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През 2010 г. радиационният контрол обхвана малък брой обекти и дейности, 

предвид ограничените правомощия на РИОСВ в тази област.  

През годината са проверени извънредно 14 бр. потенциално рискови производствени  

обекти, съхраняващи и/или използващи източници на йонизиращи лъчения: 

- 9 бр. обекти в гр. Плевен,  по Заповед № РД-13-23/18.05.2010 г. на областния управи-

тел на Област Плевен 

- 5 бр. обекти в гр. Ловеч и в гр. Троян, по Заповед № 171/29.04.2010 г. на областния 

управител на Област Ловеч. 

При проверките не бяха констатирани нарушения  на условията, включени в издаде-

ните от Агенцията на ядрено регулиране (АЯР) лицензии, включително обхвата и периодич-

ността на радиационния мониторинг. В съставените констативни протоколи са дадени 3 бр. 

предписания за поставяне на предупредителен знак за радиоактивност. Предписанията са 

изпълнени. 

През 2010 г. в рамките на националната мрежа за радиационен мониторинг на околна-

та среда, на територията на Плевенска, Ловешка, В.Търновска и Габровска област бяха взети 

общо 139 бр. проби от Регионална лаборатория – Плевен към ИАОС.  

Мрежата за мониторинг обхваща и разположената на територията на Плевенска об-

ласт част от 100-километровата зона около АЕЦ “Козлодуй”, както и 30-километровата зона 

около АЕЦ “Белене”. 

По компоненти през 2010 г. са взети и изследвани следните проби: 

♦ 77 бр. проби от необработваеми почви и 7 бр. проби от дънни утайки – 

за съдържание на следните радионуклиди:  

уран 238,  

радий 226,  

торий 232,  

калий 40,  

олово 210,  

техногенен цезий 137; 

♦ 31 бр. проби от повърхностни и подземни води –  

за съдържание на: 

обща αααα (алфа) и ββββ (бета) радиоактивност,  

тритий,  

стронций 90, 

техногенен цезий 137. 

♦ 18 бр. проби за съдържание на радионуклиди в атмосферния въздух 

♦ 6 бр. проби от потенциални замърсители. 

В изследваните проби не е регистрирано повишено съдържание на природни или 

техногенни радионуклиди. 

През изтеклата година е провеждан и фонов мониторинг, като са извършени 109 бр. 

измервания на радиационния γγγγ (гама) фон. Не са установени превишения за характерните за 

региона стойности.   

През 2010 г. бяха проведени 3 бр. извънпланови проверки на  обекти с източници на 

електромагнитни полета (ЕМП) – приемателно-предавателни станции за мобилна комуника-

ция. Две от проверките са по сигнали от граждани и една проверка е по искане на Районна 

прокуратура – Плевен. Проверките по сигнали са извършени на място в обектите, проверката 

за прокуратурата е по представени документи – проект и протокол от измерване на показате-

ли на ЕМП. При проверките не са установени нарушения на изискванията и нормите, опре-

делени в Наредба №9/14.03.1991 г.  


