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Обща информация
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Цели и задачи:
� Определяне на рисковата категория 

� Установяване в авариен план на система от 

мерки за ограничаване и ликвидиране на 

последиците от аварии и поддържане на 

аварийна готовност;

� На основание наредбата за аварийно 

планиране и аварийна готовност при 

ядрена и радиационна авария е 

сформирана Аварийна група на СП “ПХРАО-

Нови хан” и е написан Авариен план ;
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Цели и задачи:
За предотвратяване на авариите, 

управлението им и намаляване на 

последиците от тях, се анализират 

различни аварийни ситуации, които 

включват:

� Избор на постулирани изходни събития;

� Групиране на изходните събития по 

категории;

� Разработка на сценарии на развитие на 

избраните изходни събития;

� Оценка на сценариите;
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Класификация на 

аварийните сценарии:
Адаптирана скала за оценка значимостта на ядрените събития 

за повърхностни събития за повърхностни хранилища на база 

международната скала ИНЕС:

� Отказ на системата за радиационен контрол 

в боксовете за разреждане на ПИЙД;

� Грешка при дозиметрични измервания и 

изготвянето на дозиметричните снимки, 

осигуряването на средства за радиационна 

защита;

� Отказ на аварийното ел. захранване; 

1 Отклонение 

Най-вероятно събитие за СП “ПХРАО-Нови хан” Ниво



6

Класификация на 

аварийните сценарии:

� Разлив на течни РАО на площадката на 

хранилището;

� Изпускане на хранилищна единица с РАО при 

манипулации с козловия кран или 

електротелфера в ППЛК в следствие на което 

имаме разпространение на РАО извън хр.

единица;

� Опит за преминаване на лица или превозни 

средства през защитни бариерите на системата 

за ФЗ, както и други представляващи заплаха за 

физическата защита 

2 Инцидент 

Най-вероятно събитие за СП “ПХРАО-Нови хан” Ниво
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Класификация на 

аварийните сценарии:

� Транспортен инцидент при превоз на РАО 

на площадката с разсипване на РАО;

� Облъчване на лица от персонала над 

определените дозови квоти в 
експлоатационните документи;

� Повърхностно радиоактивно замърсяване 

на оборудване и помещения над 

определените контролни нива за 

специфичните дейности; 

3 

сериозен 

инцидент 

Най-вероятно събитие за СП “ПХРАО-Нови 

хан” 

Ниво
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Класификация на 

аварийните сценарии:

� ПТП със СТС при превоз на РАО извън 

площадката, което е довело до разпространение 

на РАВ в околната среда.

� Сериозно увреждане или смърт на лица от 
персонала, което е настъпило или може да 

настъпи поради облъчване с ИЙЛ. 

4

авария без 

значителен 

радиационен

риск

извън

пределите 

на 

хранилището 

Най-вероятно събитие за СП “ПХРАО-Нови хан” Ниво
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Класификация на 

аварийните сценарии:

� Всички събития довели до попадане на 

РАВ в околната среда причинили 

облъчване на населението, равно на 

установените норми за облъчване или 

превишава тези норми, или което изисква 

прилагането на мерки за защита на 

населението.

� ПТП със СТС и взрив при превоз на РАО 

извън площадката, което е довело до 

разпространение на РАВ в околната 

среда.

5

Авария с 

радиационен 

риск извън 

пределите на 

хранилището

Най-вероятно събитие за СП “ПХРАО-Нови 

хан” 

Ниво
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Класификация на 

аварийните сценарии:

� Взрив на източници от гама-

облъчвател.. 

6

сериозна 

авария 

Най-вероятно събитие за СП “ПХРАО-

Нови хан” 

Ниво
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Обезпечаване на дейността 

на АГ
� висококвалифициран състав;

� 5 броя мобилни системи за радиационни 
измервания, включително и монтирана на БРДМ-2 
система за радиационно разузнаване

� 25 броя преносима съвременна радиометрична и 
дозиметрична апаратура

� Манипулатори за дистанционно изземване на 
ИЙЛ, включително мобилна роботизирана 
система за манипулиране с високо-активни ИЙЛ

� Специализирани транспортни средства от които 2 
броя сертифицирани по ADR за транспортиране 
на ИЙЛ.

� Помощни технически средства, включително 
контейнери за транспортиране и съхраняване на 
ИЙЛ.
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Технически средства на АГ

Общ вид на установка 

дистанционен 

манипулатор 

Манипулатора в 

действие 
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Технически средства на АГ

Мобилна система за радиационен мониторинг 
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Технически средства на АГ

Мобилен 

санпропусник
Дисплей изобразяващ 

данните от радиационното 

измерване
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Аварийно-тренировъчни учения на 

АГ на СП “ПХРАО – Нови хан”
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Аварийно-тренировъчни учения на 

АГ на СП “ПХРАО – Нови хан”

Членове от АГ на СП “ПХРАО – Нови хан” взеха участие в 

българо-турско учение за действие при нелегален трафик на 

ядрен материал на ГКПП “Капъкуле”,проведено под егидата на 

Европейската комисия
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Аварийно-тренировъчни учения на 

АГ на СП “ПХРАО – Нови хан”

През 2006 г. бе проведено Национално учение 

съвместно с Департамента по енергетика на САЩ на 

тема “Методи и оборудване за търсене на изоставени 

радиоактивни източници”. 
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Аварийно-тренировъчни учения на 

АГ на СП “ПХРАО – Нови хан”

Под патронажа на Зам. министъра на МВР Раиф 

Мустафа бе проведено учение “Несломима 

решителност 2005” за овладяване на кризисна 

ситуация на територията на СП “ПХРАО-Нови 

хан”


