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Над 63 хил. туристи са 

посетили през 

последните 4 години 

забранената 

30-километрова зона 

около спряната през 

миналия век 

Чернобилска АЕЦ. 



Беларус отвори за туристи забранената за 

пребиваване зона около АЕЦ „Чернобил”

Цената на 

екскурзията няма 

да надвиши 340 

беларуски рубли 

(около $ 160). 



26 април 1986 г. 

четвърти блок на Чернобилската АЕЦ в Украйна 

(тогава все още в границите на СССР) 



Оценката : най – голямата ядрена катастрофа



• Неспазване на 

предписанията за 

експлоатация на ядрения 

реактор от екипа от работещи

• Конструктивни недостатъци

на графитовите реактори



Изхвърленият радиоактивен материал 

надвишава 400 пъти този при атомната бомба над 

Хирошима (1945).

Най-тежко поразени са териториите на 

Украйна, Беларус и Русия 



Официалната версия

• Очевидци твърдят, че IV енергоблок е бил разрушен от две 

експлозии, като втората, по-мощната, се е случила 

няколко секунди след първата.

• Смята се, че извънредната ситуация възниква от 

разкъсването на тръбите в охладителната система, 

причинено от бързо изпаряване на вода. 



Взривът бил само началото

Само 5 дни след взрива, специалистите и властите 

стигнали до ужасяващия извод: активната зона на 

взривения реактор продължава да се топи.



Проблемът

Под 185 t разтопен ядрен материал се е намирал 

резервоар с 5 милиона галона вода. 

Единственото което е отделяло топящия се реактор 

от водата е била дебела бетонна плоча.

При контакт с водата, би се получил масивен, 

заразен с радиация парен взрив.

В резултат е могла да бъде заразена

голяма част от Европа.



Ние ще загинем, но милиони ще спасим

Трима мъже (старши инженер, инженер от средно ниво и началник на смяна)

предложили доброволно своята помощ, знаейки, че това, 

ще бъде последното, което ще направят през живота си.

Задачата на началник-смяната е била да осветява пътя с подвижна лампа, 

за да открият клапаните, които трябвало да отворят.

В басейна царял пълен мрак, светлината от водонепроницаемия прожектор 

била слаба и прекъсвала.

Търсенето в мътилката и тъмнината не давала бърз резултат.



Когато тримата мъже излезли на 

повърхността, били посрещнати 

като герои, 

През следващите дни тримата мъже развили

лъчева болест и починали.

Мъжете били погребани в оловни ковчези. Даже лишени от 

живот, телата им имали силно радиоактивно излъчване.

Ако тройката не е изпразнила басейна, от парния взрив биха 

загинали и пострадали стотици хиляди, дори милиони хора. 

Това би изменило хода на историята!



“Чернобил е вероятно истинската причина за разпадането на Съветския съюз”

Михаил Горбачов



Първият защитен саркофаг

в АЕЦ – Чернобил е построен 

за рекордно кратко време –

само за 206 дни 

За изграждането му са работили над 90 хиляди души 

от всички краища на СССР. 

Стените на саркофага предотвратяват 

разпространението на заразени частици извън 

аварийната зона. 

САРКОФАГЪТ



“Укритие 2”

Напълно херметичен, изцяло изключва възможността 

за разпространение на радиоактивни елементи извън него.



Нов живот 

в Чернобил ?

Украйна има амбициозен план да изгради соларен 

парк в изоставената зона. 

Правителството настоява компании за 

възобновяема енергия да разработят проекти, с 

които да се захранват най-малко 2000 домакинства.



Ефектът на аварията у нас

Най-тежко извън Украйна и Беларус 

са засегнати страните от 

Скандинавския полуостров и 

отделни области от Централна 

Европа. 



Ефектът на аварията у нас

На 30 април срещу 1 май 1986 г. 

вятърът се обръща и на 1 май следобяд започва 

първото нахлуване на радиоактивност и в България.



Ефектът на аварията у нас

Kоличеството на цезий-137 в Черно море възлиза 

на около 20 пъти повече от измерванията преди 

Чернобил – 15 Bq/m3 до 340 Bq/m3. 

Поради твърде краткия период на полуразпад на 

йод-131 е регистрирано присъствието му в някои 

хранителни продукти и обекти от околната среда.



Ефектът на аварията у нас

Aварията в Чернобил за няколко дни останала скрита. 

СССР съобщила 2 дни по - късно, след като шведски станции 

засекли висока радиация. 

В България до третия ден нямало никакви официални 

сведения от страна на медиите. 

Когато най-после властта съобщила за аварията, 

тя била представена като нещо не толкова опасно.

Това е била съзнателна дезинформация.



Животни господстват в 

Чернобил след катастрофата

През 1998 г. в опит бъде 

спасен, конят на Пржевалски 

(почти изчезнал вид) е бил

заселен в района около 

Чернобил.



Животни господстват в 

Чернобил след катастрофата

Поради ограничената човешка 

дейност в района, популацията 

на сивия вълк расте.



Пазачи отговарят за опазването 

на дивите животни от бракониери.

Близката гора е наречена „Червената гора“, 

силната радиация ѝ придала 

червеникав цвят.



ВНИМАНИЕ, НЕ СТЪПВАЙТЕ! 



Морските водорасли, мъховете и 

лишеите поглъщат радионуклидите, 

те не разполагат с истински 

корени, стъбла или листа.

Това е един от начините

за удовлетворяване на нуждата им 

от микроелементи и минерали.



Гъбите, които растат в забранената зона привличат 

вниманието на специалистите от НАСА.

Те възлагат надежди за използването им при 

направата на антирадиационен крем за астронавти

(Nation News). 



Безопасност и сигурност

подходящи експлоатационни условия

предотвратяване на инциденти или 

смекчаване на последствията от тях

гарантиране защитата на хората и 

природата



Добри практики в 

ядрената енергетика



Чернобил – ядреният Дисниленд
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