
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕ  
2015 – 2016Г. ЗА ОБЛАСТ 

СТАРА ЗАГОРА 
 



  

 С Решение на Министерски 
Съвет № 537 от 12 септември 
2013г. беше приета Национална 
програма за намаляване на 
въздействието на 
концентрацията на радон върху 
здравето на българското 
население. 



  Формиране и провеждане на 

дългосрочна политика за 

намаляване и предотвратяване на 

риска за здравето на българските 

граждани в резултат от 

въздействието на високи 

концентрации на радон в сгради. 



* Да се поставят основите на системна 

национална политика, насочена към 

намаляване въздействието на радон в 

сгради, с цел превенция на риска за 

здравето чрез законодателни, 

административни и обществени мерки. 

* Да се изготви радонова карта на 

България. 



* Да се създаде система за контрол 
на нови и съществуващи сгради по 
отношение референтните нива на 
радон. 

* Да се подобри обществената 
осведоменост. 

* Да се създаде система за контрол 
на радон на работните места. 

 



 Единственият начин да се определи 
концентрацията на радон в едно жилище е да се 
проведе измерване. В рамките на Националната 
програма в периода април 2015 – май 2016г. на 
територията на област Стара Загора бяха 
разположени общо 104 детектора за измерване 
на концентрацията на радон в жилища. 
  Резултатите от тези измервания ще бъдат 
използвани при изготвяне на радонова карта на 
България. 
 В следващата таблица са посочени 
обобщени резултати по общини, предоставени от 
НЦРРЗ.  



код община Брой 
населени
е към 
2015г. 

Брой 
детектор
и 

Средна 
ст-ст на 
Rn 
Bq/m3 

Мин. 
измерена 
ст-ст на 
Rn 
Bq/m3 

Макс. 
измерена 
ст-ст на 
Rn 
Bq/m3 

24 Стара 
Загора 

323 685 104 89 12 471 

24.01 Бр. 
Даскалови 

8403 3 44 12 95 

24.02 Гурково 4988 2 238 210 266 

24.03 Гълъбово 12414 3 58 22 113 

24.04 Казанлък 69668 21 137 26 471 

24.05 Мъглиж 9972 3 80 49 132 

24.06 Николаево 4488 2 102 30 174 



код община Брой 
населени
е към 
2015г. 

Брой 
детектор
и 

Средна 
ст-ст на 
Rn 
Bq/m3 

Мин. 
измерена 
ст-ст на 
Rn 
Bq/m3 

Макс. 
измерена 
ст-ст на 
Rn 
Bq/m3 

24.07 Опан 2672 1 32 - - 

24.08 Павел 
баня 

13601 3 163 31 306 

24.09 Раднево 18833 6 126 42 242 

24.10 Стара 
Загора 

158563 49 58 12 273 

24.11 Чирпан 20083 11 77 28 157 





 От голямо значение за отделянето на 

радон е концентрацията на радий-226 в 

почвата, както и нейната пропускливост. 

Различните типове скали и почви имат 

различно съдържание на радий-226 и 

различна пропускливост. Химическата 

инертност на радона му позволява да 

напусне мястото на образуване и да 

мигрира на десетки метри по 

дифузионен и конвекционен път. 

 



 Концентрацията на радон във въздуха на 
открито и в сгради зависи от климатичните 
условия и през различните сезони варира в 
широки граници. Газът радон може 
свободно да прониква в сградите чрез 
дефекти във външната обвивка на сградата 
и малки пукнатини в основата. 

 Източник на радон може да бъде и 
неговото наличие в питейните води. По-
малка част от постъпването на радон в 
сградите се дължи на съдържанието на 
радий-226 в строителните материали, сред 
които най-широко разпространените са 
бетон, тухли и гранит. 
 



 Референтното ниво, съгласно чл. 45, 
ал. 2, т. 2 на Наредбата за основни 
норми за радиационна защита (ДВ, бр. 
76 от 2012 г.) средногодишната 
концентрация на радон във въздуха за 
съществуващи сгради е 300 Bq/m3. 
Референтното ниво не следва да се 
приема като строга граница между 
опасно и безопасно, а че облъчването 
над тази стойност изисква 
предприемане на мерки за намаляване 
на концентрацията на радон. 
 



 Министерство на здравеопазването 

препоръчва да се предприемат действия 

за намаляване концентрацията на радон 

във въздуха на съответните помещения, 

когато резултатите от изпитването на 

радон са над 300 Bq/m3. 

 Намаляването на нивата на радон може 

да се осъществи лесно, ефективно и 

сравнително евтино чрез технически 

мерки, които се прилагат в редица 

държави в Европа и Америка. 
 



 Видовете мерки, които могат да се 

прилагат за намаляване на нивата на 

радон в сгради, зависят от измерените 

концентрации в съответната сграда и 

най-общо могат да бъдат следните: 

  при нива на концентрацията на радон 

  около:  

 300-400 Bq/m3 - подобряване на 

вентилацията, включително и по-често 

проветряване на помещенията; 
 



 над 500 Bq/m3 - увеличаване на 

степента на естествен обмен на въздух, 

което се осигурява чрез създаване на 

допълнителни вентилационни отвори, 

разположени в по-ниските части на 

сградата; инсталиране на принудителна 

вентилация, която увеличава степента 

на обмен на въздуха в обитаемите 

пространства; уплътняване на 

пукнатини в основата, канали и други; 

 



 над 700 Bq/m3 - коригиращи мерки, 

проектирани така, че да не се 

позволява навлизането на радон в 

сградата и монтиране на принудителна 

вентилация. 

 При предприемането на коригиращи 

мерки за всеки конкретен случай е 

необходимо да се направи консултация 

със строителни специалисти за 

намиране на най-оптимално решение. 

 



 Концентрацията на радон във въздуха 

зависи от климатичните условия и през 

различните сезони варира в широки 

граници. В момента се извършва 

измерване с 30 детектора, разположени 

на територията на областта, които се 

подменят на 3 месеца, съобразено със 

сезоните, за да бъдат отчетени 

сезонните вариации на концентрацията 

на радон във въздуха в сградите.  



 Повече информация по темата може да се 

намери на интернет страницата на 

Националната програма за намаляване 

въздействието на радон в сгради върху 

здравето на българското население: 

www.np-radon.org 

 Може да се включите в анкетата на НЦРРЗ 

като последвате линка: 

 http://www.anketa-radon.com/  

 

 

http://www.np-radon.org/
http://www.np-radon.org/
http://www.np-radon.org/
http://www.np-radon.org/
http://www.np-radon.org/
http://www.np-radon.org/
http://www.np-radon.org/
http://www.anketa-radon.com/
http://www.anketa-radon.com/
http://www.anketa-radon.com/
http://www.anketa-radon.com/
http://www.anketa-radon.com/
http://www.anketa-radon.com/
http://www.anketa-radon.com/
http://www.anketa-radon.com/
http://www.anketa-radon.com/
http://www.anketa-radon.com/

