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1. Видове радиоактивни отпадъци
Радиоактивните отпадъци са всички отпадъчни материали, които съдържат нуклиди на атоми
на радиоактивни изотопи и нямат практическо приложение. Такива материали се получават при
добив на радиоактивни руди, при производство на атомна енергия, както и в
научноизследователски лаборатории. Освобождаването от радиоактивните отпадъци се
регулира стриктно от международната агенция за атомна енергия (МААЕ). След извличане на
полезните вещества и намаляването на радиоактивността, радиоактивните отпадъци (при
възможност винаги в твърда форма) се опаковат в здрави метални контейнери и заравят
надълбоко под повърхността на земята или под морското дъно. Подходящи за целта са
устойчивите геологични формации.

Фиг.1 Генератори на радиоактивни отпадъци

1. Течни РАО - Разнообразието от източници на течни РАО е причината наред с
радионуклидите - продукти на делене на урана и активация на различните материали, в
течните РАО да се съдържат известни количества борна киселина, разтворени соли,
комплексообразуватели, масла и др. Цялото количество от течни радиоактивни
разтвори се преработва до минимални количества радиоактивни отпадъци, с оглед
тяхното по-нататъшно съхранение да бъде икономически и екологически най-изгодно.

2. Твърди РАО - Твърдите РАО, които се получават в резултат на обслужването и ремонта
на съоръженията в АЕЦ, са предимно ниско и средноактивни отпадъци. В съответствие
с проекта на енергоблоковете на АЕЦ "Козлодуй" на площадката на централата има
изградени специални съоръжения за съхранение на двата основни вида РАО. В отговор



на световните тенденции към трайно намаляване на обема на съществуващите РАО,
атомната централа изгради специален комплекс за преработка, кондициониране и
съхранение на РАО, с което се създаде възможност за отговарящо на всички
съвременни изисквания управление на РАО.

3. Газообразни РАО - Газообразните РАО възникват при дегазация на течности.

2. Международни мерки за ядрена безопасност и радиационна защита
В международен план мерките за ядрена безопасност и радиационна защита се регламентират
от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Агенцията следва няколко основни
принципа за безопасност:
1. Принципа  ALARA ( ALARP )
ALARA – As Low As Reasonably Achievable - толкова ниски колкото е разумно постижимо.
ALARP – As Low As Reasonably Practicable - толкова ниски колкото е разумно осъществимо.
Този принцип се състой в контрол над дозовите натоварвания (индивидуални и колективни за
население и персонал) и количеството на изхвърлените в околната среда радиоактивни
продукти.
Принципа ALARA ( ALARP ) се дели на три области:
а) област на висок риск – рискът тук е неприемлив, без значение от ползите, които са свързани
с дейностите.
б) област на среден риск – рискът тук може да бъде допуснат при определени условия и ако
бъде доказано, че е възможно в бъдеще да бъде понижен значително. Дейностите са
съпроводени с адекватен периодичен контрол.
в) област на нисък риск – тук не се изискват никакви специални мерки, които се отличават от
обичайните предпазни мерки.

Фиг.2 Принципа ALARA

2. Скалата ИНЕС е международна скала за ядрени събития въведена през 1990г. От
Международната агения за атомна енергия (МААЕ) за да улесни комуникирането на
информация свързана с безопасността при възникване на ядрени инциденти. Скалата  се
състой  от седем нива (степени) на опасност и едно нулево ниво означаващо липса на
опасност. Скалата е логаритмична и всяко ниво обозначава инцидент приблизително 10 пъти
по-сериозен от предишното (по-ниско) ниво.



Фиг.3 Скала ИНЕС

1.Степен 0 – събитие с отклонение под скалата – без отношение към безопасността, примерите
за такива събития са множество.
2.Степен 1 – аномалия – отношение към защитата в дълбочина: облъчване на човек от
населението превишаващо допустимата годишна доза, максимални проблеми с част от
защитата, при оставащи значителни мерки за сигурност, изгубен или откраднат източник,
устройство или транспортен пакет с ниска радиационна активност. Примерите за такива
събития са множество.
3.Степен 2 – инцидент – отношение към население и околна среда: облъчване на човек от
населението превишаващо 1mSv, облъчване на работник превишаващо допустимата годишна
доза. Отношение към радиологическите бариери и контрол: радиационни нива в оперативната
зона по-големи от 50 mSv/h, значително радиационно замърсяване в зона където това не е
предвидено по дизайн. Отношение към защитата в дълбочина: значителни откази на мерките за
безопасност, но без реални последствия; намерен силно радиоактивен запечатан изоставен
източник, устройство или транспортен пакет с непокътнато обезпечение на сигурността;
неправилно пакетиран силно радиоактивен запечатан източник. Примерите за такива събития
са множество.
4.Степен 3 – сериозен инцидент – отношение към население и околна среда: облъчване
превишаващо десет пъти допустимата годишна доза за работниците, несмъртоносен
детерминиран ефект на радиацията върху здравето (изгаряне). Отношение към
радиологическите бариери и контрол: скорост на облъчване по-голяма от 1Sv/h в оперативната
зон; сериозно радиационно замърсяване в зона където това не е предвидено по дизайн, с
малка вероятност за значително облъчване на населението. Отношение към защитата в
дълбочина: близко до авария събитие при което са изчерпани мерките за безопасност; изгубен
или откраднат силно радиоактивен запечатан източник; неправилно доставен силно
радиоактивен запечатан източник при липса на адекватни процедури за боравене с него.
5.Степен 4 – авария с локални последствия - отношение към население и околна среда:
минимално изпускане на радиоактивен материал което вероятно няма да доведе до
изпълняването на планирани контрамерки освен местен контрол на храните; поне една жертва
на радиация. Отношение към радиологическите бариери и контрол: стопяване или повреждане
на гориво в резултат на което е изпуснато повече от 0,1% от инвентарното количество;
изпускане на големи количества радиоактивен материал в инсталация с голяма вероятност за
значително облъчване на населението.
6.Степен 5 – авария с широки последствия - отношение към население и околна среда:
ограничено изпускане на радиоактивен материал което вероятно ще наложи извършването на
някои планирани контрамерки; няколко жертви на радиация. Отношение към радиологическите
бариери и контрол: тежки повреди на активната зона на реактора; изпускане на големи
количества радиоактивен материал в инсталация с голяма вероятност за значително
облъчване на населението. Примерите за такива събития са: аварията в „Три майл айлънд”.
7.Степен 6 – сериозна авария – отношение към население и околна среда: значително
изпускане на радиоактивен материал което вероятно ще наложи извършването на планирани
контрамерки. Примерите за такива събития са :авария в ядрен комплекс Маяк.
8.Степен 7 – крупна авария – отношение към население и околна среда: голямо изпускане на
радиоактивен материал с обширни последствия за здравето и околната среда изискващи



извършването на планирани и допълнителни контрамерки. Примерите за такива събития са:
авария в чернобилската атомна електроцентрала ‘’В. И. Ленин‘’ в Украйна; аварията в АЕЦ
‘’Фукушима 1’’.

3. Ядрени съоръжения в България
Ядрената енергетика е основен фактор в мощностния и енергиен баланс на Република
България, при условия на висока технологичност, ефективност на производството, конкурентни
цени и поддържане на високо ниво на ядрена безопасност и радиационна защита. Като един от
ключовите отрасли на икономиката, нейната роля е на основна базова мощност в енергийния
профил на страната. След спирането от експлоатация на 440 MW блокове 1 и 4 на „АЕЦ
Козлодуй“ ЕАД, делът й от 40-45% от националното производство на електрическа енергия
(42.6 % за 2006г.) спадна на около 32%.
Ядрената програма на България стартира през 1970г. със строителството на 1-ви енергиен
блок на единствената атомна електроцентрала (АЕЦ) в страната-„АЕЦ Козлодуй“. През 1991г. е
изграден и въведен в експлоатация последният 6-ти блок. Шестте реактора (ВВЕР-440 и ВВЕР-
1000) са реактори под налягане, използващи за гориво - нискообогатен уран и лека вода за
топлоносител и забавител. В изпълнение на поетите ангажименти на страната свързани с
присъединяване към Европейския съюз (ЕС), „АЕЦ Козлодуй“ прекрати експлоатацията на
първите 4 блока преди изтичането на експлоатационния им ресурс. Към момента на
площадката на ядреното съоръжение работят само 5-ти и 6-ти енергиен блокс обща мощност
2 000 МW.
1. Съоръжения в експлоатация - блокове 5 и 6 на „АЕЦ Козлодуй“, с реактори ВВЕР-1000
(инсталирана електрическа мощност 2000 MW), модел В-320, с херметична защитна обвивка и
трикратна резервираност на системите за безопасност. Въвеждане в експлоатация на 5 блок–
1987г., 6-ти блок през 1991г. Почти непосредствено след физическия пуск на блоковете започва
внедряване на редица модификации, водещи до съществено подобряване на работата им.
През 2008г. е приключена предприетата широкомащабна програма за модернизация,
обхващаща 212 отделни мерки.
Един от основните стратегически приоритети на България по отношение на ядрената програма
е безопасно удължаване на срока на експлоатация на двата блока-проектният експлоатационен
ресурс на блок 5 изтича през 2017г., а на блок 6 през 2021г.
2. Съоръжения в процес на извеждане от експлоатация - блокове 1-4, с реактори ВВЕР-440
(инсталирана електрическа мощност 1760 MW), модел В-230 (блокове 1 и 2) и усъвършенстван
модел В-230 (блокове 3 и 4), спрени в съответствие с поети ангажименти в процеса на
присъединяване към ЕС, съответно през 2002г. и 2006г. През 2014г. на 1 и 2 блокове са
издадени лицензии за извеждане от експлоатация, а блокове 3 и 4 са обявени като съоръжения
за управление на радиоактивни отпадъци и се експлоатират като такива. Дейностите по
извеждане от експлоатация се извършват от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“
(ДП „РАО“) с финансовата подкрепа на ЕС, посредством Международен фонд за подпомагане
извеждането от експлоатация на „АЕЦ Козлодуй“ (МФК);
Хранилище за отработено гориво-„мокър тип“(ХОГ) – Съхранява касети ОЯГ от ВВЕР-440 и
ВВЕР-1000. През 2014г. е продължена лицензията за експлоатация на хранилището до 2024г.
Хранилище за сухо съхранение на отработеноядрено гориво (ХССОЯГ) – Очаква се
получаване на лицензия за експлоатация до края на 2015г. Предназначено е за съхраняване на
контейнери с касети ОЯГ от блокове ВВЕР-440 (1-4 блок на „АЕЦ Козлодуй“)
Съоръжения, свързани с дейностите по извеждане от експлоатация Цех за намаляване на
размерите и дезактивация(обект към Специализирано поделение „Извеждане от експлоатация
1-4 блок” на ДП „РАО”)е на етап изпълнение на строително-монтажни работи с издадено
разрешение от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР)
Съоръжение за третиране и кондициониране на радиоактивни отпадъци с голям коефициент на
намаляване на обема в „АЕЦ Козлодуй” е на етап издадена заповед за одобрение на
техническия проект и внесено заявление за издаване на разрешение за строително-монтажни
работи.
Политика в областта на управлението на ОЯГ и РАО
България не разполага с възможности за реализация на пълен ядрено- горивен цикъл (ЯГЦ).
Към настоящия момент страната е възприела политика за отворен ЯГЦ-след облъчване на
горивото в активната зона на реактора, отработеното гориво се изпраща за преработка в Руска
Федерация,с последващо връщанена високоактивните отпадъци(ВАО). В този смисъл,
националната практика при управление на ОЯГ е свързана със съхранение на отработеното
гориво на площадката на „АЕЦ Козлодуй“ в басейните за отлежаване на касетите (БОК) и



хранилищата за съхранение на ОЯГ (ХОГ от „мокър тип”),с последващо извозване на ОЯГ за
технологично съхранение и преработка.
РАО от ядрената енергетика в България се генерират от 1974г., когато е въведен в
експлоатация първи енергиен блок на „АЕЦ Козлодуй“. Получаваните РАО в„АЕЦ Козлодуй“,
след съответна обработка, се съхраняват на площадката на централата. РАО се преработват и
кондиционират от ДП „РАО“и след изграждането на Националното хранилище за ниско-и
средно-активни РАО (НХРАО) се предвижда да бъдат погребани в него.

4. Преработване и съхранение на РАО в България
В България РАО се генерират и в около 2000 обекта на промишлеността, медицината, селското
стопанство и институтите за научни изследвания при използването на източници на
йонизиращи лъчения (ИЙЛ). Излезлите от употреба източници се предават в Специализирано
поделение „Постоянно хранилище за радиоактивни отпадъци–Нови хан“ („ПХРАО–Нови хан”)на
ДП „РАО” без предварителна преработка, където се обработват и съхраняват.

Класификация на РАО, която се основава на разделянето на твърдите РАО на категории и
подкатегории и е насочена към безопасното им дългосрочно управление и погребване. В
съответствие с активността и специфичните характеристики твърдите РАО се класифицират:
категория 1- отпадъци, съдържащи радионуклиди с ниска активност, за които не се изисква
прилагането на мерки за pадиационна защита или не е необходимо високо ниво на изолиране и
задържане; РАО от тази категория се подразделят допълнително на:
- категория 1a - отпадъци, които отговарят на нивата за освобождаване от регулиране по
ЗБИЯЕ;
- категория 1б– много краткоживеещи отпадъци, съдържащи предимно радионуклиди с кратък
период на полуразпадане (не повече от 100 дни), чиято активност намалява под нивата за
освобождаване от регулиране по ЗБИЯЕ, в резултат на подходящо съхраняване на площадката
за ограничен период от време (обикновено не по-голям от няколко години);
- категория 1в- много нискоактивни отпадъци с нива на специфичната активност, превишаващи
минимално нивата за освобождаване от регулиране по ЗБИЯЕ и много ниско съдържание на
дългоживеещи радионуклиди, които представляват ограничен радиологичен риск; за тази
категория отпадъци не се изисква прилагането на специфични мерки за радиационна защита
или за изолиране и задържане;
категория 2 - ниско- и средноактивни отпадъци: РАО, съдържащи радионуклиди в
концентрации, които изискват мерки за надеждно изолиране и задържане, но не изискват
специални мерки за отвеждане на топлоотделянето при съхраняване и погребване; РАО от
тази категория се подразделят допълнително на:
- категория 2a- ниско- и средноактивни отпадъци, съдържащи предимно краткоживеещи
радионуклиди (с период на полуразпадане не по-дълъг от този на 137Cs), както и
дългоживеещи радионуклиди на значително по-ниски нива на активност, ограничена за
дългоживеещите алфа-емитери под 4.106 Bq/кг. за всяка една отделна опаковка и максимална
средна стойност на всички опаковки в съответното съоръжение 4.105 Bq/кг.; за такива РАО се
изискват надеждно изолиране и задържане за период до няколкостотин години;
- категория 2б- ниско- и средноактивни отпадъци, съдържащи дългоживеещи радионуклиди при
нива на активността на дълго живеещите алфа - емитери, надвишаващи границите за категория
2a;
категория 3- високоактивни отпадъци: РАО с такава концентрация на радионуклидите, при
която топлоотделянето трябва да бъде взето предвид при съхраняване и погребване; за тази
категория е необходима по - висока степен на изолиране и задържане в сравнение с ниско и
средноактивните отпадъци чрез погребване в дълбоки, стабилни геоложки формации.
Класификацията се прилага и за течните и газообразните РАО в зависимост от
характеристиките и формата на подходящите за погребване твърди РАО, които се очаква да
бъдат получени след кондиционирането на течните и газообразните РАО. Когато в страната не
е налична технология за кондициониране на течните или газообразните РАО, класификацията
се извършва, като се отчитат най-добрите съвременни технологии за кондициониране.



Фиг.4 Определяне на радионуклиден състав и активност на твърди РАО

Във връзка с възприетата технология на управление на твърди и течни РАО в ДП „РАО” се
прилагат следните подкатегории:
За твърди РАО:

 2-I- категория - с мощност на еквивалентната доза гама- лъчение на разстояние 0.1m от
повърхността на отпадъците от 1μSv/h до 0,3 mSv/h;

 2-II- категория - с мощност на еквивалентната доза гама- лъчение на разстояние 0.1m от
повърхността на отпадъците от 0,3 mSv/h до 10mSv/h;

 2-III- категория - мощност на еквивалентната доза гама- лъчение на разстояние 0.1m от
повърхността на отпадъците над 10mSv/h;

Течните РАО според специфичната обемна активност се категоризират на следните 3
допълнителни категории:

 2 – Н - категория– със специфична бета- активност до 3,7.105 Bq/l
 2 – С - категория– със спец. бета- активност от 3,7.105 Bq/l до 7,2.107 Bq/l
 2 - В категория– със специфична бета- активност - над 7,2.107 Bq/l.

Фиг.5 Определяне на нуклиден състав и активност на течни РАО



Входящ контрол на постъпващите радиоактивни отпадъци
Системата за входящ контрол на РАО цели определяне на радионуклидния състав и неговата
активност за последващ избор на технология за преработване, кондициониране, съхраняване
и/или погребване на РАО.
В СП “ПХРАО – Нови хан” входящ контрол се извършва на опаковки ниско-, средно- и
високоактивни РАО с активност до 500 TBq.
На територията на СП “ПХРАО – Нови хан” се извършва целогодишен радиационен
мониторинг, чрез гамаспектрометрични и радиохимични анализи на радионуклиди с техногенен
произход. Такива радионуклиди са: 137Cs, 134Cs, 60Co,   241Am, 239,240Pu, 90Sr, 3H, както и
сумарна алфа/бета активност. СП “ ПХРАО - Нови хан” разполагат със съвременна апаратура
за детектиране на изкуствени и естествени радионуклиди. Спектрометричните системи са
метрологично осигурени чрез системно калибриране и проверки.
Качеството на резултатите от проведените анализи на мониторингови проби се гарантира чрез
два вида контрол:

- Вътрешен – осъществява се по Инструкциите за контрол на качеството в дадената
лаборатория в която се извършват анализите

- Външен - осъществява се чрез участие на лабораториите в международни
междулабораторни сравнения. Извършва се по метода на „слепите проби” (проби с
неизвестна активност).

Фиг.6 Радиационен мониторинг

Видове дейности по преработване и кондициониране, извършвани в СП “ПХРАО-Нови хан”
Твърди РАО
 демонтаж на ПИЙД;
 демонтаж на средно-активни РАО;
 абразивна дезактивация;
 пресоване;
 циментиране.

Течни РАО
 грубо филтруване;
 ултрафилтрация;
 зеолитна филтрация ;
 йонообменен процес през анионити и катионити ;
 вакуум изпарение;
 Циментиране.

Дейностите се извършват в Контролирана зона на СП „ПХРАО – Нови Хан“.
Приемо-подготвителен и лабораторен комплекс (ППЛК) е комплекс от специализирани работни
помещения, боксове, лаборатории и технологични помещения, които са окомплектовани със
съответното оборудване и работни места, предназначени за извършване на преработване,



кондициониране, входящ и експлоатационен контрол на РАО. В него се извършват следните
дейности и се състой от следните системи:

Фиг.7 Приемо-подготвителен и лабораторен комплекс (ППЛК)

1. Филтро-вентилационна система – тя се състои от два основни потока
- Смукателен – имащ за цел да изтегли от помещенията или специалните

съоръжения (боксове, камини, чадъри) потенциално замърсен въздух, да го прекара
през очистваща система (филтърна секция) и да го изхвърли в околната среда.

- Нагнетателен – имащ за цел да вкара в помещенията чист въздух и да компенсира
въздушния баланс вътре. Проектно нагнетателната вентилация е с 500m3/h по-
малък разход от смукателната. Този дисбаланс между нагнетателна и смукателна
системи предпазва от безконтролно разпространение на непречистен въздух от
функционалните зони.

Фиг.8 Филтро-вентилационна система

2. Демонтаж на пожароизвестителни йонизиращи датчици (ПИЙД) – има изградени
работни места предназначени за демонтиране на пожароизвестителни йонизиращи
датчици, съдържащи дългоживеещи радионуклиди с цел минимизиране на обемите



съхранявани РАО. Работните места са камини с принудителна вентилация и защитни
стъкла.

Фиг.9 Демонтаж на ПИЙД

3. Система за циментиране на РАО - тя е предназначена за циментиране на 200 л варели,
в които се циментират течни РАО, неподлежащи на преработка, както и твърди РАО.
Системата се намира в помещение със собствена вентилация, предотвратяваща
разпространението на радиоактивно замърсяване и циментов прах. Проектирана е като
полу-автоматична система, като операциите се контролират дистанционно от пулт за
управление. Има две линии:
- Линия за циментиране с чиста циментова смес на твърди РАО
- Линия за циментиране на течни РАО.

Фиг.10 Система за циментиране на РАО

4. Система за преработване на течни РАО - състои се от отделни модули, като по този
начин има възможност за гъвкавост и повтаряемост на операциите, в зависимост от
степента на очистване. Системата включва:
- Грубо филтруване през ръкавен филтър
- Ултрафилтрация
- Зеолитна филтрация
- Йонообменни филтри – катионите и анионите са свързани последователно.
Като самостоятелно звено работи вакуумизпарителя, в който се концентрират течни
РАО с по-високо солесъдържание и повече утайки. Системата има и модул за
дезактивация с химически реагенти.



Фиг.11 Система за преработване на течни РАО

5. Система за пресоване на РАО – тя служи за намаляване на обема на въздушно сухи
РАО, които се съхраняват в 200 л варели. Състой се от хидравлична преса със сила на
притискане от 500 kN и среден фактор на компактиране 4. Има собствен модул за
филтриране и вентилация. Управлението става чрез контролен панел с два режима на
работа:
- Ръчен
- Автоматичен.

Фиг.12 Система за пресоване на РАО

6. Система за абразивна дезактивация – тя е предназначена за абразивна дезактивация
на повърхностно замърсени твърди радиоактивни  отпадъци. Състои се от работна
камера, конструирана от стоманена ламарина, която е облицована от вътрешната част
изцяло с каучук. Има люк покрит с удебелено стъкло и сменящо се фолио, камерата е
оборудвана с въртяща се натоварваща маса с обща товароподемност 1000 кг.



Фиг.13 Система за абразивна дезактивация

Гореща камера (ГК) – Предназначена е за входящ контрол и манипулиране на закрити
източници на йонизиращо лъчение с голяма активност – максимална активност, едновременно
обработвана в горещата камера 500 TBq. В момента се извършва демонтаж на отработени
закрити средно радиоактивни източници, използвани в медицината и промишлеността със
съдържание на 137Cs и 60Co . Гореща камера е  сертифицирана по световните стандарти за
операции във висок радиационен фон и лицензирана от АЯР. Демонтираните източници се
поставят в специални сборни контейнери за тяхното по-нататъшно съхранение.

Фиг.14 Гореща камера (ГК)

Съхранение на РАО
Кондиционираните и преработени РАО се съхраняват в обособени места на площадката на СП
“ПХРАО – Нови хан” до въвеждането в експлоатация на Националното хранилище за
погребване на ниско и средно активни отпадъци от ядрените съоръжения и ядрените
приложения. Тези места са:

1. Площадка №2 за временно съхраняване на РАО



Фиг.15 Площадка №2 за временно съхраняване на РАО

2. Участък СтБКУБ

Фиг.16 Участък СтБКУБ

3. Хранилище за твърди радиоактивни отпадъци



Фиг.17 Хранилище за твърди РАО

4. Хранилище за биологични РАО

Фиг.18 Хранилище за биологични РАО

5. Хранилищна единица СтБК



Фиг.19 Хранилищна единица СтБК

5. Количество преработени РАО за 2014г.
1. Демонтаж на ПИЙД в ППЛК - 12 110 бр.  пожароизвестителни йонизационни датчици

(типове РИД 6М, РИД 1, WAK 70130, ПИД М, ПИД 21) с  20 942 бр. ИЙЛ, съдържащи:
- 239Pu,
- 241Am,
- 85Kr .

2. Демонтаж на средно радиоактивни РАО в ГК - 300 бр. контейнери,съдържащи:
- 616 броя ИЙЛ с 137Cs
- 129 броя ИЙЛ с 60Со

3. Абразивна дезактивация - Дезактивация на контейнери тип УКТ 11Д:
- 22,4 m2

- 14 бр. контейнери
4. Преработване на течни РАО - Преработени са общо 8,672 m3 течни РАО. Степен на

очистка:
- oбща алфа активност <0.5 Bq/L;
- обща бета активност=2 Bq/L;
- тритий=400 Bq/L.

5. Циментиране на РАО - 103 L течни РАО, съдържащи:
- 137Cs,
- 60Co,
- 3H,
- 14С

6. Пресовани РАО - 2,6 м3 пресовани РАО



6. Използвана литература.
1. Стратегия за управление на отработено ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци

до 2030г.
2. Агенция за ядрено регулиране
3. Министерство на икономиката и енергетиката
4. Специализирано поделение“Постоянно хранилище за радиоактивни отпадъци – Нови

Хан“
5. АЕЦ’’Козлодуй’’
6. Интернет източници


