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Фиг. 1. Схема на местоположението на урановите находища в България. 

Жилни находища ( – експлоатирани; – спрени от експлоатация и неексплоатирани);
Пясъчникови находища ( – експлоатирани; – спрени от експлоатация и неексплоатирани).

1 – Бухово; 2 – Пробойница;
3 – Курило; 4 – Сборище; 
5 – Сливен; 6 – Габра; 
7 – Бялата вода; 8 – Костенец; 
9 – Бели Искър; 
10 – Партизанска поляна;
11 – Сенокос; 12 – Игралище;
13 – Беслет; 14 – Доспат; 
15 – Смолян (Герзовица); 
16 – Наречен, 17 – Здравец; 
18 – Сърница; 19 – Планинец.
20 – Смоляновци; 21 – Симитли;
22 – Елешница; 23 – Мелник–
Златолист; 24 – Селище; 
25 – Момино–Церетелево; 
26 – Белозем–Трилистник–Дебър;
27 – Маноле; 28 – Хасково; 
29 – Навъсен–Троян–Марица; 
30 – Мъдрец–Владимирово–
Орлов дол; 31 – Окоп–Тенево 

Уранодобивната дейност в България има 47 годишна история (1945–1992 г.) и е една от най-

ранните в Европа. Урановите находища в България (47 на брой – фиг. 1) включват разнообразни

генетични и промишлени типове [1].
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• ПМС №163/ 1992 г. – прекратяване производството на уран в България /чл. 17, ал. 1 от Закона

за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия/

• 47 години небрежна разрушителна експлоатация бележи и пейзажа и природата

• ПМС № 74/ 1998 г. - делегирани задължения за ликвидиране на последиците от уранодобива и

уранопреработването в страната на дружеството „Екоинженеринг-РМ” ЕООД, МИ

• След прекратяването - изпълнени редица дейности по биологическа рекултивация и

мелиоративни дейности по възстановяването на почвеното плодородие на земеделските земи,

влизащи в границите на геотехнологичните участъци и др.

• След 1998 г. и понастоящем във всички обекти се изпълнява:

- радиационен мониторинг на водите за оценка на качествата на подземните и

повърхностните води,

- оценка влиянието на уранодобивната дейност,

- резултатите от биологическата рекултивация.

• Регистрирано замърсяване на водите с естествени радионуклиди главно от обектите с

класически добив [1], /Прилаган комбиниран геотехнологичен метод за добив на уран с

киселинно излужване или третиране със содови разтвори/:

- изливни руднични води,

- сондажи на самоизлив,

- дренаж от открити кариери,

- табанирани нискоактивни рудни маси.
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Какви са реално постигнатите резултати?

„Държавата е предприела серия от мерки, които не са достатъчно ефективни и не са дали желания

резултат. Процесът на рехабилитация на засегнатите райони не е приключил. Няма място в

България, където рекултивацията да е добре извършена. Няма и цялостна картина за сегашната

ситуация на замърсените територии. “ [2].

Данните от Изпълнителната агенция по околна среда (извършваща надведомствен мониторинг на

обектите и районите от бившата уранодобивна промишленост) потвърждават описаната

проблематика [2]. Основните причини за неизпълнението на планираните дейности, които се

подчертават са:

• Липсата на цялостна програма за ликвидиране на последиците от уранодобива в краткосрочен

и средносрочен план;

• Компрометиране на вече извършени ликвидационни и рекултивационни работи поради

некачественото им проектиране или изпълнение и недостатъчна техническа поддръжка;

• Един от основните нерешени проблеми остава управлението и комплексното пречистване на

замърсени с естествени радионуклиди води, изтичащи от уранодобивните обекти;

• Не се провежда системен ведомствен мониторинг на параметрите на околната среда;

• Нормативната основа за осъществяването на радиологичния контрол е несъвършена и др.
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2.1. Уранови мини – жизнен цикъл и саниране /опитът в Германия/

Санирането може да се случи на всеки етап от жизнения цикъл на съоръженията [3]
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• Интегрирана програма: t ≤ 0

• Наследени ситуации: t ≥ 0

- Промяна на отговорността между закриването и възстановяването

- Обикновено има съществена разлика във времето между затварянето и

началото на санирането

• Оптимална програма: t = 0

Проучване/ Планиране/ Изграждане Закриване/ Саниране/ Предаване&

и експлоатация/ Наблюдение

t
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Опитът в България - с какво се сблъскахме ние?

„Изготвяне на прединвестиционни проучвания за изграждане на съоръжение за управление и

пречистване на изливащите се замърсени води от Щолна № X”

• Възлагане

• Първи стъпки – посещение на място (липса на табели и ограда);

• Противоречия в изходните данни за количеството и качеството на рудничната вода, подлежаща

на пречистване; липса на представителен мониторинг;

• Несъобразен баланс обхват на дейностите (необходими допълнителни измервания) – бюджет;

- Направени допълнителни пълни геодезични заснемания;

- Инженерно-геоложки и хидро-геоложки доклад, собственост на земите;

- Радиационното обследване на територията обхваща измервания на мощността на

дозата на външно гама лъчение и на повърхностни алфа- и бета-замърсявания в 103

пункта около Щолната за остатъци от повърхностни радиоактивни замърсявания;

- Обследване на проби от изтичащите води от щолната и по течението на приемника –

физико-химично и радиологично;

• Липса на специфично know-how;

• Няма специален закон със съответни технически/ финансови разпоредби за приключване.
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Цветови код за онагледяване на 

гама-радиационната обстановка

За гама лъчение

Мощност на екв. 

доза (МЕД)

Цветови код

До 360 nSv/h зелен

От 360 nSv/h до 

720 nSv/h

жълт

Над 720 nSv/h червен

Съобразно действащите в РБ

норми, измерените стойности

са в рамките на

регламентираните граници за

амбиентната еквивалентна

гама доза и за повърхностно

радиоактивно замърсяване.

Предвид предстоящите

дейности, за уточняване на

радиационната обстановка се

препоръчва:

да се извършат лабораторни

изследвания на почвени

образци и води за определяне

на техногенните радионуклиди

като компоненти с принос към

радиационната обстановка.
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Допълнителни лабораторни радиологични анализи на изливните води – съответстват на

данните, предоставени от Възложителя.

Оразмерителните водни количества - съществен фактор при определяне на бъдещите

инвестиционни и експлоатационни разходи; противоречиви данни за водните количества и

тяхното формиране – вариращи сезонно от 1 до 28 l/sec; смесване с повърхностно течащи

води…

Препоръка: отделяне на рудничните от повърхностните води; нова мониторингова

концепция/ доп. измервателна кампания, която да може да даде яснота по отношение на

колебанията на количеството и качеството на водите; връзката им с промяната на

атмосферните промени – валежи и др.

№ Показа-

тели

Мярка Ср.стойност/ по 

задание

Макс.ст-т по 

задание

Норм. Ст-т

1 Уран mBq/dm3 *1687,50 /

**41 771/

(2,05 mg/l)

59 575 *7 500 mBq/dm3

(***0.6 mg/dm3)

2 Радий mBq/dm3 *276 777 *500 

(***150 mBq/dm3)

3 Сулфати mg/dm3 *977,8 /**969/ 2 003 300

4 Арсен mg/dm3 *0,052 /**0,067/ 0,31 0,1

5 Манган mg/dm3 *3,45 /**3,65/ 11,84 0,3

Показатели, подлежащи на третиране

Забележки:

*) По данни на Възложителя

**) Преизчислена осредн. ст-т

***) Съгласно действащо 

разрешително за заустване
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Списъкът на „Най-добрите налични технологии, които са икономически постижими“ 

(BATEA), събран за канадската минна промишленост, дава преглед на широк спектър от 

технологии в пречистването на рудничните води [4]:

• Неутрализация и утаяване на хидроксиди;

• Утаяване на сулфиди;

• Съ-утаяване с желязо или алуминиева сол;

• Бариев хлорид съ-утаяване;

• Окисляване на метали;

• Повторно подкиселяване (Reacidification);

• Разделяне на твърдата / течната фаза;

• Подобрена коагулация и утаяване;

• Деструкция на цианидите;

• Стрипинг;

• Йонообмен;

• Адсорбция;

• Активно аеробно биологично окисляване;

• Активна анокси- / анаеробна биологична редукция;

• Мембранни технологии (размер/ заряд);

• Пасивно третиране*.
*) С. Грудев, П.Георгиев, И.Спасова, М. Николова, А. Ангелов, Л.Дилс; Пречистване на кисели руднични води посредством пилотна пасивна система; 

Годишник на минно-геоложкия университет “Св. Иван Рилски”, том 48, св. I, геология и геофизика, 2005; 

ПРЕЧИСТВАНЕ НА РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЕНИ РУДНИЧНИ ВОДИ – ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

2. ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА; 2.3. Най-добрите налични технологии



 

ДЕЛФИН      

Проект Екотехника ООД 

Конкретни примери и нови проучвания

• HDS процеси – база за повечето от процесите на пречистване на водата в международен план;

• Йонообмен или обратна осмоза (Южна Африка) - локализирани случаи;

/Екстракцията на акумулирания в смолите уран в България се извършва в инсталация за

регенерационно пречистване на йонообменни смоли (ЛРОЙС) в с. Елешница. Като краен

продукт от процеса на пречистване се получава амониев уранил трикарбонат (АУТК),

който подлежи на лицензионен режим и контрол от АЯР и ЕВРАТОМ/.

• Кристализация чрез замразяване – пример за нова технология, която не е достигнала етап

на развитие за широко приложение в индустриален мащаб;

• Предпочитани концепции – минимизиране на емисиите; възстановяване на ценни суровини

като метали, торове или сяра;

 Проучвания за алтернативно отстраняване на уран и арсен

Основни недостатъци на практикуваните към момента методи за третиране/утаяване:

• Високата консумация на реагенти; 

• Увеличаване твърдостта и солеността на водите, които се третират;

• Повишени количества остатъци/ утайки;

• Ограничената приспособимост на съществуващите инсталации към променящите се

гранични условия;

• Големите конструктивни усилия.
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Алтернативни методи - гъвкави и модулни приложения с йонообменни смоли за отстраняване на

уран, арсен и радий.

 Проучвания за отстраняване на сулфати

Необходимост – намаляване на неутралните солни натоварвания в приемниците.

Основни недостатъци на практикуваните към момента методи на съ-утаяване с „етрингит“

или BaSO4 - големи експлоатационни разходи, респ. количества утайки.

Нови изследвания - фокус върху мембранно базирани техники в комбинация с утаяване и/ или

изпарение.

 Развитие на нови техники за саниране на изходните условия

Една от целите за устойчивост на програмата за оздравяване на Wismut [4] –

оздравителните операции да доведат до състояние на самоподдържаща се система,

която ще зависи от активните мерки в дългосрочен план и ще носи нисък остатъчен риск.

Основен концептуален подход:

- Добро управление на водите и пречистването им - възстановяване на източника;

- Изменение на подземните водни тела, засегнати от минното дело, спрямо състоянието им

преди минните дейности,

- Минимизиране потоците от замърсители за постигане изисканото съкращаване на периода 

за пречистване на водите, или опростяване на процеса на третиране.      
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Развитие на нови техники за саниране на изходните условия - продължение

- Дългосрочно намаляване не само на уран и Ra-226, но и As, Fe и SO4 чрез естествени

Процеси на задържане или затихване, вследствие имобилизиция на тези неорганични 

замърсители съответно чрез сорбция, утаяване или капсулиране /Пример - технология за 

инжектиране на  алкални и редуциращи разтвори за възстановяване на рудник Königstein, 

успешно тестван в полеви тест/. 

- Друг потенциален технологичен подход за имобилизиране на уран – базиран на стимулиране

на микробно катализирана верига на автотрофна редукция-окисляване в реактивна зона.

/Впечатляващ пример мина Pöhla - вследствие спонтанното утаяване, концентрацията на уран

е < 50 µg/l през последните почти две десетилетия/.

Докато редукцията на микробния сулфат води до био-геохимично утаяване на сулфиди и

уранинит и създаване на редокс буфер, то е точно обратното за радий и арсен.

Например, радият се освобождава в по-голяма степен при появата на редукция на сулфат

поради повторното разтваряне на Ra-съдържащи сулфати (гипс, барит).

Подвижността на арсена в подземните води се контролира значително от съвместно утаяване

върху Fe-хидроксиди.
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2. ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА; 2.3. Най-добрите налични технологии
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Основни принципи за проектиране на:

• Водовземни съоръжения - по начин, който да е траен и да не изисква поддръжка,

базирано на следните основни принципи:

- Намаляване дебелината на ненаситената зона, която е източник на продължително

отделяне на замърсители;

- Намаляване обемите на захранващата вода чрез намаляване на водосборните

площи и/или хидравличния градиент на потока подземни води;

- Енергийно оптимизиране изпомпването на водата от мината.

• ПСРВ – основни фактори:

- Промени в количеството и/ или качеството на водите, които се третират;

- Оптимизация на разходите;

- Дистанционно управление и наблюдение;

- Напредъкът в съвременните технологии.;

- Енергийна ефективност – агрегати, технологични процедури, ВЕИ;
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“Wismut” експлоатира 8 броя ПСРВ, като 6 от тях са с дозиране на вар. Чрез добавянето на

варно мляко, BaCl2 и FeCl3, тежките метали, урана, радия и арсена се отстраняват под формата

на ниско разтворими утайки/ отложения, които се депонират в инженерни клетки в стари табани

за минни отпадъци и в зони за управление към хвостохранилищата. [6]
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Подобрена конвенционалната HDS технология чрез прилагане на поетапна неутрализация 

ПСРВ - Königstein 
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ПСРВ на Königstein, HDS се състои от две линии за неутрализация на вар с 4 реакционни

камери всяка, всички аерирани за разбъркване и пълно окисляване на желязото, 

в комбинация с високоскоростен утайкоуплътнител (подобрено отделяне чрез 

подаване на захранване в утайковия слой) [5].

Основни предимства:

- Ограничено пренасищане на съответните фази в неутрализираната суспензия;

- Потиска утаяването на аморфни железни фази (хидроксиди);

- Благоприятства утаяването на кристални твърди фази като основен железен сулфат

FeOHSO4 или по-сложни смесени фази като Schwertmannite Fe8O8(OH)6SO4

(или подобни формули), в допълнение към утаяването на гипс, ако е приложимо;

- Подобрява свойствата на утайките за обезводняване - до 48% сухо вещество 

(средно) по време на рутина експлоатация;

- Утайки, подходящи за директно изнасяне на специализираните площадки

(без допълнително кондициониране);

Поради значителната концентрация на желязо, тежките метали и радионуклидите се 

отстраняват ефективно чрез адсорбционни въздействия (т.нар. съ-утаяване). 

Накрая, пречистената вода преминава през задържащо езеро (лагуна) и (за абсолютна

безопасност) филтриращ блок, преди да се изхвърли към река Елба.  
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Третиране на утайките от химичното пречистване

Стопанство за имобилизация на утайките чрез циментови блокчета. В тях не се отстраняват

замърсителите, но се намалява тяхната мобилност, т.е спиране на емисиите в дългосрочен

план и свеждане до минимум заплахата от екологични щети.

Депониране [3]:

1. Подземно;

2. На специализирано депо.
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Поддръжка след затваряне

Минно депо и рекултивация

Хвостохранилища

Възстановяване повърхности

Мониторинг

Пречистване на води

Основни операции (програма за възстановяване 2010 г.)

1991 – Влизане в сила на «Закона Висмут»

“Wismut GmbH”, Общи разходи към края на 2012 г. – 5,7 Млрд. Евро

ПРЕЧИСТВАНЕ НА РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЕНИ РУДНИЧНИ ВОДИ – ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

3. ОБЩА КОНЦЕПЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЧНИ СХЕМИ

Персонал – от 27 800 човека (през 1991) до 1 500 (през 2010), [7]
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• Идентифицирането и прилагането на устойчиви решения за успешно разрешаване на

проблемите с управлението на водите от наследството на минното дело на всички обекти

остава едно от големите предизвикателства в инженерната наука;

• За да се постигане целта „Добро състояние“ за всички потенциално засегнати водни тела е

необходимо обединяване на усилията на различните специалисти и отговорните за това

власти;

• Докато дългосрочните геохимични процеси, техните гранични условия, предпоставки и

начини на действие се нуждаят от по-нататъшно проучване, създаването на бариери за

емисиите, мерките за пречистване на водата и адаптирането на пречиствателните станции

към непрекъснато променящите се условия трябва да продължи;

• Проблемът с неоправданите инвестиции и впоследвие неплатими експлоатационни раходи,

би могъл да се избегне чрез осигуряване на адекватен баланс (бюджет – обхват на

дейностите - време за изпълнението им), провеждането на представителен мониторинг и

задължителни симулации в лабораторни условия (и/или пилотни изследвания) преди

окончателно да се вземе решение коя технологична схема на пречистване ще е най-

адекватна за конкретния случай.

ПРЕЧИСТВАНЕ НА РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЕНИ РУДНИЧНИ ВОДИ – ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

4. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ



• При положение, че „досегашните опити да се регулира дейността чрез подзаконови актове са

неуспешни“ [2] – би било добре да се приеме специален Закон за ликвидирането на

последиците от уранодобива в РБългария, чрез който да се изградят липсващите досега

връзки между нормативна уредба и държавни институции.

/актуална оценка на състоянието на обектите от уранодобива; актуализация на

програмите в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план; структури на организация;

опростяване на процедурите и др./

• Ключове за успех на всяка програма за възстановяване на щетите от уранодобива:

 Силна и решителна политическа мотивация;

 Стабилна законова база;

 Запазване на ценни умения и придобиване на “know how”;

 Незабавно и стабилно финансиране

 Стройна административна структура за преодоляване на ключовите проблеми.

• Нашето здраве и здравето на бъдещите генерации е в ръцете ни – да не го пропиляваме.

• „Никой не може да се върне назад и да започне отначало, но всеки може да стартира днес

и да направи нов завършек“, Мария Робинсон
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