държавни органи да
реагират веднага, което е от особено значение при радиационни аварии в ядрени съоръжения или с
делящи се ядрени материали.
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Фиг.2. Предложение за национална класификация на радиационните аварии

Място на
радиационната

авария
Радиационна авария

на територията на
Република България

Радиационна авария
извън територията на
Република България

Ниво

1

2

Съоръжение

Радиационна авария в
ядрено съоръжение

Радиационна авария
извън ядрено съоръжение

/ €Т/~<Ч

Радиационна авария в
ядрено съоръжение

Радиационна авария
извън ядрено съоръжение

Под
ниво

1

2

1

2

Описание

Обща радиационна авария в
АЕЦ "Козлодуй"

Местна радиационна
авария в АЕЦ "Козлодуй"

Готовност в АЕЦ
Козлодуй"

Падане на сателит
Радиационна авария с ИИЛ*
или в хранилище за РАО**

Транспортна радиационна
авария.

Радиационна авария в ЯС на
съседна страна

Радиационна авария в ЯС на
не съседна (далечна) страна

Общ код
22

Под
ниво

1

2

3

4
1

2

Под
ниво

1
2

Общ код

111

112

113

114
121

Описание

При превоз на

ояг***
При превоз на

СЯТ****
При превоз на
ИЙЛ или РАО

Под
ниво

Обш код

1 • 1221

2

3

1222

1223

Обш код

211
212

* ИЙЛ - източник на йонизиращо лъчение;
** РАО - радиоактивен отпадък;
*** ОЯГ - отработено ядрено гориво;

свежо ядрено гориво.****



В съответствие с класификацията на радиационните аварии, може да се определят четири
нива за активиране на състава на Аварийните екипи:

No
1

2

3

4

Състояние
Нормално/Готовност

Стоене на разположение

Частично реагиране

Пълно реагиране

Описание
Аварийните екипи не са непрекъснато свикани; има
отделно дежурни, които при необходимост уведомяват
членовете на екипите, като последните могат да
реагират веднага.
Същото като при нормално състояние, но в допълнение
са уведомени и резервни членове на аварийните екипи,
които при необходимост имат възможност да реагират
веднага.
Аварийния център работи непрекъснато (24 часа на три
смени), но са активирани само част от членовете му.
Всички аварийни комуникации (специалните телефонни,
факс и интернет линии и др.) са задействани.
Аварийния център работи непрекъснато (24 часа на три
смени), като са включени всички негови членове.
Всички аварийни комуникации (специалните телефонни,
факс и интернет линии и др.) са задействани.

При получаване на съобщение за радиационна авария в ядрено съоръжение се използват
следните бланки. Бланка 1 - начално съобщение (Приложение 1. При радиационна авария извън
ядрено съоръжение се препоръчва да се използват формата дадена в Приложение 2.

Важно е да се има предвид, че не се препоръчва да се използва електронната поща за
уведомяване за радиационна авария. Задължително постъпилата информация следва да се
проверява най-малко чрез два независими източника.

Комуникации

Информационния обмен схематично може да се представи по следния начин (Фиг. 3).

След потвърждаване на достоверността на информацията за радиационна авария е
необходимо да се извърши следното:

1. Да се устан@вят контакти с обекта, в които е станала радиационна авария с цел
предприемане на подходящи действия и обмен на информация;

2. Да се активира аварийния екип в съответствие с класа на радиационната авария;

3. Бързо да се прегледа информацията и след това в зависимост от класа на радиационната
авария да започне уведомяването на компетентните държавни органи;

4. Да се използват специално изградените комуникационни канали;

5. Да започнат дейности по информиране на населението чрез масмедиите и интернет
страниците.

Дейности за аварийно реагиране

Организацията на национална система за аварийно планиране, готовност и реагиране при
радиационните аварии се основава на:

а) конвенции за аварийно реагиране и оказване на помощ;
б) правилник за организиране на дейността по ликвидиране на последствията от бедствия,

аварии и катастрофи;
в) наредби за основни за радиационна защита;
г) наредба за планиране и готовност за действие при радиационна авария;



д) споразумения за уведомяване и оказване на помощ със съседни страни;
е) препоръчителни публикации на МААЕ и други световни организации в областта на

аварийното планиране и реагиране;

Дейностите за аварийно реагиране се състоят от:

1. радиационен мониторинг, включващ измервания на околната среда (работна и природна)
и на източника на замърсяване, пробовземане и подготовка на пробите за анализ, анализ и
докладване на резултатите. Тези дейности могат да бъдат извършвани със стационарни и/или
полеви измервателни прибори, включително и такива монтирани на летателни средства;

2. качествено и количествено определяне на радионуклидния състав на радиоактивно
замърсяване, включващо полева или лабораторна гама-спектрометрия. Тези дейности могат да
бъдат извършвани със стационарни и/или полеви измервателни прибори, включително монтирани
на летателни средства

3. възстановяване на засегнати участъци (работни и от околната среда, включващо
дейности, които е необходимо да се предприемат за възвръщане на безопасността на източника и за
овладяване на радиационната авария.;

4. оценка на радиационните и медицински последствия, включваща оценяване на данните
от мониторинга и използването на модели или други техники за оценка на радиационните
последствия от аварията, включително и оценка на дозите от външно и вътрешно облъчване. Тези
дейности могат да се извършват на мястото на аварията (в полеви условия) и/или в лабораторни
условия, в това число и при сътрудничество на различни институции. Тези дейности включват и
съобщаване на дозите и препоръки за тяхното намаляването им и ограничаване на последствията от
радиационната авария;

5. медицинска осигуряване, включваща оценка на медицинските последици, предоставяне на
информация, консултации и съдействие на медицинския състав на мястото на радиационната
авария; съдействие за извършване на деконтаминация и съвети към населението за защита;

6. техническа поддръжка на съвместните аварийните екипи, включваща дейности по
транспортиране, комуникации, настаняване, здравеопазване, снабдяване с храна, вода и облекла при
необходимост.

Отговорности

Всяка една организация, която е част от системата за аварийно реагиране е отговорна за
изпълнение на следното:

1. да поддържа бпецифичен авариен екип, които да е готов за бързо и ефективна реагиране;
2. да опише и документира отговорностите, правата и взаимодействието на всички членове

на аварийния екип, които имат задължения по управлението му и извършването на
аварийни дейности;

3. да поддържа технически средства за аварийно реагиране;
4. да поддържа подходящи комуникации;
5. да разработи и изпълнява собствена програма за осигуряване на качеството,

съответстваща на изискванията на регулиращия орган и международните препоръки;
6. да участва в подходящи програми, семинари и други мероприятия, свързани с аварийното

реагиране;
7. да осигурява периодична тренировка и обучение на членовете на аварийния си екип.

Заключение

За изпълнение на горните дейности системата за аварийно реагиране включва всички
компетентни държавни органи, имащи правомощия за действие при радиационна авария. За тази
цел същите следва да поддържат аварийни екипи, състав на които да се актуализира на всеки три
години. Поддържането на аварийните екипи трябва да е такова, че същите при уведомяване за
настъпила радиационна авария, да могат да реагират бързо и ефективно. Затова, всяко едно
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ведомство трябва да определи по един официален координатор, които да отговаря за събирането на
ведомствения авариен екип и за координацията на дейността на ведомствения авариен екип с
останалите екипи.
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Аварийни центрове на други
страни

Обект Авариен център - КИАЕМЦ

Оперативен дежурен в Държавна агенция
"Гражданска защита"

Регионални компетентни
държавни органи

Постоянна комисия

Министерство на външните
работи

МААЕ - Авариен център

Споразумения

Страни, които могат да бъдат
засегнати

Дипломат, корпус

Уведомяване от други страни

Уведомяване вътре в страната

Фиг.З. Организация на обмена на информация



РЕГИОНАЛНИ ОРГАНИ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

ДО: ДО:

Факс: Факс:
Факс за Факс за
обратна връзка обратна връзка

Телекс: Телекс:

Телефон: Телефон:
Телефон за Телефон за
обратна връзка обратна връзка
(След изпращане, моля позвънете на посочените телефони за потвърждение на получаването.)

Докладвано от:

АЕЦ"

(1)

Телефон: Факс:

НАЧАЛНО СЪОБЩЕНИЕ

За авария в ядрено съоръжение
Местоположение
Име на съоръжението
Ширина = Градуси/Минути
Дължина = Градуси/Минути

Дата на събитието:
Час на събитието:
Класифициране на аварията:
Готовност D Местна авария
Радиоактивни изхвърляния:

Вероятност за бъдещи

Ширина
Дължина
ГГГГ/ММ/ДД
Местно време

D

Не засега D
Изхвърляния

°/ \N
°/ \Е

D S D
D WD

(местно време) /
(ЧЧ/ММ- 24 часа)

(2)
(3)

(4)

/ / (5)

(6)
Обща авария D

В момента D
Да D He D

(7)
Приключили D

Неизвестно D
Препоръчани контрамерки (незадължителни)
Укриване Да • He D
Евакуация Да D He D
Йодна профилактика Да D He D

(8)
Ако да, сектор:.
Ако да, сектор:.
Ако да, сектор:.

Описание на събитието и развитие на ситуацията (незадължително) (9)

Телефонни номера за връзка и допълнителна информация
Име на докладващия:
Дата: / /

Подпис:.
Час:

(10)

(местно време)



1. Дата: 2. Час: 3. Име на приемащия съобщението:

4. Съдържание на
съобщението:

(Подробно се описва какво, къде и кога е станало):

5 .Задължителни
въпроси:

5.1. Име на обекта:

5.2. Адрес:

5.3. Име на подаващия съобщението:

5.4. Длъжност:

5.6. Мобифон/GSM:
5.7. Облъчени лица: 5.7.1. Не/

няма данни
5.7.2. Да 5.7.3. Доза:-. 5.7.4. Име:-

6. Данни за
източника:

6.1. Вид на източника:
6.2. Активност/мощност на дозата:
6.3. Контейнер:
6.4. Дозиметричен прибор:

7.Уведомени лица и
институции:

ПОДПИС
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