Наредба за радиационна защита при дейности с материали с
повишено съдържание на естествени радионуклиди
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят изисквания и мерки за радиационна
защита, контрол и ограничаване на облъчването при дейности с материали с
повишено съдържание на естествени радионуклиди, които се осъществяват в
промишлените отрасли, посочени в приложение № 1.
(2) Дейностите по ал. 1 включват:
а) производство, обработване, складиране и превозване на материали с
повишено съдържание на естествени радионуклиди;
б) депониране и рециклиране на остатъчни материали, посочени в
приложение № 2;
в) ремонт и депониране на технологично оборудване, замърсено от
наслагване и сорбция на естествени радионуклиди.
Чл. 2. (1) За идентифициране на конкретни видове работи по чл. 1, водещи
до облъчване на работници и лица от населението, което не може да се
пренебрегне от гледна точна на радиационната защита, се извършват анализи и
оценки съгласно глава втора.
(2) Mерки за радиационна защита се предприемат според конкретния
случай съгласно глава трета въз основа на анализите и оценките по ал. 1.
(3) Дозовите ограничения при облъчване на работници и лица от
населението в резултат на дейности с материали с повишено съдържание на
естествени радионуклиди са определени в чл. 10.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването може да определи със заповед и
други дейности, извън тези по чл. 1, за които се прилага наредбата, ако се
установи, че облъчването от естествени радионуклиди в резултат на тези
дейности не може да се пренебрегне от гледна точна на радиационната защита.
(2) В случаите по ал. 1 министърът на здравеопазването предписва
съответни мерки за радиационна защита и за ограничаване на облъчването на
работници и лица от населението.
(3) Изискванията за контрол и ограничаване на облъчването при
производство, търговия и използване на суровини, продукти и стоки с повишено
съдържание на естествени радионуклиди и редът за допускането им на пазара са
определени в наредбата по чл. 65, ал. 1, т. 5 от Закона за здравето.
(4) Изискванията за контрол и ограничаване на облъчването при полети с
въздухоплавателни средства и от радон са определени в Наредбата за основните
норми за радиационна защита.
Чл. 4. Наредбата не се отнася за облъчване, дължащо се на:

a) космичното лъчение върху земната повърхност;
б) земното лъчение при непроменено от човешка дейност съдържание на
естествени радионуклиди в земната повърхност;
в) калий-40 и други естествени радионуклиди, съдържащи се в човешкия
организъм;
г) хранителни продукти, фуражи, води.
ГЛАВА ВТОРА
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ОБЛЪЧВАНЕТО ОТ МАТЕРИАЛИ С
ПОВИШЕНО СЪДРЪЖАНИЕ НА ЕСТЕСТВЕНИ РАДИОНУКЛИДИ
Чл. 5. (1) Предприятие, което осъществява дейност по чл. 1, уведомява за
това председателя на АЯР и организира:
1. извършване на анализи и оценки на количествата и видовете материали
с повишено съдържание на естествени радионуклиди, които се използват за
дейноста или са продукт от нея;
2. измерване на специфичната активност на материали с повишено
съдържание на естествени радионуклиди, използвани за дейността или
получени от нея;
3. измерване на мощността на еквивалентната доза по работните места и на
разстояние 0,1 m и 1,0 m от използваните и получаваните материали с повишено
съдържание на естествени радионуклиди, свързани с дейността;
4. извършване на оценка на очакваните дози от външно и вътрешно
облъчване на работници и лица от населението.
(2) Предприятието представя на председателя на АЯР описание на
дейността и резултатите и оценката по ал. 1.
(3) При изготвяне на документите по ал. 2 предприятието се консултира с
органите на държавния здравен контрол и/или с квалифициран експерт по
радиационна защита.
(4) При промяна на технологията за обработка и вида на използваните или
получаваните материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди
предприятието организира нови измервания, анализи и оценки по ал. 1,
съгласувано с органите на държавния здравен контрол.
(5) Предприятие, което възнамерява да започне определена дейност по чл.
1, представя на председателя на АЯР два месеца предварително информация,
която съдържа описание на дейността, данни за специфичните активности на
съответните материали и оценка на очакваните дози.
Чл. 6. (1) Измерванията по чл. 5, т. 2 и т. 3, се извършват от акредитирани
лаборатории, а оценките по чл. 5, т. 4, се извършват от квалифицирани експерти
по радиационна защита.
(2) За оценка на дозите от външно и вътрешно на работници и лица от
населението се използва методиката, дадена в приложение № 3.
Чл. 7. (1) Председателят на АЯР разглежда и оценява в двумесечен срок
документацията по чл. 5.
(2) Председателят на АЯР предоставя на министъра на здравеопазването
документацията по чл. 5 за становище и оценка на радиационния риск.

(3) Председателят на АЯР, съгласувано с министъра на здравеопазването,
се произнася писмено по документацията по чл. 5 в двумесечен срок, като дава
указания и определя мерки за радиационна защита според конкретния случай.
Чл. 8. Дейности по чл. 1 могат да бъдат освободени от обхвата на
наредбата при условие, че eфективната доза, която се очаква да получи
работник при определени обстоятелства и реалистични сценарии, не надвишава
1 mSv за една година.
Чл. 9. Предприятие, което възнамерява да прекрати дадена дейност по чл.
1, уведомява за това министъра на здравеопазването и председателя на АЯР
един месец предварително.
ГЛАВА ТРЕТА
МЕРКИ ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА И ДОЗОВИ ОГРАНИЧЕНИЯ
ПРИ ДЕЙНОСТИ С МАТЕРИАЛИ С ПОВИШЕНО СЪДРЪЖАНИЕ НА
ЕСТЕСТВЕНИ РАДИОНУКЛИДИ
Чл. 10. (1) Предприятие, което осъществява дейност по чл. 1, организира
контрол на облъчването на лицата, работещи с материали с повишено
съдържание на естествени радионуклиди в случаите, когато индидидуалната
ефективна доза за работници може да надвиши 1 mSv за една година.
(2) Индидидуалната ефективна доза за лица, работещи с материали с
повишено съдържание на естествени радионуклиди, не трябва да надвишава 6
mSv за една година при производствени условия.
(3) При надвишаване на дозовата граница по ал 2 се разследват
обстоятелствата и причините за това и се предприемат коригиращи мерки, като
се уведомява председателя на АЯР и министъра на здравеопазването.
(4) Когато индидидуалната ефективна доза надвишава 6 mSv за година,
предприятието организира индивидуален дозиметричен контрол на съответните
работници, като се спазват дозовите граници по чл. 10 и изискванията по чл. 14
и чл. 29 от Наредбата за основните норми за радиационна защита.
(5) Предприятията представят ежегодно на председателя на АЯР и
министъра на здравеопазването резултатите от контрола по ал. 4.
(6) Ако работник получи ефективна доза над 20 mSv през дадена година,
предприятието незабавно уведомява председателя на АЯР и министъра на
здравеопазването.
Чл. 11. (1) Определените по чл. 7 мерки за радиационна защита, които
следва да се изпълняват от предприятията, могат да включват в зависимост от
конкретния случай някои от мерките, прилагани при работа с източници на
йонизиращи лъчения, като:
1. извършване на радиационен мониторинг на работната и жизнената
среда;
2. използване на средства за индивидуална защита и радиационна хигиена
по глава седма, раздел IV на Наредбата за радиационна защита при дейности с
ИЙЛ;
3. категоризиране на лицата, работещи с материали с повишено
съдържание на естествени радионуклиди, по чл. 24 от Наредбата за основните
норми за радиационна защита;
4. разработване на вътрешни правила, процедури, инструкции и други
документи, свързани с ограничаване и контрол на облъчването и осигуряване на

радиационна защита при работа с материали с повишено съдържание на
естествени радионуклиди;
6. водене на отчет на материалите с повишено съдържание на естествени
радионуклиди по видове, количества и специфични активности;
6. определяне на отговорници по радиационна защита и за уведомяване
при извънредни събития.
(2) При прилагане на мерките по ал. 1 предприятието се консултира с
квалифициран експерт по радиационна защита.
(3) Ако предприятието се представлява от няколко физически лица, се
определя кое от тях носи отговорността по спазването на наредбата и се
уведомява министъра на здравеопазването.
(4) Предприятието осигурява свободен достъп на инспекторите от АЯР и
органите на държавния здравен контрол до съответния обект или работна
площадка.
Чл. 12. Предприятията, извършващи дейности по чл. 1, информират
ежегодно председателя на АЯР и министъра на здравеопазването за
изпълнението на мерките по чл. 11 и резултатите от контрола в съответните
обекти.
Чл. 13. (1) Министърът на здравеопазването оценява дозите на облъчване
на населението и радиационния риск от дейности с материали с повишено
съдържание на естествени радионуклиди, като се вземат предвид:
1. обособените критични групи и населението като цяло;
2. очакваните дози от външно и вътрешно облъчване, възможните пътища
на облъчване, особеностите и вида на радионуклидите, техните активности,
химични форми и физични характеристики.
(2) При оценката по ал. 1 се използват резултатите от радиационния
мониторинг на работната и жизнената среда.
(3) Органите на държавния здравен контрол контролират факторите на
работната и жизнената среда за определяне и намаляване на облъчването от
материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди.
(4) Инспекторите от АЯР извършват периодични и извънредни проверки в
обекти с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди и
могат да дават предписания, свързани с радиационната защита.
Чл. 14. (1) Забранява се извършването на дейности с материали с повишено
съдържание на естествени радионуклиди, ако ефективната доза за кое да е лице
от населението, дължаща се на течни и газообразни емисии в околната среда, е
по-голяма от 0,3 mSv за една година.
(2) Мерки за оптимизиране на радиационната защита при дейности с
материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди се предприемат
в следните случаи:
а) когато ефективната доза за кое да е лице от населението, дължаща се на
течни и газообразни емисии в околната среда, е по-голяма от 0,01 mSv за една
година;
б) когато индидидуалната ефективна доза за работници е по-голяма от 6
mSv за една година при производствени условия.
(3) Мерките по ал. 2 се определят от председателя на АЯР, съгласувано с
министъра на здравеопазването.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
КОНТРОЛ НА ОСТАТЪЧНИ МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ ОТ
ДЕЙНОСТИ С ПОВИШЕНО СЪДРЪЖАНИЕ НА ЕСТЕСТВЕНИ
РАДИОНУКЛИДИ
Чл. 15. (1) Остатъчни материали, получени от дейност по чл. 1, могат да се
освободят от обхвата на наредбата при условие, че техните специфични
активности не надвишават нивата, определени в приложение № 4.
(2) При освобождаване на остатъчен материал от обхвата на наредбата
eфективната доза, която се очаква да получи лице от населението при
предвидими обстоятелства и реалистични сценарии, не трябва да бъде поголяма от 1 mSv за една година.
(3) За доказване на съответствието на специфичните активности на
остатъчни материали с нивата, определени в приложение № 4, предприятията
организират провеждането на измервания, анализи и оценки и представят
резултатите на председателя на АЯР.
(4) Председателят на АЯР, съгласувано с министъра на здравеопазването,
се произнася писмено по документите по ал. 3 в едномесечен срок.
(5) Забранява се умишлено смесване и разреждане на остатъчни материали
с други материали за намаляване на специфичната им активност и достигане на
нивата, определени в приложение № 4, освен в случаите, когато това е
разрешено от председателя на АЯР.
(6) Остатъчни материали, за които е доказано, че отговарят на условието
по ал. 1, могат да се използват като суровини или строителни материали при
спазване на изискванията на наредбата по чл.65, ал. 1, т. 5 от Закона за здравето.
(7) Остатъчни материали, за които е доказано, че отговарят на условието
по ал. 1, и които подлежат на депониране, се третират като отпадъци по смисъла
на Закона за управление на отпадъците.
Чл. 16. (1) Остатъчни материали от дейностите по чл. 1, чиито специфични
активности са по-големи от нивата, определени в приложение № 4, могат да се
складират, депонират, рециклират или използват на производствената площадка
на дадено предприятие при спазване на изискванията по чл. 5.
(2) За остатъчни материали от дейности по чл. 1, предвидени за
съхраняване, депониране, рециклиране или използване извън производствената
площадка на дадено предприятие, е необходимо:
1. предприятието да уведоми председателя на АЯР за намерението да
съхранява, депонира или предаде за рециклиране или използване остатъчни
материали извън неговата площадка.
2. предприятието да представи на председателя на АЯР следната
документация за даден остатъчен материал:
а) резултати от измерванията по чл. 5, ал. 1, т. 2;
б) описание на вида и количеството на материала и на дейността, от която
произхожда;
в) обосновка на целесъобразността за неговото съхраняване, депониране,
рециклиране или използване в друг обект или на друго място;

г) декларация от съответното юридическо лице за съгласие и готовност да
приемане материала/оборудването за съхраняване, депониране, рециклиране
или използване;
д) описание на транспортната схемата, по която ще се превозва материала
от предприятието до предвиденото място (транспортни средства, маршрут,
начин на опаковане, товарене, разтоварване) и описание на самото място.
Чл. 17. (1) Председателят на АЯР предоставя документацията по чл. 16, ал.
2, т. 2 на министъра на здравеопазването за становище и оценка на
радиационният риск за населението.
(2) Председателят на АЯР, съгласувано с министъра на здравеопазването,
се произнася писмено по представената документация в двумесечен срок, като
дава указания и определя мерки за контрол и ограничаване на облъчването на
населението от материалите по чл. 16.
Чл. 18. (1) Условията за безопасен превоз на материалите по чл. 16 се
определят от председателя на АЯР.
(2) Председателят на АЯР изисква становище от министъра на околната
среда и водите при избор на площадка за съхраняване или депониране на
материалите по чл. 16.
(3) Председателят на АЯР изисква становище от компетентните органи на
МВР относно физическата защита в обекти или места, където се предвижда
съхраняване или депониране на материалите по чл. 16.
Чл. 19. (1) Технологично оборудване от дейности по чл. 1 може да бъде
освободено от обхвата на наредбата при условие, че са спазени изискванията на
чл. 15.
(2) Технологично оборудване от дейности по чл. 1 се предава за
претопяване като метален скрап при условие, че неговата специфична активност
не надвишава нивата, определени в приложение № 4.
(3) За технологично оборудване от дейности по чл. 1 се прилага чл. 16,
когато специфичнната активност е по-голяма от нивата, определени в
приложение № 4.
Чл. 20. Материали по чл. 16 и технологично оборудване по чл. 19, които
подлежат на депониране, се третират като радиоактивни отпадъци по смисъла
на ЗБИЯЕ, ако се установи, че радиационният риск за работници и лица от
населението е значителен.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. “Депониране” е дълговременно съхраняване по подходящ начин на
остатъчни материали или технологично оборудване от дейности с материали с
повишено съдържание естествени радионуклиди, за които не се предвижда
последващо използване или рециклиране.
2. “Материал с повишено съдържание на естествени радионуклиди” е
материал (суровина, основен продукт, остатъчен материал или технологично
оборудване), който съдържа естествени радионуклиди с по-висока
концентрация от тази в обикновенните материали и който е предмет на дадена
дейност по чл. 1.
3. “Остатъчен материал” е материал с повишено съдържание на
естествени радионуклиди, получен като отпадъчен или страничен продукт при

осъществяване на дейност по чл. 1, който може да бъде използван, рециклиран,
складиран или депониран според случая.
4. “Предприятие” е юридическо или физическо лице, което осъществява
дейности по чл. 1.
5. “Рециклиране” е преработване на остатъчни материали с цел
получаване на нови материали, пригодни за използване.
6. “Складиране” е кратковременно съхраняване по подходящ начин на
материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Предприятията, които към момента на публикуване на наредбата
извършват дейности по чл. 1, уведомяват министъра на здравеопазването и
председателя на АЯР и представят документацията по чл. 5 в срок от 6 месеца
след влизането в сила на наредбата.
§ 2. Контрол по изпълнение на наредбата се осъществява от министъра на
здравеопазването и председателя на АЯР.
§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 26, ал. 5 от Закона за безопасно
използване на ядрената енергия.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 към чл. 1
Промишлени отрасли, в които се идентифицират дейности и
материали, подлежащи на контрол от гледна точка на радиационната
защита
1. Фосфатна промишленост - производство на фосфор, фосфорна
киселина, фосфатни торове и други продукти чрез термична и “мокра”
преработка на фосфорити (фосфатни руди - апатит и др.).
2. Нефтена и газова промишленост – добив и преработка на нефт и газ.
3. Циментова промишленост - производство на цимент.
4. Металургична промишленост (пирометалургия) - производство на
черни и цветни метали (желязо, стомана, чугун, феромагнитни сплави, олово,
цинк, мед, алуминий, калай и др.). чрез термообработка на съответни
металосъдържащи руди, различни от уранова руда.
5. Производство на редкоземни метали чрез обработка на руди и
минерали (циркон, монацит, титанит, рутил, илменит, гадолинит и др.) и
екстракция на метали (цирконий, титан, лантан, церий, скандий и други
лантаниди и техни съединения).
6. Производство на изделия и продукти, съдържащи торий или негови
химически съединения (осветителни тела, мрежички на газови лампи, оптични
изделия, ториеви лещи, заваръчни електроди, цветни пигменти, абразивни
материали и др.).
7. Производство на пигменти с TiO2, инкрустации.
8. Енергетика (използване на органични горива, като въглища и торф, в
котелни агрегати при производство на електрическа енергия от
топлоелектрически централи).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към чл. 1
Видове остатъчни материали, които могат да бъдат замърсени от
наслагване и сорбция на естествени радионуклиди при дейности в
промишлените отрасли по приложение № 1
1. Странични и отпадъчни продукти от фосфатната промишленост
(фосфогипс, фосфористи шлаки, ферофосфори, отлагания, налепи, утайки
прахообразни и други замърсявания и отпадъчни материали от филтриращи
устройства и инсталации за термообработка).
2. Отпадъчни продукти от нефтената и газовата промишленост (отлагания,
налепи, утайки от инсталации за добив и преработка на нефт и газ - нефтени
кладенци, платформи, рафинерии, тръбопроводи, арматура, резервоари и друго
технологично оборудване). у
3. Отпадъчни продукти от циментовата промишленост (отлагания, налепи,
утайки от клинкерни пещи, прахоочистващи филтри и друго технологично
оборудване).
4. Странични и отпадъчни продукти от пирометалургичното производство
на черни и цветни метали (шлаки, филтърни прахове от газоочистващи
инсталации при агломерация, отлагания, налепи, нагари от топилни пещи и
друго технологично оборудване, хвост, шлам, сгурия, пепел, отпадъци от
ремонт на пещи и от руди).
5. Странични и отпадъчни продукти от производството на редкоземни
метали, пигменти с TiO2 , изделия и продукти, съдържащи ториеви съединения
(шлаки, отлагания, налепи, утайки прахообразни и други замърсявания и
отпадъчни материали от технологичното оборудване и от използваните
суровини – циркон, рутил, циркониеви и монацитови пясъци и други руди и
минерали).
6. Отпадъчни продукти от котелни агрегати с изгаряне на въглища при
експлоатация на топлоелектрически централи (шлака, сгурия, пепел, прах от
очистващи филтри, отпадъчни материали от ремонт на котли).
7. Отпадъчни продукти и други материали с повишено съдържания на
естествени радионуклиди, получени от предишни дейности в отраслите по
приложение № 1, които са депонирани в миналото на определени площадки
(шлака, сгурия, строителни, метални или прахообразни отпадъци, технологично
оборудване, очистващи филтри, отпадъци от използвани суровини).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 към чл. 6
1. Методика за оценка на дозите от външно облъчване при дейности с
материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди
1.1. Ефективната доза от външно облъчване на лица, под въздействието на
материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди, се изчислява
по формулата:
.
.
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x
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където:
HE,j - ефективната доза от външно облъчване на лица от възрастова група
j;
fkonv,j - конверсионен дозов фактор, определен в таблица № 1 за
различните възрастови групи j от населението;
Hx,s - мощност на амбиентната еквивалентна доза, измерена в обект s на
дадено място х, където има материали с повишено съдържание на естествени
радионуклиди;
HsU – естествен гама-фон на площадката в обект s;
texp,s - времето на облъчване в дадено масто s при пребиваване на човек.

H

= f

∑( H

−H )t

Таблица 1: Стойности на конверсионния дозов фактор fkonv,j
Възрастова група (j)

fkonv,j

до 1 година

0,8

1 - 2 години

0,7

2 - 7 години

0,7

7 - 12 години

0,7

12 -17 години

0,6

над 17 години

0,6

работници

0,6

1.2. Когато специфичните условия на дадено работно място не са
определени за конкретния случай, при изчисляване на ефективната доза на
работници, дължаща се на външно облъчване, се допуска консервативно, че:
a) времето на облъчване е равно на пълното работно време за една година
(обикновено се приема texp,s = 2000 часа);
б) разстоянието между работници и съответните материали с повишено
съдържание на естествени радионуклиди, водещи до външно облъчване, е 0,1 m.

2. Методика за оценка на дозите от вътрешно облъчване при дейности
с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди
2.1. Оценка на ефективната доза при инхалиране на радионуклиди
2.1.1. Ефективната доза от вътрешно облъчване при вдишване на въздух
(инхалиране), замърсен с дългоживеещи алфа-нуклиди във вид на аерозоли
(прах), които могат да се получат при дейности с материали с повишено
съдържание на естествени радионуклиди, се изчислява по формулата:
.
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където:
Hinh,j - ефективната доза oт вътрешно облъчване на лица от възрастова
група j при инхалиране на радионуклиди;
Vj – скоростта на вдишване (приема се Vj =1,2 m³/h, ако не е определена
друга стойност според конкретния случай);
Cair,r,s - специфичната активност на въздуха за радионуклид r, измерена
на дадено място s, където има материали с повишено съдържание на естествени
радионуклиди;
CUair,r - фонова стойност на специфичната активност на въздуха за
радионуклида r;
texp,j,s - времето на инхалиране за лица от възрастова група j на място s.
ginh,r,j - дозов фактор при инхалиране (Sv/Bq) за работници и лица от
населението в зависимост от възрастовата група j и вида на радионуклида r;
K - концентрацията на прах (аерозоли) във вдишвания въздух (mg/m³);
r – вид на радионуклида, който може да бъде U-238, U-234, Th-230, Ra226, Pb-210, Po-210, U-235, Pa-231, Ac-227.
2.1.2. Стойностите на дозовите фактори ginh,r,j са определени в таблица 2.
2.1.3. При изчисляване на ефективната доза от вътрешно облъчване на
лица от населението при инхалиране се приема, че скоростта на вдишване Vj
има следните стойности в зависимост от възрастовата група:
Възраст на лицата:
Скорост на вдишване:
Под 1 година
0,12 m³/h
От 1до 2 години
0,22 m³/h
От 2 до 7 години
0,36 m³/h
От 7 до 12 години
0,64 m³/h
От 12 до17 години
0,84 m³/h
Над 17 години
0,93 m³/h
За работници: Vj =1,2 m³/h.
2.1.4. Когато специфичните условия на дадено работно място не са
определени за конкретния случай, при изчисляване на ефективната доза на
работници, дължаща се на инхалиране, се допуска консервативно, че:
a) времето на инхалиране texp,j,s е равно на пълното работно време за една
година (обикновено се приема texp,j,s = 2000 часа);
б) концентрацията на прах (аерозоли) във вдишвания въздух K = 10 mg/m³.

2.2. Оценка на ефективната доза при поглъщане на радионуклиди
2.2.1. Ефективната доза от вътрешно облъчване при поглъщане на
дългоживеещи алфа-нуклиди с вещества, замърсени в резултат на дейности с
материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди, се изчислява
по формулата:

H Ing , j =
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където:
Hing,j - ефективната доза от вътрешно облъчване на лица от възрастова
група j при поглъщане на радионуклиди;
uptn – коефициент на поглъщането за вещество от вид n (количеството,
погълнато за една година или за друг интервал от време според случая);
n - видовете вещества, които могат да бъдат погълнати от човек при
определен сценарий, като се разглежда консумацията на основни хранителни
продукти (мляко, месо, зеленчуци, плодове, вода, кърма), замърсени с
радионуклиди по веригата “почва-растителност-животно-човек”, и директното
поглъщане на прах и други замърсявания през устата;
Cn,r – измерената специфична активност (Bq/kg) на дадено вещество
(прах, продукт) за радионуклида r, което може да бъде погълнато в някои
случаи;
CUn,r – фоновата стойност на специфичната активност за дадено вещество
(продукт) n, съдържащо радионуклида r;
ging,r,j - дозов фактор (Sv/Bq) при поглъщане за работници и лица от
населението в зависимост от възрастовата група j и вида на радионуклида r;
r – вид на радионуклида, който може да бъде U-238, U-234, Th-230, Ra226, Pb-210, Po-210, U-235, Pa-231, Ac-227.
2.2.2. Стойностите на дозовите фактори ging,r,j са определени в таблица 3.
2.2.3. Стойностите на коефициентите на поглъщане uptn се определят за
всеки конкретен случай.
Приема се, че количеството вещества във вид на прах и замърсявания,
погълнати за една година се през устата, е 10 g/a при реалистични сценарии, ако
е невъзможно да се определи действителната стойност на uptn за даден случай.
За консервативна оценка и малко вероятни сценарии се приема uptn = 50 g/a.
3. Общи указания за оценка на облъчането от материали с повишено
съдържание на естествени радионуклиди
3.1. При оценката на ефективните дози се прилагат подходящи сценарии за
всеки конкретен случай, като се разглеждат реалистични пътища на облъчване и
се определят реалистични стойности на параметрите, необходими за
изчисляване на дозите от външно и вътрешно облъчване по формулите съгласно
т. 1.1, т. 2.1.1 и 2.2.1.
3.2. Оценката на ефективните дози и изчисленията по т. 1.1, т. 2.1.1 и 2.2.1
се основават на получените резултати от измервания на мощността на
амбиентната еквивалентна доза и специфичните активности на вещества в
места, където има материали с повишено съдържание на естествени
радионуклиди.

За получаване на представителни данни за специфичната активност на
въздух или други вещества се вземат достатъчно на брой проби за анализ в
зависимост от особеностите на обекта, спазвайки съответните стандарти за
пробовземане и измерване. Броят на пробите, които са необходими и
достатъчни за изследването на даден материал, се определя в зависимост от
хомогенността, вида и количеството му.
Измерените максимални специфични активности се използват за
консервативна оценка на облъчването в случаите, когато не може да се
определи представителна осреднена стойност.
3.3. Не се изисква оценка на ефективната доза по т. 2.2 в случаите, когато
няма реални условия и предпоставки за поглъщане на радионуклиди с
хранителни продукти или прах, замърсени в резултат на дейности с материали с
повишено съдържание на естествени радионуклиди.
3.4. За оперативен контрол на материали с повишено съдържание на
естествени радионуклиди се измерва мощността на амбиентната еквивалентна
доза на разстояние 1 m и контактно (0,1 m) до тях. Ако измерената мощност на
амбиентната еквивалентна доза на разстояние 0,1 m от даден материал
надвишава гама-фона на съответното място с повече от 0,2 µSv/h, трябва да се
вземат проби за анализ на специфичната активност и определяне на
съдържанието на U-238, Ra-226, Ra-228, Th-228, Pb-210, Po-210 и други алфануклиди, съдържащи се в него (радионуклидният състав зависи от произхода на
материала).
Радиологичната значимост на даден материал е несъществена, ако
измерената мощност на амбиентната еквивалентна доза на разстояние 0,1 m от
него не надвишава с повече от 0,2 µSv/h гама-фона на съответното място.
3.5. При оценката на външно или вътрешно облъчване по т. 1.1, т. 2.1.1 или
2.2.1 се използват стойности на параметрите, които са достоверно определени и
подходящи за конкретния случай. Ако липсват конкретни данни за някой от
параметрите, при изчисленията се използват стойности и се правят допускания,
които са най-консервативни от гледна точка на радиационната защита за
определен сценарий.
Таблица 2: Дозови фактори при инхалиране (Sv/Bq - ефективна доза от
единица активност) за работници и лица от населението в зависимост от
възрастта1
Радионуклид
Лица от населението
Работници
≤1г

1-2г

2-7г

7 - 12 г

12 - 17 г

> 17 г

[Sv Bq-1] [Sv Bq-1] [Sv Bq-1] [Sv Bq-1] [Sv Bq-1]

[Sv Bq-1] [Sv Bq-1]

U –238

1,2 . 10-5

9,4 . 10-6

5,9 . 10-6

4,0 . 10-6

3,4 . 10-6

2,9 . 10-6

1,6 . 10-6

U –234

1,5 . 10-5

1,1 . 10-5

7,0 . 10-6

4,8 . 10-6

4,2 . 10-6

3,5 . 10-6

2,1 . 10-6

Th-230

4,0 . 10-5

3,5 . 10-5

2,4 . 10-5

1,6 . 10-5

1,5 . 10-5

1,4 . 10-5

7,2 . 10-6

Ураново
семейство

Радионуклид

Лица от населението
≤1г

1-2г

2-7г

Работници
7 - 12 г

12 - 17 г

> 17 г

[Sv Bq-1] [Sv Bq-1] [Sv Bq-1] [Sv Bq-1] [Sv Bq-1]

[Sv Bq-1] [Sv Bq-1]

Ra-226

1,5 . 10-5

1,1 . 10-5

7,0 . 10-6

4,9 . 10-6

4,5 . 10-6

3,5 . 10-6

2,2 . 10-6

Pb-210

5,0 . 10-6

3,7 . 10-6

2,2 . 10-6

1,5 . 10-6

1,3 . 10-6

1,1 . 10-6

1,1 . 10-6

Po-210

1,5 . 10-5

1,1 . 10-5

6,7 . 10-6

4,6 . 10-6

4,0 . 10-6

3,3 . 10-6

2,2 . 10-6

U –235

1,3 . 10-5

1,0 . 10-5

6,3 . 10-6

4,3 . 10-6

3,7 . 10-6

3,1 . 10-6

1,8 . 10-6

Pa-231

2,2 . 10-6

2,3 . 10-4

1,9 . 10-4

1,5 . 10-4

1,5 . 10-4

1,4 . 10-4

8,9 . 10-5

Ac-227

1,7 . 10-3

1,6 . 10-3

1,0 . 10-3

7,2 . 10-4

5,6 . 10-4

5,5 . 10-4

6,3 . 10-4

Th-232

5,4 . 10-5

5,0 . 10-5

3,7 . 10-5

2,6 . 10-5

2,5 . 10-5

2,5 . 10-5

1,2 . 10-5

Ra-228

1,5 . 10-5

1,0 . 10-5

6,3 . 10-6

4,6 . 10-6

4,4 . 10-6

2,6 . 10-6

1,7 . 10-6

Th-228

1,6 . 10-4

1,3 . 10-4

8,2 . 10-5

5,5 . 10-5

4,7 . 10-5

4,0 . 10-5

3,2 . 10-5

Total U-Series 2)

1,9 . 10-4

1,7 . 10-4

1,1 . 10-4

8,0 . 10-5

6,8 . 10-5

6,3 . 10-5

5,0 . 10-5

Актиниево
семейство

Ториево
семейство

1)

Дозови коефициенти за тип М съгласно Публикация 71 на МКРЗ (за

торий- тип S, за актиний – тип F).
2)

Дозовите коефициенти, съответстващи на двете уранови серии ((U-

238, U-235) във вековно равновесие с техните дъщерни продукти и при
съотношение U-238/ U-235 : 20 /1. Те са изчислени по формулата:
gInh,j = gInh,U-238,j + gInh,U-234,j + gInh,Th-230,j + gInh,Ra-226,j + gInh,Pb-210,j + gInh,Po-210,j +
+ 0,05 · (gInh,U-235,j + gInh,Pa-231,j + gInh,Ac-227,j)
3)

AMAD = 5 µm.

Таблица 3: Дозови фактори при поглъщане (Sv/Bq - ефективна доза от
единица активност) за работници и лица от населението в зависимост от
възрастта1
Радионуклид Лица от населението

Работници

≤1г

1-2г

2-7г

7 - 12 г

12 - 17 г

> 17 г

[Sv Bq-1]

[Sv Bq-1]

[Sv Bq-1]

[Sv Bq-1]

[Sv Bq-1]

[Sv Bq-1]

[Sv Bq-1]

U -238

3,4 . 10-7

1,2 . 10-7

8,0 . 10-8

6,8 . 10-8

6,7 . 10-8

4,5 . 10-8

4,4 . 10-8

U -234

3,7 . 10-7

1,3 . 10-7

8,8 . 10-8

7,4 . 10-8

7,4 . 10-8

4,9 . 10-8

4,9 . 10-8

Th-230

4,1 . 10-6

4,1 . 10-7

3,1 . 10-7

2,4 . 10-7

2,2 . 10-7

2,1 . 10-7

2,1 . 10-7

Ra-226

4,7 . 10-6

9,6 . 10-7

6,2 . 10-7

8,0 . 10-7

1,5 . 10-6

2,8 . 10-7

2,8 . 10-7

Pb-210

8,4 . 10-6

3,6 . 10-6

2,2 . 10-6

1,9 . 10-6

1,9 . 10-6

6,9 . 10-7

6,8 . 10-7

Po-210

2,6 . 10-5

8,8 . 10-6

4,4 . 10-6

2,6 . 10-6

1,6 . 10-6

1,2 . 10-6

2,4 . 10-7

Ураново
семейство

[5,2 . 10-6] [1,8 . 10-6] [8,8 . 10-7] [5,2 . 10-7] [3,2 . 10-7] [2,4 . 10-7]
2)

2)

2)

2)

2)

2)

U -235

3,5 . 10-7

1,3 . 10-7

8,5 . 10-8

7,1 . 10-8

7,0 . 10-8

4,7 . 10-8

4,6 . 10-8

Pa-231

1,3 . 10-5

1,3 . 10-6

1,1 . 10-6

9,2 . 10-7

8,0 . 10-7

7,1 . 10-7

7,1 . 10-7

Ac-227

3,3 . 10-5

3,1 . 10-6

2,2 . 10-6

1,5 . 10-6

1,2 . 10-6

1,1 . 10-6

1,1 . 10-6

Th-232

4,6 . 10-6

4,5 . 10-7

3,5 . 10-7

2,9 . 10-7

2,5 . 10-7

2,3 . 10-7

2,2 . 10-7

Ra-228

3,0 . 10-5

5,7 . 10-6

3,4 . 10-6

3,9 . 10-6

5,3 . 10-6

6,9 . 10-7

6,7 . 10-7

Актиниево
семейство

Ториево
семейство

Радионуклид Лица от населението

Th-228

Total

Работници

≤1г

1-2г

2-7г

7 - 12 г

12 - 17 г

> 17 г

[Sv Bq-1]

[Sv Bq-1]

[Sv Bq-1]

[Sv Bq-1]

[Sv Bq-1]

[Sv Bq-1]

[Sv Bq-1]

3,7 . 10-6

3,7 . 10-7

2,2 . 10-7

1,5 . 10-7

9,4 . 10-8

7,2 . 10-8

7,0 . 10-8

U- 4,6 . 10-5

1,4 . 10-5

7,9 . 10-6

5,8 . 10-6

5,5 . 10-6

2,6 . 10-6

1,6 . 10-6

series4)
[2,5 . 10-5] [7,2 . 10-6] [4,4 . 10-6] [3,7 . 10-6] [4,2 . 10-6] [1,6 . 10-6]
3)

3)

3)

3)

3)

3)

1)

Дозови коефициенти съгласно Публикация 69 на МКРЗ.

2)

Дозовият коефициент за

210

Po следва да се използва за изчисление на

дозите за лица от населението, дължащи се от поглъщане на почва. При
получаване на стойностите е предположено, че полоният се намира само в
неорганични съединения и дозовият коефициент е изчислен на базата на МКРЗ
Публикация 67.
3)

Дозовият коефициент за цялото ураново семейство следва да се

използва за изчисляване на облъчването на лица от населението, дължащо се
на поглъщане на почва.
4)

Дозовите коефициенти, съответстващи на двете уранови серии ((U-

238, U-235) във вековно равновесие с техните дъщерни продукти и при
съотношение U-238/ U-235 : 20 /1. Те са изчислени по формулата:
gInh,j = gInh,U-238,j + gInh,U-234,j + gInh,Th-230,j + gInh,Ra-226,j + gInh,Pb-210,j + gInh,Po-210,j +
+ 0,05 · (gInh,U-235,j + gInh,Pa-231,j + gInh,Ac-227,j)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 към чл. 16
Нива за освобождаване на материали с повишено съдържание на
естествени радионуклиди от обхвата на наредбата
За естествени радионуклиди от веригите на

Специфична

разпадане на U-238 и U-235

активност:
до 1 Bq.g-1

За естествени радионуклиди от веригата на

Специфична

разпадане на Th-232

активност:
до 1 Bq.g-1

Специфична
За K-40

активност:
до 10 Bq.g-1

Забележки: 1. Стойностите на специфичните активности са валидни за
радиоактивните семейства при веково равновесие на майчините радионуклиди
U-238, U-235 и Th-232 с техните дъщерни радионуклиди. Те се отнасят за
майчините радионуклиди, за всеки един дъщерен продукт от съответните
вериги на разпадане и за всяко едно подсемейство в тези вериги, например към
подсемейство с майчин нуклид Ra-226.
2. При смес от естествени радионуклиди специфичната активност за
всеки един от радионуклидите, съдържащи се в даден материал, трябва да
бъде по-малка от нивата, посочени в таблицата. Тези нива са приложими за
големи количества материали с повишено съдържание на естествени
радионуклиди (над 1000 kg).

