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I. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

I.1. Актуалност на изследването 

Използването на безопасна питейна вода е основно право на населението. 

Външният вид, вкуса и мириса са полезни индикатори за качествата на питейната вода, 

които лесно могат да бъдат оценени, но отсъствието на някакво неприятно качество на 

водата не гарантира нейната безопасност. Радиоактивността няма цвят, вкус и мирис и 

използването на вода с наднормено съдържание на радионуклиди в нея може да доведе 

до влошаване на здравния статус на населението. 

Най-често прилаганият начин за защита здравето на хората от неблагоприятните 

ефекти на замърсяването на питейната вода е провеждането на постоянен или 

периодичен мониторинг на качествените показателите на водата с цел да се осигури 

постоянна и системна информация за качеството на подаваната към консуматорите 

питейна вода и да се проследи ефективността на провежданата обработка и 

пречистване, включително лабораторни изпитвания за предотвратяване на 

замърсяването на водоизточника. 

Радиологичният статус на питейните води се определя от нормалното 

присъствие на естествените радионуклиди от уран-радиевия и ториевия редове и 

техните разпадни продукти, калий-40, както и от замърсявания в резултат на 

технологичния прогрес. Минната дейност, употребата и производството на минерални 

торове и пясъци, включващо естествени радиоактивни материали може да допринесе за 

техногенното увеличаване на съдържанието на естествени радионуклиди във водите. 

Възможно е и допълнително замърсяване с изкуствени радионуклиди, произведени и 

използвани в открит вид, които могат да попаднат в питейните води в резултат на 

неправилна употреба или съхранение. Във водата радионуклидите попадат чрез 

процеси на ерозия и разтваряне от скали и минерали, формирани във водоносния 

хоризонт. Приносът на годишната ефективна индикативна доза в резултат на 

консумация на питейна вода към годишната ефективна доза на облъчване на 

населението е много малък и се дължи главно на естествените радионуклиди от уран-

радиевия и ториевия редове. Разпространението в жизнената среда на радионуклидите 

от ядрения горивен цикъл, от медицината и от другите употреби на радиоактивни 

материали би могло да стане само при злоумишлени действия и инциденти. 

До момента в България не е извършвано систематично изследване за 

съдържанието на естествени радионуклиди във води за пиене. Липсата на обобщена 

информация за радиологичния статус на водите, както и анализ на резултатите с оглед 

оценка на риска за целия човешки живот от облъчване на населението, в резултат на 

поглъщане на естествени радионуклиди с питейни и минерални води в България, 

наложи необходимостта от провеждането на настоящото проучване. Проследяването на 

корелационни зависимости между съдържанието на естествените радионуклиди във 

водите, както и оценки на влиянието на редица физико-химични фактори върху 

специфичните активности на естествените радионуклиди е важна предпоставка за 

оптимизиране на провеждания мониторинг. Всичко това, обоснова основните акценти, 

заложени в задачите за изпълнение на дисертационната теза за постигане на основната 

цел. 
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I.2. Цел и задачи 

Основната цел на дисертационния труд е анализ на съдържанието на естествени 

радионуклиди в питейни и минерални води и оценка на здравния риск за българското 

население. За постигането на тази цел са формулирани няколко специализирани задачи: 

1. Определяне съдържанието на естествени радионуклиди в: 

- питейни води от Югозападна България 

- минерални води от територията на България 

1.1. Анализ на специфичното съдържание на естествен уран, радий-226, радон-222, 

обща алфа и обща бета активности; 

1.2. Връзка между специфичното съдържание на естествен уран, радий-226, обща алфа 

активност и обща бета активност; 

2. Анализ на фактори, влияещи върху съдържанието на радионуклиди в минералните 

води 

2.1. Ефекти на физико-химични показатели; 

2.2. Зависимост от геоложката структура на района; 

3. Оценка на здравния риск, свързан с наличието на естествени радионуклиди в 

питейните и минералните води 

3.1. Обща индикативна доза за населението (годишна и за един човешки живот); 

3.2. Радиационен риск от естествен уран и радий-226. 

 

I.3. Материал и методи 

Обект и предмет на изследването 

За периода 2003 – 2013 г. в лаборатория „Контрол на облъчване на населението” 

към Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) са 

изследвани 984 броя питейни води, предимно от централно водоснабдяване на 

населените места и 107 броя минерални води от различни точки на територията на 

България. При мониторинга на питейните води, проведен в Югозападната част на 

България, в която са разположени областите Перник, Благоевград, Кюстендил, София - 

град и София област, са анализирани 910 бр. проби, докато 74 бр. проби са от други 

региони на страната, разпределени на случаен принцип. 

Пробовземането на питейните води е извършено от служители на НЦРРЗ, както 

и на РЗИ Благоевград, РЗИ Перник, РЗИ Кюстендил, РЗИ София-град и РЗИ София-

област, от чешми при потребителя или от обществени местни водоизточници и 

кладенци в съответните населени места. Изследваните 74 бр. проби питейна вода от 

различни райони на България, такива като Русе, Велико Търново, Смолян, Стара 

Загора, Хасково, Ловеч, Пловдив, Търговище и др. са с цел сравняване на получените 

резултати за Югозападна България с тези от другите региони на страната, както и за 

оценка на корелационните зависимости между естествените радионуклиди, 

регистрирани във водите. Пробовземането на минералните води е осъществено от 

служители на НЦРРЗ, РЗИ и Басейнови дирекции към МОСВ. 

В изследваните питейни и минерални води е определено съдържанието на уран-

естествен (ест. U), радий-226 (
226

Ra), обща алфа активност (Ʃα) и обща бета (Ʃβ) 

активност. Оценена е обща индикативна доза (годишна и за целия човешки живот) от 
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поглъщане на естествени радионуклиди с питейна и минерална вода за всички 

анализирани проби, както и индикативната доза от поглъщане на ест. U и 
226

Ra, за 

оценка на приноса им към TID. В 45 бр. проби питейна вода от централни 

водоизточници, 17 бр. питейна вода от обществени местни водоизточници и в 29 броя 

минерална вода е определено съдържанието на радон-222 (
222

Rn). 

Пробите са анализирани за съдържание на ест. U, 
226

Ra, Ʃα активност, Ʃβ 

активност и 
222

Rn по вътрешно-лабораторни акредитирани методи регламентирани с 

БДС и ISO стандарти. Методът за определяне на специфичната активност на 
222

Rn не е 

акредитиран. 

Методи 

Естественият уран е определян по луминесцентен метод, базиран на 

способността на шест валентния уран в стопилка с натриев флуорид да луминесцира 

при облъчване с ултравиолетова светлина, като степента на интензитета на светене е 

пропорционална на концентрацията на урана в пробата. Интензитетът на светене 

количествено е пропорционален на съдържанието на естествен уран в границите от 

1.10
-8

 до 7,5.10
-6

 g. уран в перла. Неопределеността на анализа е 25 %. 

Общата бета активност е определяна чрез радиометрирането на сух остатък от 

пробата вода на нискофонова броячна апаратура за бета активност. Калибрирането е 

осъществено с KCl. 
226

Ra е анализиран радиохимично, по еманационен метод, чрез радиометриране 

на дъщерния му продукт 
222

Rn. Методът се основава на определянето на 
226

Ra чрез 

отделянето на дъщерния му продукт 
222

Rn и измерване на последния с йонизационна 

или сцинтилационна камера. 
222

Rn се събира в барботьори и извличането му от пробата 

става чрез барботиране на последната с въздух, свободен от радон, след установяване 

на радиоактивно равновесие. 

Общата алфа-активност се определя с помощта на пропорционално броене на 

твърд остатък, разстлан върху медна планшета. Пробата вода се подкиселява, изпарява 

се почти до сухо, превръща се в сулфатна форма. Полученият сух остатък се накалява 

при 350
о
С. Аликвотна част от него се прехвърля върху медна планшета и се измерва на 

нискофонова апаратура с алфа-детектор. Калибрирането е осъществено с ест. U. 
222

Rn е анализиран чрез директното му радиометриране на AlphaGuard 2000 PRO 

с използването на Aqua Kit. 

За изчисляване на годишната обща индикативна доза (TID) е използвана 

методология, препоръчана от СЗО и Европейската Комисия Оценена е TID за 

различните възрастови групи от 0-1, 1-2, 2-7, 7-12, 12-17 и над 17 години (възрастни). 

Обемите на погълнатата вода от различните възрастови групи от населението са 

посочени в Табл. 18. Използвана е следната формула: 

𝑇𝐼𝐷 =  𝑎𝑖  ×  Г𝛿  ×  𝑣

𝑛

𝑖=1

  

, където: 

TID  – индикативна годишна доза от поглъщане на радионуклиди с вода [mSv/y ]; 

ai – измерената специфична активност на даден радионуклид i в 1l питейна вода [Bq/l]; 
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 – дозов конверсионен коефициент, зависи от вида радионуклид и от възрастта на 

индивида [mSv/Bq]; 

V  – обем на консумирана вода от 1 индивид за 1 година, зависи от възрастта [l] 

Общата индикативна доза е оценена при максимално консервативното 

допускане (по причина дозовите коефициенти), че 
234

U е в равновесие с 
238

U. 

За оценка на приноса на отделните радионуклиди, включени в общата 

индикативна доза е изчислена индикативната доза от анализираните радионуклиди (ест. 

U и 
226

Ra), която се получава от съдържанието им във водата за пиене. Методологията е 

същата, както при оценката на общата индикативна доза, но изчисленията са по 

формулата: 

𝐼𝐷𝑖 = 𝑎𝑖 × Г𝛿 × 𝑣 

, където: 

ID i – индикативна годишна доза от поглъщане на даден радионуклид i с питейна вода 

[mSv/y ]; 

a i – измерената специфична активност на даден радионуклид i в 1l питейна вода [Bq/l]; 

 – дозов коефициент, зависи от вида радионуклид и от възрастта на индивида 

[mSv/Bq]; 

𝑣– обем на консумирана вода от 1 индивид за 1 година, зависи от възрастта [l] 

Изчисляването на Ефективната доза за един човешки живот от поглъщане на ест. U и 
226

Ra е направено по формулата: 

ED70y=  𝑎𝑖 ×  Г𝛿 0−1𝑦 ×  𝑣 0−1𝑦 
𝑛
𝑖=1  +   𝑎𝑖 ×  Г𝛿 1−2𝑦 × 𝑣 1−2𝑦 

𝑛
𝑖=1  + 5  𝑎𝑖 ×

𝑛
𝑖=1

 Г𝛿 2−7𝑦 ×  𝑣 2−7𝑦  + 5  𝑎𝑖 ×  Г𝛿 7−12𝑦 ×  𝑣 7−12𝑦 
𝑛
𝑖=1  + 5  𝑎𝑖 ×  Г𝛿 12−17𝑦 ×

𝑛
𝑖=1

 𝑣 12−17𝑦  + 53( 𝑎𝑖 ×  Г𝛿 ≥17𝑦 × 𝑛
𝑖=1 ) 

, където: 

Г𝛿 0−1𝑦  - дозов коефициент за 0-1 г.; 

Г𝛿 1−2𝑦  - дозов коефициент за 1-2 г.; 

Г𝛿 2−7𝑦  - дозов коефициент за 2-7 г.; 

Г𝛿 7−12𝑦  - дозов коефициент за 7-12 г.; 

Г𝛿 12−17𝑦  - дозов коефициент за 12-17 г.; 

Г𝛿 ≥17𝑦  - дозов коефициент за над 17 г.; 

𝑣 0−1𝑦  - обем погълната вода за 0-1 г.; 

𝑣 1−2𝑦  - обем погълната вода за 1-2 г.; 

 𝑣 2−7𝑦  - обем погълната вода за 2-7 г.; 

𝑣 7−12𝑦  - обем погълната вода за 7-12 г.; 

𝑣 12−17𝑦  - обем погълната вода за 12-17г.; 

𝑣 ≥17𝑦  - обем погълната вода за над 17 г.; 

𝑎𝑖  - активност на радионуклид i; 

ED70y – ефективна доза за един човешки 

живот 

i – варира от вида и броя на 

анализираните радионуклиди (в 

конкретния случай са 2 - ест. U и 
226

Ra. 

 

За анализ на резултатите е използван корелационен анализ за установяване на 

формата и посоката, големината и достоверността на връзките между вариращите 

белези (съдържание на естествени радионуклиди и/или йони във водата). 

За оценка на зависимостите е избран корелационен ранков коефициент на 

Спирмен (rs). 

За обработка на резултатите са използвани програмни продукти на Microsoft Office 

и IBM SPSS. 
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Оценката на риска (вероятността от радиационно индуцирани стохастични 

ефекти) за целия човешки живот от облъчване на населението чрез поглъщане на 

естествени радионуклиди с вода за пиене се основава на линейния безпрагов модел на 

ICRP, препотвърден в публикация 103/2007 г. Предвид неопределеностите от 

апроксимацията на номиналния коефициент на риска, определен при високи дози на 

облъчване, към ниски дози, каквито са дозите от поглъщане на радионуклиди с вода за 

пиене, получените резултати за риска са сравнени с порядъка на приемливия риск. 

Такъв подход е използвала и СЗО в препоръките си. 

Оценката на риска e направена по консервативен модел за целия човешки живот 

и е относим за популация. Модела се базира на допусканията, че всеки индивид от 

популацията консумира вода само от един водоизточник през целия си живот (средна 

продължителност на живота – 70 г.), като средно-годишната консумация на вода на 

даден индивид (обеми, препоръчани от ICRP) по Табл. 18 е валидна за целия живот. 

Средно-годишните обеми погълната вода за деца до 1 г. са за случаите, в които децата 

на възраст до 1 година консумират храна, различна от кърма. Използваните за оценката 

възрастово зависими дозови конверсионни фактори (Табл. 19) са от таблица А от 

приложение III към Директива 96/29/Евратом. Съдържанието на естествените 

радионуклиди има постоянен характер във водите за целия период на оценката. 

Оценката на риска е валидна за консумация на питейна вода от конкретния 

водоизточник. Използван е коефициента за номинална вероятност от 5,7.10
-2

Sv
-1

, 

препоръчан от ICRP. Оцененият риск се сравнява с приемливия риск от 10
-4

 за целия 

човешки живот. 

Табл.18 Средно-годишна консумация на вода по ICRP 

Възраст (години) до 1 1-2 2-7 7-12 12-17 над 17 възрастни 

Обем вода за една година [l] 170 260 365 550 660 730 

 

Табл.19 Дозови коефициенти за различни възрастови групи 

Дозов коефициент [Sv/Bq] 

 до 1 г. 1-2 г. 2-7 г. 7-12 г. 12-17 г. над 17г. (възрастни) 
226

Ra 4,7.10
-6

 9,6.10
-7

 6,2.10
-7

 8,0.10
-7

 1,5.10
-6

 2,8.10
-7

 
234

U 3,7.10
-7

 1,3.10
-7

 8,8.10
-8

 7,4.10
-8

 7,4.10
-8

 4,9.10
-8

 
235

U 3,5.10
-7

 1,3-10
-7

 8,5.10
-8

 7,1.10
-8

 7,0.10
-8

 4,7.10
-8

 
238

U 3,4.10
-7

 1,2.10
-7

 8,0.10
-8

 6,8.10
-8

 6,7.10
-8

 4,5.10
-8

 

 

I.4. Структура на дисертацията 

В глава първа е направен литературен обзор, обосноваващ причините, които 

определят радиологичният статус на водите за пиене и трансфера на естествените 

радионуклиди от земната кора във водата. Посочени са резултати от провеждан 

радиологичен мониторинг на води в Европа и други страни от света, като е 

акцентирано на обяснението за големите вариации в резултатите. Анализирани са 

подходите, посочени в литературата за оценка на дозите от поглъщане на 

радионуклиди с вода за пиене, базиран на различни количества средно-годишни обеми 

консумирана вода и възрастови групи. Предложена е справка за методите за 

пречистване на вода от естествени радионуклиди. Разгледано е националното и 
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международното нормиране в областта. Обсъдени са физико-химичните 

характеристики на изследваните радионуклиди и тяхното биологично действие. 

В резултат на прегледа на литературните данни може да се заключи, че 

радиологичният статус на питейните и минералните води се определя от нормалното 

присъствие на естествените радионуклиди от уран-радиевия и ториевия редове и 

техните разпадни продукти, както и на 
40

К. Замърсявания в резултат на технологичния 

прогрес, могат да повлияят съдържанието на естествени радионуклиди предимно в 

питейните и изворните води. Допълнителният принос на годишната индикативна доза в 

резултат на консумация на питейна вода към годишната ефективна доза на облъчване 

на населението е много малък и се дължи главно на естествените радионуклиди от 

уран-радиевия и ториевия редове. Във водата радионуклидите попадат чрез процеси на 

ерозия и разтваряне от скали и минерали, формирани във водоносния хоризонт. Най-

често срещаните естествени радионуклиди са 
238

U и 
234

U, 
226

Ra, 
228

Ra, 
40

K, 
3
H, 

222
Rn и 

неговите дълго-живеещи дъщерни продукти –
210

Po и 
210

Pb. Съдържанието на 

естествените радионуклиди варира в широки граници, като за ест. U е от 0.02 до 6000 

µg/l, 
226

Ra е от 0,4 до 49000 mBq/l. Специфични активности на 
226

Ra, по-високи от 500 

mBq/l или на 
228

Ra, по-високи от 200 mBq/l се срещат рядко в обществени водни 

резервоари. Повечето случаи сe дължат на частни сондажни кладенци и на минерални 

или термални води. Установено е, че съдържанието на естествени радионуклиди е по-

високо в сондажни кладенци, по сравнение с шахтови кладенци. В райони, богати на 

уранова руда се регистрират по-високи стойности на ест. U. 

В глава втора са представени основната цел и задачи за изпълнението и. 

В глава трета се дава медодичната основа на разработката, посочени са 

обектите на изследване и методиките за провеждане на анализите и оценките. 

В глава четвърта са представени и анализирани резултатите от 

експерименталните изследвания за определяне на съдържанието на естествени 

радионуклиди и оценките на общата индикативна доза (годишна и за целия човешки 

живот), както и на риска за целия човешки живот от поглъщане на естествени 

радионуклиди с питейна и минерална вода. Систематизирани са най-важните изводи от 

проведеното проучване. Дадени са основните приноси, за които авторът има водеща 

роля. 

Дисертационният труд е с обем от 194 страници. Състои се от увод, 4 глави, 

заключение, 1 приложениe и списък на цитираната литература. В дисертацията са 

включени 58 фигури и 39 таблици. 

 

II. ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 

II.1. ПИТЕЙНИ ВОДИ 

II.1.1. Естествен уран 

Концентрацията на ест. U във всички анализирани питейни води от централни 

водоизточници, обществени местни водоизточници, сондажи и кладенци варира в 

граници от 0,00002 до 0,03 mg/l, с изключение на питейните води от селата в област 

Перник (Забел – 0,11±0,03 mg/l; Кладница 0,070±0,018 mg/l; Вукан 0,064±0,016 mg/l и 

Зелениград 0,035±0,009 mg/l), с. Каменик в обл. Кюстендил (0,030±0,008 mg/l), с. 
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Палатик в обл. Благоевград (0,054±0,014 mg/l) и обществен местен водоизточник 

чешма „Търнава”, с. Нови хан, обл. София (0,070±0,018 mg/l) (Фиг. 5). 

 
Фиг. 5 Съдържание на естествен уран в питейни води от Югозападна България 

При сравняване на средните резултати за ест. U се установи, че съдържанието на 

уран в областите Перник (0,00394 mg/l) и Кюстендил (0,00237 mg/l) надхвърля средната 

за Югозападна България стойност (0,00213 mg/l), а тази на Югозападна България е по-

висока от средната стойност за другите области в България е (0,00132 mg/l. Възможно 

обяснение може да се даде с хидро-геоложката структура на районите. Област Перник, 

както и част от областите Благоевград и Кюстендил попадат в район, за който е 

характерно, че е изграден от най-старите ултраметаморфни групи (именувани 

Беласишка (Стражевска) група и Огражденска - Арденска група или Малашевския 

гнайсов-магматитов комплекс), съставени предимно от гранитизирани гнайси, 

магматити, амфиболити, които изграждат планините Беласица, Огражден и 

Малашевска. Сред този комплекс са внедрени многобройни, метаморфозирани, базични 

и ултрабазични тела. В източните дялове на Влахина планина и в югозападна Рила са 

представени амфиболитови свити (Тросковска група) от амфиболити, амфиболитови 

гнайси, шисти и лептинити, които заемат значително пространство под магматичния 

комплекс. Магматизираните гнайси и магматити, отнасяни също към Малашевския 

комплекс, участват в строежа на Влахина планина, югозападните и северни части на 

Рила и на цялата Верила планина. 

При анализа на резултатите се установяват големи вариации Тези, сравнително 

големи различия в концентрационния диапазон на ест. U се дължат на голямото 

разнообразие на физико-географските (релеф, климат, хидрология и хидрография) и 

геоложките (геоложки строеж, литоложки състав на скалите и тектонски структури) 

условия за формирането, динамиката и режима на подземните води в района на 

Югозападна България. Големите различия в концентрациите на урана са валидни и за 

сравнително близко географски разположени водоизточници. По-високи концентрации 

на естествен уран се регистрират във водите, чието формиране се осъществява в 

близост до уранови залежи. При разглеждане на извадката резултати за питейни води с 

най-високо съдържание на ест. U се установява, че водоносните хоризонти на 

питейните води от централно водоснабдяване на с. Палатик и с. Гълъбово, общ. Белица, 

обл. Благоевград са разположени в район, характеризиращ се с гранитни и гранитоидни 
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интрузии (плутони), внедрени сред метаморфните комплекси. За този район е 

характерно наличието на високо естествено съдържание на уран, поради което в 

миналото в района се е осъществявал уранодобив и преработка (Елешница, Сенокос и 

др.). Известно е, че уранодобивните дейности могат да повлияят върху съдържанието 

на уран в питейните води. Най-общо находищата на уран в Югозападна България са два 

типа хидротермални привързани към магмени и метаморфни скали и седиментни. 

Хидротермалните находища са вместени в скали с различна възраст (Палеозой, Триас, 

Палеоген и др.). Добивът в този тип е осъществяван основно подземно. Някои 

находища със седиментен произход са били разработвани също по минен способ (напр. 

Елешница, а други със сондажи, чрез подземно излужване (района на Струмския 

грабен). В късните етапи на експлоатация подземното излужване е било прилагано и в 

някои хидротермални находища. 

В резултат на преустановяване на добива и преработката на уран в България, 

независимо от проведените дейности по ликвидиране на последствията, продължават 

процеси по внасяне на уран и асоцииращите го елементи в околната среда чрез процеси 

на физично и химично изветряне. Иззетите скални маси попадат на повърхността във 

физикохимични условия, различни от условията на тяхното образуване, което ги 

поставя в неравновесно състояние с обкръжаващата ги среда. В резултат на това 

стартират процеси на физично и химично изветряне, чрез които изразяват стремеж за 

постигане на равновесно състояние с новата обкръжаваща среда. Подвижността на 

урана се контролира значително от окислително-редукционния потенциал на водите, 

чрез които се транспортира и това определя на какво разстояние може да бъде пренесен 

този елемент. Възможна е повторна мобилизация на уран и натрупване не в собствени 

минерали, а като изоморфен примес в оксиди и карбонати на желязо и манган. В 

резултат на тези процеси е възможна втора хипотеза за причината за по-високите 

стойности в питейните води от селата Палатик и Гълъбово, чиито водоизточници не са 

разположени в непосредствена близост до бивши уранодобивни обекти, но биха могли 

да бъдат повлияни от тях чрез процеси на физично и химично изветряне. Тази хипотеза 

поставя на внимание обсега на честотата на провеждания мониторинг на питейните 

води бившите рудници и уранопреработвателни предприятия. 

Обяснението за по-високите стойности на специфичната концентрация на ест. U 

в питейната вода на селата Забел, Вукан и Зелениград, разположени в района на гр. 

Трън се обяснява с хидро-геоложкия строеж на областта Краище, изградено от стари 

допалеозойски скали, представени от метаморфни шисти, гнайси и кварцити, които на 

места са прорязани от гранити (Руй планина, Конявска планина). Поради естествено 

повишеното съдържание на уран в рудните тела, този район е проучван за провеждане 

на уранодобив в миналото, но не е бил разработен.  

Съдържанието на ест. U, който е известен нефро-токсичен метал се нормира по 

неговата химическа токсичност и максималната стойност в питейните води е 0,03 mg/l. 

При продължителна консумация на питейни води съдържащи ест. U с концентрация, 

по-висока максималната, могат да настъпят неблагоприятни за здравето на човека 

промени, такива като преходно химично увреждане на бъбреците. Поради тази причина 

е наложително да се предприемат дейности за редуциране на концентрациите на урана 

до допустимите нива, чрез: 
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- изключване на водоизточника от централното водоснабдяване на населеното 

място; 

- разреждане на водата, чрез включване на друг водоизточник съдържащ по-ниски 

концентрации на ест. U, така че при смесването да не се надхвърля 

максималната стойност; 

- пречистване на питейната вода с методи, като коагулация, обратна осмоза, 

утаяване за намаляване на твърдостта на водата или филтруване през 

йонообменни смоли, като ефективността на редуциране на урана с тези методи е 

много висока (≥ 70 %). 

Важно е да се отбележи, че когато се регистрира надвишаване на максималната 

граница (2 % от питейните води в Югозападна България) по изискванията на Наредба 

№ 9 от 2001 г. за съдържание на ест. U в питейните води, се предприемат адекватни 

мерки за потвърждаване на резултата, чрез ново обследване, редуциране на 

концентрацията на урана до допустимо ниво по посочените методи или водата се 

изключва от водоснабдителната мрежа на населените места. В случаите на отклонения, 

касаещи обществени чешми се поставя предупредителен надпис, че водата е негодна за 

употреба. 

Най-често прилаганият начин за защита здравето на хората от неблагоприятните 

ефекти на замърсяването на питейната вода е провеждането на постоянен или 

периодичен мониторинг на качествените показателите на водата с цел да се осигури 

постоянна и системна информация за нейното качество. Много важен показател на 

мониторинга е неговата честота. Директива 51/2013/Евратом, позволява гъвкава 

политика по отношение на честотата на мониторинг за води, съдържащи само 

естествени радионуклиди. Определящо е нивото на риска за здравето на населението. 

За питейни води с доказано ниско съдържание на естествени радионуклиди, държавите 

членки сами определят честотата на мониторинг, като гарантират, че общата 

индикативна доза е по-ниска от 0,1 mSv/y. 

В резултат на направените оценки за питейните води от Югозападна България, 

може да заключи, че е необходимо периодичността на радиологичния мониторинг да 

бъде съобразена с показателя ест. U, а именно: на 4% (ест. U около и над 30 µg/l) да се 

провежда сезонен мониторинг, на 26 % (ест. U от 15 до 30 µg/l) честотата на 

мониторинг следва да бъде веднъж на 3 години, докато на останалите, може да се 

извършва веднъж на 5 години или по-рядко. Особено внимание трябва да се обърне към 

районите с потенциални източници на замърсяване на водите с ест. U. 

На Фиг. 8 са представени хистограми за честотата на съдържанието на ест. U в 

изследваните питейни води от България. Концентрацията на ест. U е в ng/l. За по-

детайлна визуализация, в лявата част на фигурата, скалата е в логаритмичен мащаб, 

докато в дясната част на графиката, скалата е в линеен мащаб за диапазона 2-20000 ng/l. 

От хистограмите ясно се вижда, че сравнително малък брой питейни води са с 

концентрации на ест. U, по-високи от 15 µg/l. От изследваните 952 бр. проби за уран, 

856 бр. проби са с концентрации, по-ниски от 15 µg/l. Средната стойност за съдържание 

на ест. U е 2170 ng/l със стандартно отклонение 7560 ng/l. Факта, че стандартното 

отклонение е 3,5 пъти по-високо от средната стойност доказва големите вариации в 

съдържанието на ест. U в изследваните води. 
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Фиг. 8 Хистограма за съдържанието на ест. U в питейни води от България 

(логаритмична скала и линейна скала за стойности до 20000 ng/l) 

II.1.2. Радий-226 (
226

Ra) 

Специфичната активност на 
226

Ra във всички анализирани проби е в границите 

от минимално детектируемата активност (МДА) до 0,15 Bq/l, с изключение на тази в 

селата Брест (0,15±0,04 Bq/l), Цървянано (0,15±0,04 Bq/l) и сондаж в с. Невестино 

(0,39±0,06 Bq/l) обл. Кюстендил; с. Нови хан, чешма „Търнава” (0,18±0,04 Bq/l), с. 

Крушовица, чешма „Горнако” (0,19±0,04 Bq/l) обл. София (Фиг. 17). 

Съгласно изменение в Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за 

питейно-битови цели от 04.01.2011 г., съдържанието на 
226

Ra в питейната вода не се 

нормира, но показателят е важен за оценка на общата индикативна доза. 

 
Фиг. 17 Съдържание на 

226
Ra в питейни води от Югозападна България 

Процентното разпределение на получените резултати за съдържание на 
226

Ra в 

изследваните води е представено на Фиг. 10. 

 
Фиг. 10 Разпределение на съдържанието на 

226
Ra в питейни води 
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Само в 0,44 % от водите, специфичните активности на 
226

Ra са над 0,15 Bq/l, 

каквато беше установената с Наредбата за качеството на водите за питейно.битови цели 

максимална стойност до 04.01.2011 г. Средната стойност за съдържание на 
226

Ra във 

всички анализирани води от Югозападна България е 0,0513 Bq/l. Тя не се различава 

съществено от средните за страната. Резултатите за съдържание на 
226

Ra в питейните 

води са в границите на тези, посочени в литературата. 

Предвид получените резултати, честотата на мониторинг по отношение на 
226

Ra 

в питейните води може да бъде висока само в 4,44 % от водите (съдържание на 
226

Ra≥100 mBq/l). Тази специфична активност е избрана поради факта, че за 

възрастовата група 12-17 г., предвид дозовия коефициент от 1,5.10
-6

 Sv/Bq и средно-

годишната консумация на вода от 660 l, наличието на 
226

Ra със специфична активност 

≥100 mBq/l води до обща индикативна доза ≥ 0,1 mSv/y. 

Процентното разпределение на специфичните активности на 
226

Ra в 

изследваните води в областите Благоевград, Кюстендил, София-област и в други 

области, различни от тези в Югозападна България сочи, че специфична активност на 
226

Ra ≥ 100mBq/l се регистрира в 2 % от изследваните води в обл. Благоевград, в 8 % от 

обл. Кюстендил, в 9 % от обл. София, в 4 % от обл. София и в 5 % за другите области. 

Прави впечатление, че има разлика между средните за областите стойности в 

съдържанието на 
226

Ra и честотата в % на относително високия диапазон на 

специфични активности (100 – 150 mBq/l), като най-ниските стойности са за областите 

София град и Благоевград. 

Хистограмата за честотата на специфичната активност на 
226

Ra в изследваните 

води от България е представена на Фиг. 12. Средната стойност за съдържание на 
226

Ra е 

55,5 mBq/l, стандартното отклонение е 31,8 mBq/l, като броят на изследваните за 

съдържание на 
226

Ra питейни води от България е 682. Базирайки се на дескриптивният 

анализ за честота, може да се направи извода, че високо съдържание на 
226

Ra в питейни 

води от България се среща сравнително рядко. 

 
Фиг. 12 Хистограма за съдържанието на 

226
Ra в питейни води от България 

 

II.1.3. Обща бета активност 

По отношение на показателя обща бета активност се установи, че във всички 

изследвани води, получените стойности са по-ниски от максималната, определена с 

Наредба № 9 (1 Bq/l) и са в граници от 0,035±0,005 Bq/l (с. Сапарево, обл. Благоевград) 
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до 0,98±0,22 Bq/l (с. Цървянано, обл. Кюстендил). На Фиг. 14 графично е показано 

съдържанието на общата бета активност в питейните води от Югозападна България. 

 
Фиг. 14 Обща бета активност в питейни води от Югозападна България 

 

След провеждане на статистическа обработка на резултатите за обща бета 

активност във всички изследвани води от Югозападна България се констатира, че в 

78 % от изследваните води се регистрират много ниски стойности за обща бета 

активност, което предполага и много ниски активности на бета излъчващи нуклиди в 

питейната вода, включително и 
40

К (Фиг. 15). 

 
Фиг. 15 Разпределение на стойностите за обща бета активност в питейни води от 

Югозападна България 

Най-висока средна стойност за съдържание на обща бета активност, от района на 

Югозападна България се наблюдава в област Кюстендил, докато най-ниската е за 

област София-град. Резултатът за другите области в България, различни от тези в 

Югозападна България, надхвърля средната стойност за Югозападна България. Вероятно 

това се дължи на факта, че основният принос в бета радиоактивността на водата се 

дължи на 
40

К, чието съдържание, поради произхода на питейните води в Югозападна 

България е по-слабо застъпено. Питейните води в Югозападна България като цяло са 

по-слабо минерализирани и общият брой разтворени соли в тях е по-малък. 

Дисперсията на получените резултати свидетелства за влиянието на хидро-

геоложката структура на водоносните хоризонти върху съдържанието на общата бета 

активност във водите. В областите Кюстендил и Благоевград, произхода на водите е 

предимно подземен, от планинските масиви в района. София област е разположена на 

по-разнообразен релеф, което повлиява дисперсията към по-равномерно разпределение. 

Най-ясно тази хипотеза се проявява при анализа на резултатите от другите области, 

различни от тези в Югозападна България. 

На Фиг. 17 са представени резултатите от анализа на честотата на съдържание на 

обща бета активност в питейни води от България. Изследвания брой проби е 984 със 
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средна стойност 170 mBq/l и стандартно отклонение 133 mBq/l. От хистограмата ясно 

се вижда, че само 2,3 % от изследваните води за съдържание на обща бета активност са 

със стойност по-висока от 400 mBq/l. 

 

Фиг. 17Хистограма за съдържанието на обща бета активност в питейни води от 

България 

В резултат на извършване на корелационен анализ за зависимост между 

съдържанието на общия брой разтворени соли (TDS) и общата бета активност се 

установи значителна корелационна зависимост с ранков корелационен коефициент 

(r,.658) за 832 води, включени в анализа. 

II.1.4. Обща алфа активност 

 
Фиг. 19 Обща алфа активност в питейни води от Югозападна България 

Резултатите за съдържанието на алфа излъчващи нуклиди в питейните води са 

представени на Фиг.19. Съгласно изискванията на Наредба № 9 за качеството на 

водата, предназначена за питейно-битови цели, понастоящем максималната граница е 

0,5 Bq/l. Стойностите за обща алфа активност във всички изследвани проби от 

Югозападна България варират от МДА до 2,57±0,19 Bq/l (с. Палатик, обл. Благоевград). 

Установено бе, че общата алфа активност в 9 % от изследваните води е над 

максималната стойност от 0,5 Bq/l, като в 3 % от изследваните води, общата алфа 

активност надхвърля 1 Bq/l. 24% от резултатите са от 0,1  до 0,5 Bq/l (Фиг. 20). 

Факта, че 33 % от изследваните води от Югозападна България са със стойност 

по-висока от максималната (0,1 Bq/l), съгласно изискванията, определени в Директива 

2013/51/Евратом, за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, под 

която не е необходимо да се провеждат специфициращи анализи на алфа нуклиди, 
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показва че за България в 33 % от водите за пиене в Югозападна България ще се налага 

провеждане на специфицирани анализи за определяне съдържанието на алфа-

нуклидите във водата, ако в националното ни законодателство се приеме скринингово 

ниво от 0,1 Bq/l. Анализа за определяне на общата алфа активност е от съществено 

значение за определяне на радиологичния статус на питейните води. Основание за този 

сравнително голям процент питейни води със специфични активности по-високи от 0,1 

Bq/l се дължи на хидро-геоложката характеристика на района, включително залежите 

от различни природни богатства, в т.ч. и залежите от уранова руда, въглища и др. 

 
Фиг. 20 Разпределение на стойностите за обща алфа активност в питейни води 

Съдържание на обща алфа активност над 0,5 Bq/l се регистрира в 11 % от обл. 

Благоевград, в 13 % от обл. София, в 1 % от обл. Кюстендил и в 10 % от областите, 

различни от тези, разположени териториално в Югозападна България. Съдържанието 

на обща алфа активност над 0,1 Bq/l по области е както следва: 41% за обл. 

Благоевград, 24 % за обл. Кюстендил, 31 % за обл. Перник, 32 % за обл. София и 38 % 

за другите области. 

 
Фиг. 21 Хистограма за съдържанието на обща алфа активност в питейни води от 

България 

Хистограмата, представена на Фиг. 21 представя разпределението на 

съдържанието на обща алфа активност в питейни води от територията на цялата страна. 

Средната стойност е 176 mBq/l със стандартно отклонение 449 mBq/l. Изследваните 

питейни води са 351 бр. Тази относително висока средна стойност за съдържание на 

обща алфа активност потвърждава факта, че при прилагане на изискванията на 

Директива 2013/51/Евратом за специфицирани анализи на водите, надхвърлящи 

стойност за обща алфа активност от 100 mBq/l, в България ще се налага провеждането 

на голям брой специфицирани анализи. Вероятно, предвид получените резултати ще 
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бъде разумно в България да се приеме скринингов праг от 200 mBq/l за обща алфа 

активност, с което ще се намали броя на анализите, без да се увеличи съществено 

радиационния риск. 

При анализа на резултатите за съдържание на естествен уран и 
226

Ra, сравнени с 

тези за обща алфа и обща бета активност, може да се достигне до извода, че основният 

принос за общата алфа активност в питейните води се дължи на естествения уран, 

последван от 
226

Ra. 

Диапазоните за съдържание на естествените радионуклиди (ест. U и 
226

Ra) в 

питейни води от Европа и Югозападна България са показани в Табл. 25. От 

направеното сравнение произтича заключението, че в питейните води в Югозападна 

България се откриват по-високи максимални стойности от всички представени страни, 

с изключение на Финландия и по-високо максимално съдържание на 
226

Ra в сравнение 

с Полша и Румъния. 

Таблица 25 Съдържание на 
226

Ra и ест. U в питейни води, UNSCEAR, 2000 г. [70] 

Страна 

226
Ra 

[mBq/l] 

Eст. U 

[mBq/l ] 

Финландия 10-49000 0,5-150000 

Франция 7-700 4,4-930 

Германия 1-1800 0,4-600 

Италия 0,2-1200 0,5-130 

Полша 1,7-4,5 7,3 

Румъния 0,7-21 0,4-37 

Швейцария 0-1500 0-1000 

Югозападна България-това изследване 30-390 5-2783 

II.1.5. Съдържание на радон в питейни води 

 
Фиг. 23 Съдържание на 

222
Rn в питейни води от ЦВ в България 

Съдържанието на 
222

Rn в питейни води от централни водоизточници (ЦВ) е 

представено на Фиг. 23. Анализираните проби са от територията на Югозападна 

България, обл. Пловдив, обл. Хасково и обл. Смолян. На Фиг. 24 е представена 

честотата на разпределение на специфичните активности на 
222

Rn в питейни води от ЦВ 

от различни области в страната). Средната стойност е 18 Bq/l със стандартно 

отклонение 34 Bq/l, като броят анализирани проби е 45. Само две от изследваните води 

надвишават максимално определената от Директивата стойност от 100 Bq/l (с. Татарово 

138±8 Bq/l и с. Болярово 185±10 Bq/l, обл. Хасково). И двете високи стойности се 

свързват с последствия от бившия уранодобив, развиван в района на обл. Хасково. Тези 
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две стойности ни насочват, че предвид големия брой обекти от бившия уранодобив и 

преработка на уранова руда в страната, могат да бъдат регистрирани голям брой 

питейни води с висока специфична активност на 
222

Rn. 

За Югозападна България средната стойност на специфичната активност на 
222

Rn 

е 13 Bq/l със стандартно отклонение 31 Bq/l, като броят анализирани води, общо от 

централни водоизточници (ЦВ) и обществени местни водоизточници и кладенци 

(ОМВ) е 38. 

 
Фиг. 24 Хистограма за разпределение на съдържанието на 

222
Rn в питейни води от ЦВ 

На Фиг. 25 са представени резултатите за съдържание на 
222

Rn в 16 бр. води от 

обществени местни водоизточници и кладенци от Югозападна България и 1 бр. от обл. 

Смолян. Разпределението на специфичните активности е показано на Фиг. 26. Средната 

стойност на специфичната активност на 
222

Rn е 21 Bq/l със стандартно отклонение 24 

Bq/l.  

 
Фиг. 25 Съдържание на 

222
Rn в питейни води от ОМВ в България 

Не са регистрирани съществени различия в средните стойности на специфичната 

активност на 
222

Rn във води от ЦВ и ОМВ, но вероятно това се дължи на относително 

малкия брой проби, включени в проучването. Процентното разпределение на 

съдържанието на 
222

Rn в питейните и изворните питейни води показва, че 4 % от 

изследваните питейни води са със специфични активности по-високи от 100 Bq/l, 36 % 

(ЦВ) и 53 % (ОМВ и кладенци) са в диапазона 10 – 100 Bq/l и 60 % (ЦВ) и 47 % (ОМВ и 

кладенци) са със съдържание по-ниско от 10 Bq/l. 

II.1.6. Обща индикативна доза 

Резултатите от оценката на общата индикативна доза за всички изследвани 

питейни води от Югозападна България са представени на Фиг. 30. В графиката са 
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включени резултати само за тези питейни води, за които е определено съдържанието и 

на естествен уран и на 
226

Ra. Общите индикативни дози, оценени от консумация на 

питейни води, анализирани след януари 2011 г., на които не е провеждан анализ за 

определяне на специфичната активност на 
226

Ra не са включени в графиката. Съгласно 

действащата нормативна база към момента, когато не е надвишена максималната 

стойност на обща алфа активност от 0,5 Bq/l и на обща бета активност от 1 Bq/l се 

приема, че обща индикативна доза е под 0,1 mSv/y. Общата индикативна доза е оценена 

за възрастни индивиди на база годишна консумация на вода от 730 l на индивид. 

 
Фиг. 30 Обща индикативна доза от консумация на питейни води от Югозападна 

България 

Видно е, че общата индикативна доза, оценена от консумацията на всички 

изследвани питейни води е с по-ниски стойности от максимално установената 0,1 

mSv/y и всички изследвани води отговарят на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г., 

както и на изискванията на Директива 98/83/ЕC от 1998 г. на Комисията, на Директива 

2013/51/Евратом и на препоръките на СЗО. 

Честотата на разпределението на резултатите за общата индикативна доза е 

посочена на Фиг. 31. Средната стойност е 9,89 µSv/y със стандартно отклонение 10,23 

µSv/y. Броят направени оценки е 963. 

Наблюдават се два пика в стойностите (около стойността 10 µSv/y. и около 

стойността 20 nSv/y). Обяснението на този факт се дава с приноса на включените в 

оценката естествени радионуклиди 
226

Ra и ест. U. От хистограмите за разпределение на 

индикативната доза от 
226

Ra (Фиг. 32) и ест. U (Фиг. 33) се установява, че средните 

стойности на индикативната доза от поглъщане на 
226

Ra и ест. U са съответно 11,4 

µSv/y (стандартно отклонение 6,5 µSv/y) и 1,9 µSv/y (стандартно отклонение 6,6 µSv/y). 

Ниските стойности на оценената обща индикативна доза се дължат на факта, че 

оценката на дозата в тези случаи е направена само въз основа на данните от 

съдържанието на ест. U във водата. При сравняване на средните стойности на 

индикативните дози от 
226

Ra и ест. U и тази на обща индикативна доза се налага извода, 

че основният принос във формирането на общата индикативна доза се дължи на 
226

Ra. 

Това заключение се потвърждава и от литературните данни. При сравняване на 
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формата на разпределение на хистограмите (Фиг. 32 и Фиг33) се наблюдават някои 

съществени различия. 

Дисперсията на резултатите на индикативната доза от ест. U е свързана с 

относително равномерно разпределение по скалата от 20 до 10000 nSv/y, с пик в 

ниската част на скалата и единични случаи, надвишаващи стойността от 10000 nSv/y 

(Фиг. 33). Допълнително основание за това заключение е и високата стойност на 

стандартното отклонение (6567 nSv/y) по отношение на средната стойност (1885nSv/y), 

оценени след проведения статистически анализ (Табл. 26). Дисперсията на резултатите 

на индикативната доза от консумация на 
226

Ra с питейната вода (Фиг. 32) се 

характеризира с групиране на стойностите в интервала 5 – 50 µSv/y, със средна 

стойност 11,3 µSv/y и стандартно отклонение 6,5 µSv/y. 

 
Фиг. 31 Хистограма за разпределение на стойностите за обща индикативна доза от 

консумация на питейни води 

 
Фиг. 32 Разпределение на ID оценена от 

приноса на 
226

Ra в питейни води 

 
Фиг. 33 Разпределение на ID оценена от 

приноса на ест. U в питейни води 

При анализа на максималните регистрирани стойности за обща индикативна 

доза се установи, че основния принос се дължи на високите концентрации на ест. U, 

съдържащ се в тези води, независимо от сравнително по-ниските дозови конверсионни 

коефициенти на изотопите на урана по сравнение с дозовия конверсионен коефициент 

на 
226

Ra. Разпределението на резултатите за обща индикативна доза в проценти показва, 

че 1 % са в диапазона от 0,05 до 0,1 mSv/y. От направения анализ, може да се заключи, 

че 59 % резултатите за обща индикативна доза от консумация на питейна вода в 

България е с изключително ниски стойности под 0,01 mSv/y. 
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Табл. 26 Резултати от дескриптивен статистически анализ на резултатите за обща 

индикативна доза и индикативни дози от ест. U и 
226

Ra 

 TID 

[nSv/y] 

Инд. доза от ест. U 

[nSv/y] 

Инд. доза от 
226

Ra 

[nSv/y] 

N 963 952 681 

Размах 95536 95537 79103 

Минимум 18 17 613 

Максимум 95554 95554 79716 

Средно аритметично 

Станд. грешка 

9895 1885 11357 

10231 6567 6496 

Коефиц. на асиметрия 

Станд. грешка 

2.730 7.446 2.881 

.079 .079 .094 

Коефициент на ексцес 

Станд. грешка 

14.509 71.631 22.732 

.157 .158 .187 

II.1.7. Оценка на обща индикативна доза по възрастови групи 

Резултатите от оценката на общата индикативна доза по възрастови групи са 

представени на Фиг.35. Броят направени оценки е 963. Оценките за дозите са направени 

при използване на данните за средно-годишна консумация на питейна вода на отделен 

индивид по възрастови групи, посочени в Табл. 18 и с възрастово-зависимите дозови 

конверсионни коефициенти, дадени в Табл. 19. 

Табл. 28 Резултати от оценката на обща индикативна доза по възрастови групи 

Възраст [г] 
TID [nSv/y] 

Min Маx x  SE SD
x

 

≤ 1 7 311697 34670 1036 32149 

1 - 2  4 97391 11573 365 11357 

2 - 7  3 88301 10557 336 10430 

7 - 12  4 171656 19408 586 18185 

12 - 17  5 386167 41424 1223 37961 

≥ 17 18 95554 9894 329 10230 

В Табл. 28 са представени минималните, максималните и средните стойности от 

оценките на общите ефективни индикативни дози за възрастовите групи. Посочено е 

също така и стандартното отклонение на средната стойност. 

От анализа на резултатите се установяват най-високи средни стойности за 

групата лица от 12 до 17 г. (41µSv/y), последвани от тези за групата до 1 г. (35µSv/y). 

Графично сравнение между дозите по възрастови групи е посочено на Фиг. 36. 

Обяснението се дължи на факта, че критична възрастова група по отношение на 

поглъщането на 
226

Ra е тази на индивидите от 12 до 17 г., последвана от групата на деца 

до 1 г., поради бързия растеж на костната система в посочените периоди. Дозовите 

конверсионни коефициенти за тези две възрастови групи са на около порядък по-

високи от коефициента за възрастните индивиди. При поглъщане на радий в човешкия 

организъм, около 20% от него се абсорбират в кръвоносната система. Абсорбирания 

радий, първоначално се разпределя в меките тъкани и костите, а впоследствие се 

натрупва главно в костите на растежа. Големият риск за здравето се дължи на факта, че 

радия и по специално катионната му форма, когато е разтворен във водата се депонира 
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директно трайно в костите по подобие на калция. Вече беше отбелязано, че основният 

принос за дозата е съдържанието на 
226

Ra във водата. По отношение на изотопите на 

ест. U, се наблюдава разлика само в стойността на дозовите коефициенти за деца до 2 

г., на порядък по-високи от тези на останалите. 

 
Фиг. 35 Обща индикативна доза от питейни води по възрастови групи 

 
Фиг. 36 Обща индикативна доза по възрастови групи (средни стойности) 

Независимо, че общата индикативна доза, съгласно препоръките на СЗО и 

изискванията на Директивите се определя за възрастни индивиди, би трябвало да се 

държи сметка и за дозите във възрастовите групи с най-бърз растеж на костната 

система до 1 г. и от 12 до 17 г. Тази хипотеза се потвърждава и от факта, че от 

консумацията на 5 % от изследваните води може да се получи доза по-висока от 0,1 

mSv/y за възрастовата група от 12 до 17 г. 

II.1.8. Корелационни зависимости между изследваните естествени радионуклиди и 

общите алфа и бета активности 

За оптимизиране на стратегията за мониторинг на питейните води е важно 

определянето на зависимостите между съдържанието на ест. U, 
226

Ra и общите алфа и 

бета активности, регистрирани в питейните води. Статистическия корелационен анализ 

е по ранковия модел на Спирмен. Резултатите показват, че корелацията между ест. U / 
226

Ra, ест. U / ∑α активност, ест. U / ∑β активност и ∑α активност / ∑β активност са 

значими при 1 % ниво. Стойностите на корелационните коефициенти (r) и броя проби, 

използвани за провеждане на статистическия анализ са посочени в Табл. 30. 
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Табл. 30 Корелационни коефициенти ( r ) по модела на Спирмен за зависимостите 

между ест. U, 
226

Ra и общите алфа и бета активности 

Радионуклиди Корелационен коефициент (r) Брой проби 

eст.U/
226

Ra 0.116 670 

ест.U/∑α активност 0.500 325 

226
Ra/∑α активност 0.088 84 

∑α/∑β активности 0.524 349 

ест.U/∑β активност 0.287 946 

226
Ra/∑β активност 0.056 680 

От анализа се установява много слаба корелационна зависимост 
226

Ra / ест. U (r, 

0.12) и между 
226

Ra и ∑β активност и слаба зависимост за ∑β активност/ест. U (r, 0.29). 

Корелационната зависимост между концентрациите/специфичните активности на ест. 

U/∑α активност (r, 0.50) и между ∑α активност/∑β активност (r, 0.52) е значителна. На 

база получените резултати, както и на топографията на територията на страната, 

считаме, че най-вероятно основната причина за високите стойности на общата алфа 

активност в питейните води е присъствието на ест. U във водите. Виден е също така и 

приноса на антропогенните дейности, такива като уранодобив и въгледобив върху 

съдържанието на естествените радионуклиди. Получените резултати са подобни на 

тези, цитирани в литературата. 

II.1.9. Радиационен риск в резултат на облъчване, след поглъщане на естествени 

радионуклиди с питейна вода 

Резултатите от оценката на риска, направена по посочения консервативен модел, 

се базират на ефективната доза от поглъщане на ест. U и 
226

Ra с питейна вода за целия 

човешки живот (70 г). На Фиг. 37 графично са представени резултатите за ефективната 

доза от поглъщане на изследваните радионуклиди (ест. U и 
226

Ra) с питейна вода за 

целия човешки живот. Максималната стойност е 7,87 ± 1,23 mSv/70y. 

 
Фиг. 37 Ефективна доза от поглъщане на ест. U и 

226
Ra с питейна вода за 1 човешки 

живот 
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Разпределението на резултатите на ефективната доза за целия човешки живот в 

дозовия диапазон 1 – 10 mSv, показва средната стойност 0,93 mSv/70y със стандартно 

отклонение 0,90 mSv/70y за направени 963 оценки. 

 
Фиг. 38 Разпределение на ефективната доза за целия човешки живот 

За оценка на риска (вероятността от възникване на радиационно индуцирани 

стохастични ефекти), получените резултати за допълнителната ефективна доза за целия 

човешки живот са умножени по коефициента за номинална вероятност от 5,7.10
-2

Sv
-1

, 

препоръчан от ICRP. Графично, получените резултати за радиационния риск за целия 

човешки живот са представени на Фиг. 39. 

 
Фиг. 39 Радиационен риск от поглъщане на естествени радионуклиди с питейна вода 

Радиационният риск за целия човешки живот, от поглъщане на ест. U и 
226

Ra с 

питейна вода, е под нивото, което се приема за приемливо 10
-4

, съгласно 

международните препоръки, като стойностите варират от 2.10
-8

 до 4.10
-4

. Получените 

резултати за риска са сравнени с порядъка на риска, поради неопределеностите от 

апроксимацията на номиналния коефициент на риска от високи дози на облъчване към 

ниски дози на облъчване. Дозите от поглъщане на радионуклиди с вода за пиене са 

много ниски. Максималната стойност на допълнителната ефективна доза от ест. U и 
226

Ra с питейна вода е 15 пъти по-ниска от средния естествен радиационен фон. 

Подхода ни е сравним с този на СЗО. Нашият максимален резултат е съизмерим 

с този, посочен от СЗО като напълно приемлив (10
-4

) и е от същия порядък. 
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Полученият резултат от оценката на риска за средната стойност на ефективната 

доза за целия човешки живот е 5.10
-5

, който също е под нивото на приемливия риск. 

В резултат на направените оценки може да се заключи, че консумацията на 

всички изследвани води не води до неприемлив радиационен риск за целия човешки 

живот. 

Водите с концентрации на ест. U, по-високи от 30µg/l, носят риск за здравето на 

населението и е необходимо да се предприемат мерки за редуциране на концентрацията 

до безопасни нива, но този риск е по-скоро токсикологичен, отколкото радиационен 

(нормирането на урана е по неговата химическа токсичност). 
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II.1.10. ИЗВОДИ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ 

Проведеният радиологичен мониторинг на питейни води от централно 

водоснабдяване, обществени местни водоизточници и кладенци, предимно от 

територията на Югозападна България позволява да се направят следните изводи: 

1. Съдържанието на естествен уран, 
226

Ra, 
222

Rn и показателите обща алфа и обща 

бета активност варират в широки граници: 

 n 
Съдържание 

[Bq/l] 
x  𝑺𝑫

x
 

ест. U 952 0,2* – 110* 2,2 7,6 
226

Ra 682 МДА – 0,39 0,51 0,32 
222

Rn 38 МДА – 85 13 31 

∑α активност 351 МДА – 2,57 0,18 0,45 

∑β активност 984 0,035 – 0,98 0,17 0,13 

* µg/l 

2. Високи специфични активности на изследваните естествени радионуклиди се 

регистрират в 2% от водите за уран над 30 µg/l; в 0,4 % за 
226

Ra над 150 mBq/l и в 

4 % над 100 mBq/l; в 4% за 
222

Rn в питейни води от централни водоизточници. 

3. Във всички изследвани води стойностите за обща бета активност са под 

максималната граница от 1 Bq/l, което свързваме с характерната за Югозападна 

България по-слаба минерализация и по-малкия общ брой соли, включително 
40

К. 

4. Общата алфа активност в 9 % от изследваните води е над максимално 

допустимата стойност от 0,5 Bq/l, а в 3 % надхвърля 1 Bq/l. Предстоящото 

въвеждане на по-ниска граница от 0,1 Bq/l (Директива 2013/51/Евратом) ще 

наложи провеждането на специфични анализи за определяне съдържание на 

алфа-нуклиди в 33% от водите за пиене. От радиационно-хигиенна и 

икономическа гледна точка, препоръчваме в България да се приеме скринингов 

праг от 0,2 Bq/l за обща алфа активност. 

5. Установена е значителна корелационна зависимост между съдържанието на ест. 

U и обща алфа активност и между обща алфа активност и обща бета активност. 

6. Общата индикативна доза за възрастни индивиди е по-ниска от 0,1 mSv/y. 

Следователно всички изследвани води отговарят на изискванията на Наредба   

№ 9 от 2001 г., Директива 2013/51/Евратом и на препоръките на СЗО. Оценката 

на общата индикативна доза по възрастови групи дава най-високи средни 

стойности за лица от 12 до 17 г. (41µSv/y). 

7. Основният принос във формирането на общата индикативна доза е на 
226

Ra. 

Само в 2% от случаите определящо е съдържанието на естествен уран. 

8. В съответствие с установените радиологичните показатели за обща алфа 

активност и естествен уран препоръчваме следната честота на мониторинг: 

сезонен за 4 % от водите (∑α активност ≥ 0,5 Bq/l; ест.U ≥ 30 µg/l); веднъж на 3 

години за 26 % (∑α активност ≥ 0,5 Bq/l; ест.U ≥ 15 µg/l); на 5 години или по-

рядко останалите. Честотата на мониторинг за 
226

Ra следва да бъде висока само 

в 4 % от водите (
226

Ra≥100 mBq/l). 

9. Радиационният риск за целия човешки живот е под нивото, което се приема за 

приемливо 10
-4

, съгласно международните препоръки. 
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II.2. Минерални води 

II.2.1. Естествен уран 

Концентрацията на ест. U варира от 0,020±0,005 µg/l до 180±50 µg/l. Всички 

изследвани минерални води, с изключение на една (Климент) са с концентрация по-

ниска от максимално допустимата, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 2007 г. за 

проучване, ползване и опазване на подземните води (60 µg/l) и на Наредба за 

изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, 

предназначени за питейни цели (30 µg/l). Концентрацията на ест. U във всички 

изследвани минерални води, с изключение на две е по-ниско от 1 µg/l, факт показващ, 

че съдържанието на уран е много ниско. На Фиг.40 графично е представено 

съдържанието на ест. U.  

 

Фиг. 40 Съдържание на естествен уран (логаритмична скала) 

II.2.2. Радий-226 

Съдържанието на 
226

Ra в анализираните минерални води варира в широки 

граници от ≤ 0,03 до 0,30±0,08 Bq/l. Нормативните документи не определят максимална 

стойност по отношение на специфичната активност на 
226

Ra. Получените резултати са 

представени графично на Фиг. 41.  

 

Фиг. 41. Съдържание на 
226

Ra в минерални води 
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Максималните стойности на специфичната активност на 
226

Ra в българските 

минерални води са по-ниски от тези в Хърватия, Тунис и Мароко и област „Икария” в 

Гърция и съизмерими с тези от Унгария и Франция (Табл. 34). 

Табл. 34 Съдържание на 
226

Ra в термални и минерални води 

Държава 
226

Ra 

[mBq/l] 

Литературен  

източник 

Хърватия 87-6200 Bituh, 2009 

Тунис 34-3900 Labidi, 2002 

Франция 588-2287 Rihs, 2002 

Мароко 9-3696 Hakam, 2001 

Гърция 300-5000 Trabidouand, 2010 

Унгария 4,3-2940 Kovaаcs, 2004 

България 30-2960 Това изследване 

Получените резултати кореспондират с твърдението от литературата, че 

зависимостта на 
226

Ra от локалната геоложка структура не е толкова силно изразено, 

поради голямата му подвижност във водата, както и тази на матерния му радионуклид 
238

U. По тази причина съдържанието на 
226

Ra варира в много широки граници, дори и 

при наличие на потенциален източник за произхода му като гранити и палеогенските 

седименти. В по-голяма степен съдържанието на радий във водата зависи от химичния 

състав на водата, отколкото от съдържанието на радий в скалите на водоносния 

хоризонт. 

II.2.3. Обща алфа активност 

Получените резултати за обща алфа активност са в граници от ≤ 0,003 до 

9,4±0,6 Bq/l (Момин проход). Високата стойност на общата алфа активност в 

минералната вода от Момин проход, най-вероятно е свързана със съдържанието на 
222

Rn във водата (740±80 Bq/l), както и на дъщерния му радионуклид 
210

Po. На Фиг. 42 е 

представено графично съдържанието на обща алфа активност в минералните води. 

За минералните води от Шипково (сондаж Л-37), Пчелин, Брацигово (сондаж 2). 

Хисар (сондаж Перелик), Момин проход, Павел баня (сондаж 3), Овча могила (сондаж 

Р-2хг), Климент и Баничан (сондаж 273) е регистрирана обща алфа активност по-висока 

от 0,5 Bq/l. 

 

Фиг. 42 Съдържание на обща алфа активност в минерални води (логаритмична скала) 
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II.2.4. Обща бета активност 

Общата бета активност в изследваните минерални води е в граници от 

0,068±0,023 Bq/l (Горна баня, Сондаж 3) до 2,6±0,5 Bq/l (Овча могила, сондаж Р-2хг). 

Само в 8 минерални води (Михалково, сондаж 1-АВР и сондаж 1 BKP; Нареченски 

минерални бани, сондаж 5, Момин проход и Овча могила, сондаж Р-2хг) се регистрира 

съдържание на обща бета активност по-висока от 1 Bq/l, максимална допустима 

стойност, съгласно българското законодателство (Фиг. 43). Общата бета активност в 

пробата от Михалково се свързва с високата минерализация на водата (2613 – 3041 

mg/l), докато за пробите от Нареченски минерални бани и Момин проход (известни 

радонови води), вероятно принос носят и дъщерните продукти на 
222

Rn. При високи 

специфични активности на 
222

Rn във водата се очаква да се регистрира и високо 

съдържание на дълго-живеещите му дъщерни радионуклиди 
210

Po (алфа нуклид) и 
210

Pb 

(бета нуклид), но поради процеси на абсорбция, специфичните активности на 

дъщерните радионуклиди варират в широки граници. В литературата се сочи, че богати 

на минерали води, обичайно имат високи нива на естествени радионуклиди. 

 
Фиг. 43 Обща бета активност в минерални води (логаритмична скала) 

II.2.5. Радон-222 в минерални води 

Специфичната активност на 
222

Rn варира в широки граници от 1,31±0,28 Bq/l 

(София, Железница, сондаж 2хг) до 705±23 Bq/l (Момин проход) (Фиг. 44). Ясно се 

открояват високите стойности в минералните води от Момин проход, Пчелин и 

Костенец. Формиращата среда на находищата им е разположена в Рило-Родопския 

батолит, като те са пукнатинни води на значителна дълбочина в средно-зърнести 

напукани гранити. За разлика от тях, минералните води от находищата около и в гр. 

София, чиято формираща среда е напорна водообменна система от пукнатинно-жилен 

тип, развита в югоизточния и северния дял на Люлин планина и пръстена около 

Витошкия плутон е свързана с ефузивни скали, представени от амфиболови андезити, 

трахиандезити, андезитови туфи, туфобрекчи и андезитобазалти и пирокластити, са със 

съдържание на 
222

Rn до 16 Bq/l. Тези резултати потвърждават литературните данни, че 

високите специфични активности на 
222

Rn във водите са свързани с наличието на 

гранити във водоносния хоризонт. 
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Фиг. 44 Съдържание на 

222
Rn в минерални води (логаритмична скала) 

II.2.6. Разпределение на съдържанието на естествените радионуклиди 

На Фиг. 45, 47, 49, 51 и 53 са представени хистограми за разпределението на 

регистрираното съдържание на обща бета активност, обща алфа активност, 
226

Ra, ест. U 

и 
222

Rn в изследваните минерални води. С пунктирана вертикална линия е показана 

максималната допустима стойност, съгласно българските нормативни документи. 

Съдържанието на 
222

Rn в минералните води не се нормира. Наличието на 
222

Rn във 

водите е преимущество, което се използва за спа туризъм. 

 
Фиг. 45 Хистограма за разпределение на съдържанието на обща бета активност  

Средната стойност за съдържание на обща бета активност е 345 mBq/l със 

стандартно отклонение 592 mBq/l. Броят анализирани води е 103. В 6,8% от 

изследваните минерални води общата бета активност е по-висока от 1 Bq/l. 

 
Фиг. 47 Хистограма за разпределение на съдържанието на обща алфа активност 
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Анализа на резултатите за обща алфа активност в минерални води показва 

средна стойност 393 mBq/l със стандартно отклонение 1158 mBq/l (Фиг. 47). Броят 

анализирани проби е 99, от които 75 % са със стойности, по-високи от 100 mBq/l 

(очаквана предстояща промяна в законодателството, съгласно Директива 

51/3013/Евратом), а 15 % са по-високи от нормативно установените към момента 

(Фиг.49). 

 

Фиг. 49 Хистограма за разпределение на съдържанието на 
226

Ra 

Средната специфична активност на 
226

Ra в изследваните 80 броя минерални води 

е 100 mBq/l със стандартно отклонение 61 mBq/l (Фиг. 49). 35 % от минералните води 

са със специфична активност на 
226

Ra по-висока от 100 mBq/l, а 8,75% са със стойности 

по-високи от 200 mBq/l.  

 
Фиг. 51 Хистограма за разпределение на съдържанието на ест. U 

Средната стойност на съдържанието на ест. U в изследваните 101 броя 

минерални води е 2 µg/l със стандартно отклонение 18 µg/l (Фиг. 51). Геометричната 

средна стойност е 59 ng/l. Процентното разпределение на ест. U е показано на Фиг. 52. 

 
Фиг. 52 Процентно разпределение на ест. U  
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Средната стойност за съдържание на 
222

Rn в изследваните 29 бр. минерални води 

е 62 Bq/l със стандартно отклонение 160 Bq/l (Фиг. 53). В 11 % специфичната активност 

на 
222

Rn е по-висока от 100 Bq/l, а 36 % са със съдържание от 10 до 100 Bq/l. 

 
Фиг. 53 Хистограма за разпределение на съдържанието на 

222
Rn в минерална вода 

II.2.7. Корелационни зависимости между специфичните активности на 

естествените радионуклиди 
226

Ra и ест. U и общите алфа и бета активности в 

минерални води 

Резултатите от корелационен анализ по ранковия модел на Спирмен за връзка 

между изследваните естествени радионуклиди в минералните води показват, че най-

значителна зависимост се установява между ∑α активност и 
226

Ra (r, 0,654). Между ∑β 

активност и 
226

Ra (r, 0,563) и между ∑α активност и ∑β активност (r, 0,573) 

зависимостта е значителна, между ест. U и ∑α активност (r, 0,458) се наблюдава 

статистически значима умерена корелационна зависимост. Връзката между ест. U и ∑β 

активност е значима, но не толкова силно изразена, колкото останалите (r, 0,257). При 

направено съпоставяне на съдържанието на 
226

Ra и ест. U за изследване на връзка 

между тях, не се установява корелация (r, 0,090). 

Съгласно литературните източници, в подземните води, обикновено уранът не е 

в равновесие с дъщерните си радионуклиди. Причината за това от една страна са 

разликите на мобилизацията на радионуклидите във водата, а от друга са физико-

химични процеси, такива като физическия период на полуразпад на нуклидите, 

транспорта им между скалите и водата и химични процеси, такива като 

адсорбция/десорбция, йонообмен и др. 

Вероятно обяснение на отношението между съдържанието на ест. U и 
226

Ra 

може да бъде отнесено и към геоложката структура на водоносния хоризонт (хидро-

термален басейн), температурата, скоростта и дебита на водата, разтворените соли, рН 

и др. Радият винаги се намира във втора валентност във всичките си съединения и може 

лесно да бъде извлечен от твърдата матрица, докато уранът е включен предимно в 

съединения с нисък коефициент на разтворимост. 

С изключение на две минерални води от Баничан и Климент, установените 

специфични активности на 
226

Ra са по-високи от тези на ест. U най-малко на един 

порядък. 
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II.2.8. Сравнение на корелационните зависимости между съдържанието на 

естествени радионуклиди в питейни и минерални води 

При анализа на корелационните коефициенти по модела на Спирмен за 

зависимостите между анализираните естествени радионуклиди и общите алфа и бета 

активности в питейни и минерални води (Табл. 36), ясно се откроява различие по 

отношение на зависимостите 
226

Ra/∑α активност и 
226

Ra/∑β активност. Докато при 

питейните води, посочените зависимости са много слаби, то при минералните води са 

значителни. Обяснение на този факт може да се даде с различието в произхода на 

водите, както и с приноса на 
226

Ra във формирането на общата алфа активност. Както 

беше отбелязано, другата анализирана компонента, съставляваща общата алфа 

активност – ест. U е много слабо представена в минералните води. При сравнение на 

разпределението на съдържанието на 
226

Ra в питейните (Фиг. 10) и минералните (Фиг. 

51) е видно, че само в 1 % от анализираните питейни води се регистрират стойности на 
226

Ra по-високи от 150 mBq/l, докато при минералните води са 18 %. Ако се разгледа 

диапазона на специфичните активности за 
226

Ra над 100 mBq/l, то за питейните и 

минералните води е 3 % и 35 % съответно. При питейните води, чиито произход е 

свързан с по-малка дълбочина на водоносните хоризонти е възможно относително 

лесно повлияване на съдържанието на естествени радионуклиди от дейности като 

уранодобив, въгледобив, използване на изкуствени торове и/или киселинни дъждове и 

др. При минералните води тези фактори практически липсват. Съдържанието на 

естествените радионуклиди в минералните води зависи предимно от хидро-геоложката 

структура на водоносните хоризонти. 

И при питейните и при минералните води се установява много слаба 

корелационна зависимост между съдържанието на ест. U и 
226

Ra. Стойностите на 

ранковите корелационни коефициенти за зависимостите ∑α активност/∑β активност, 

ест. U/∑α активност и ест. U/∑β активност са близки. 

Табл. 36 Сравнение на корелационните коефициенти ( r ) по модела на Спирмен за 

зависимостите между ест. U, 
226

Ra и общите алфа и бета активности в питейни и 

минерални води 

Радионуклиди 
( r ) 

питейни води 

( r ) 

минерални води 

ест.U/
226

Ra 0.116 0.090 

ест.U/α активност 0.500 0.458 

226
Ra/α активност 0.088 0.654 

α/β активности 0.524 0.573 

ест.U/β активност 0.287 0.257 

226
Ra/β активност 0.056 0.563 

 

II.2.9. Обща индикативна доза 

Оценката е направена за възрастни индивиди, при допускането, че средно-

годишната консумация на минерална вода е 730 l. 
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Резултатите са в широки граници от 0,0062±0,0001 mSv/y (Княжево, сондаж 

„Книжна фабрика”) до 0,171±0,048 mSv/y (Климент, сондаж 12) (Фиг. 55). 

 
Фиг. 55. Обща индикативна доза от консумация на минерални води 

По-голямата част от оценените стойности на общата индикативна доза, 

изчислени с приноса на ест. U и 
226

Ra са под 0,02 mSv/y. С изключение на минералната 

вода от Климент, всички минерални води отговарят на изискванията на нормативните 

документи (0,1 mSv/y). 

Оценената обща индикативна доза е многократно по-ниска от границата за 

надфоново облъчване от 1 mSv на годишната ефективна доза за населението, и в 

болшинството случаи е по-малко от 8 % от средната годишна ефективна доза от 

облъчване с естествен радиационен фон (2,4 mSv/y). 

На база на получените резултати, може да се заключи, че приносът на 
226

Ra в 

общата индикативна доза, като правило е около 90 %, но във водата от Баничан, 

приноса на урана е около 50 %, а в тази от Климент е около 80 %. 

Основната причина за значимия принос на 
226

Ra е високата му радиотоксичност, 

охарактеризирана с дозов конверсионен коефициент (2,8.E-04 mSv/y), на един порядък 

по-висок от дозовите конверсионни коефициенти на изотопите на урана, както и 

установеното преобладаващо ниско съдържание на ест. U във водите. 

II.2.10. Ефекти на рН, съдържанието на соли и температурата на минералната 

вода върху съдържанието на естествени радионуклиди в нея 

Съгласно литературата се наблюдава връзка между съдържанието на 
226

Ra във 

водите и съдържанието на хлориди, калций, калий, бром и сулфати последните от 

които се явяват типични елементи в солевия състав на подземните води. Това 

твърдение, разширено с анализ на търсене на възможна корелация и с F
-
, Na

+
 и Mg

2+
 е 

проверено, чрез статистическа обработка на данните за минерални води от България. 

Резултатите за съдържанието на естествените радионуклиди са собствени, 

докато останалите са от държавните сертификати на минералните води, издадени от 

Министерство на здравеопазването. От направената статистическа обработка за 

корелационна зависимост по ранковия модел на Спирмен се установи, че 

температурата на водата влияе низходящо на съдържанието на естествен уран (r, -

0,419). Не се установява корелационна зависимост между температурата на 
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минералните води и съдържанието на 
226

Ra, обща алфа и обща бета активност. 

Наблюдава се значителна корелационна зависимост между съдържанието на 

естествените радионуклиди и общата минерализация във водите (TDS), като за обща 

бета активност, обща алфа активност, естествен уран и 
226

Ra корелационните 

коефициенти са съответно (r, 0,596), (r, 0,526), (r, 0,496) и (r, 0,457). 

Видна е низходяща значителна корелационна зависимост между pH и общата 

алфа активност (r, -0,489), pH и общата бета активност (r, -0,528) и pH и ест. U (r, -

0,512). От анионите, присъстващи във водата се наблюдава умерена зависимост между 

съдържанието на обща алфа активност, обща бета активност и естествен уран и това на 

Cl
-
 аниони, като корелационните коефициенти са съответно (r, 0,358), (r, 0,459) и (r, 

0,280). Значителна зависимост се регистрира между SO4
2-

 и 
226

Ra (r, 0,617). Между 

съдържанието на SO4
2-

 и общата алфа активност зависимостта е умерена (r, 0,349). 

Наличието на Ca
2+

 катиони е свързано със съдържанието на обща алфа активност, обща 

бета активност и естествен уран с корелационни коефициенти съответно (r, 0,525), (r, 

0,588) и (r, 0,533) и по тази причина зависимостта е значителна. Не се наблюдава 

достоверна връзка между съдържанието на Ca
2+

 и 
226

Ra, за разлика от посочено в 

литературата твърдение. Присъствието на Mg
2+

 влияе върху съдържанието на 

естествени радионуклиди в минералните води, като се наблюдава значима 

корелационна зависимост и корелационните коефициенти са съответно (r, 0,394), (r, 

0,714), (r, 0,359) и (r, 0,500) за обща алфа активност, обща бета активност, ест. U и 
226

Ra. 

Зависимостите Mg
2+

/обща алфа активност и Mg
2+

/ест. U са умерени, Mg
2+

/
226

Ra е 

значителна, докато Mg
2+

/обща бета активност е голяма. 

II.2.11. Радиационен риск в резултат на облъчване, след поглъщане на естествени 

радионуклиди с минерална вода 

Модела за оценка на риска е още по-силно консервативен, поради изключително 

ниската вероятност един индивид да консумира през целия си живот само минерална 

вода и то от един и същи водоизточник. Базира на резултатите от оценката на 

ефективната доза от поглъщане на изследваните радионуклиди (ест. U и 
226

Ra) с 

минерална вода за целия човешки живот (Фиг. 56). 

 
Фиг. 56 Ефективна доза от поглъщане на ест. U и 

226
Ra с минерална вода за целия 

човешки живот 
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Максималната стойност на ефективната доза за целия човешки живот е 12,8 ± 

3,6 mSv/70y (Климент, сондаж 12, обл. Пловдив). Средната стойност е 1,00 mSv/70y със 

стандартно отклонение 1,02 mSv/70y, при направени 102 оценки. 

Фиг.57 представя разпределението на резултатите на ефективната доза за целия 

човешки живот в дозовия диапазон 0,001 – 13 mSv 

 
Фиг. 57 Разпределение на ефективната доза за целия човешки живот 

За оценка на риска за целия човешки живот, получените резултати за ефективна 

доза за 70 години са умножени по коефициента за номинална вероятност от 5,7.10
-2

Sv
-1

, 

препоръчан от ICRP.  

Резултатите за радиационния риск (вероятността от възникване на радиационно 

индуцирани стохастични ефекти) от поглъщане на ест. U и 
226

Ra с минерална вода, 

оценени за целия човешки живот са под нивото 10
-4

, което се приема за приемливо, 

съгласно международните препоръки (Фиг. 58). Най-високата получена стойност за 

радиационен риск е 7.10
-4

. Полученият максимален резултат е съизмерим с този, 

посочен от СЗО като напълно приемлив (10
-4

) и е от същия порядък. 

Полученият резултат от оценката на риска за средната стойност на ефективната 

доза за целия човешки живот е 6.10
-5

, който също е под нивото на приемливия риск. 

 
Фиг. 58 Радиационен риск от поглъщане на ест. U и 

226
Ra с минерална вода 
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II.2.12. ИЗВОДИ ЗА МИНЕРАЛНИ ВОДИ 

1. Съдържанието на естествени радионуклиди в минералните води варира в 

широки граници и е зависимо предимно от хидро-геоложката структура на 

водоносните хоризонти: 

 n Съдържание [Bq/l] x  𝑺𝑫
x

 

ест. U 101 0,02* – 180* 2,1 17,5 
226

Ra 80 МДА – 0,296 0,10 0,61  
222

Rn 29 1,31 – 705 62 160 

∑α активност 99 МДА – 9,4 0,39 1,16 

∑β активност 103 0,07 – 2,60 0,35 0,59 

* µg/l 

2. Преобладаващото съдържание на естествен уран е ниско - само 2 проби са с 

концентрация по-висока от 1 µg/l, а с изключение на 1, всички изследвани 

минерални води са с концентрация по-ниска от максималната граница. 

3. В 35 % от минералните води, специфична активност на
 226

Ra е по-висока от 100 

mBq/l (вторично ниво за критична възрастова група 12 – 17 г.). Специфичната 

активност на 
226

Ra е на порядък по-висока от тази на ест. U (с 2 изключения). 

4. 15 % от водите надхвърлят максималната граница от 0,5 Bq/l по показател обща 

алфа активност, а 75 % са със стойности по-високи от 0,1 Bq/l, очаквано ново 

контролно ниво в законодателството. 

5. Само в 7 % от изследваните минерални води общата бета активност е по-висока 

от максималната граница 1 Bq/l.  

6. Установена е значима корелационна зависимост между естествените 

радионуклиди и общите алфа и бета активности, с изключение на 
226

Ra/ест. U.  

7. Доказани са значими корелационни зависимости между съдържанието на 

естествени радионуклиди и различни характеристики на минералните води: 

- Низходящи спрямо температурата и рН 

- Възходящи по отношение на общата минерализация (TDS) и присъствието на 

някои йони (Cl
-
, SO4

2-
, Ca

2+
, Mg

2+
).  

8. Общата индикативна доза варира в широки граници, но остава под 0,1 mSv/y (с 1 

изключение) и преобладаващо е под 0,02 mSv/y. Приносът на 
226

Ra като правило 

е около 90 %.  

9. Радиационният риск от поглъщане на 
226

Ra и ест. U с минерална вода, оценен по 

консервативен модел е под нивото, което се приема за приемливо 10
-4

. 

  



37

 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В Заключението на дисертационния труд са изложени накратко най-важните 

факти, резултати и изводи, групирани по основните решени задачи. 

Направен анализ на съдържанието на естествени радионуклиди в питейни и 

минерални води. Питейните води са предимно от територията на Югозападна България, 

докато минералните води са от територията на цялата страна. Поради естеството на 

формирането на водоносните хоризонти и дълбочината на водочерпане, върху 

съдържанието на естествените радионуклиди в питейните води, съществено влияние 

освен хидро-геоложкия строеж, могат да окажат и дейности, като уранодобив, 

въгледобив, производство и употреба на минерални торове и др. фактори, които при 

минералните води не оказват въздействие. В резултат на проведените изследвания, 

може да се заключи, че преобладаващата част от питейните и минералните води в 

България отговарят на изискванията на нормативните документи по радиологични 

показатели и тяхното използване е безопасно за здравето на човека: 

Стойностите на общата бета активност на питейните води са под 

максималната граница от 1 Bq/l, което свързваме с характерната за Югозападна 

България по-слаба минерализация и по-малкия общ брой соли, включително 
40

К. Само 

в 6,8% от изследваните минерални води общата бета активност е по-висока от 1 Bq/l. 

Средната стойност за минералните води е двукратно по-висока от тази в питейните, 

което считаме, че се дължи на по-високата им минерализация и на по-високото 

съдържание на 
226

Ra. 

Общата алфа активност в 9 % от изследваните питейни води е над 

максималната гранична стойност от 0,5 Bq/l, като в 3 % надхвърля 1 Bq/l. 24% от 

резултатите са от 0,5 до 0,1 Bq/l, а 33 % от изследваните води от Югозападна България 

са със стойност по-висока от контролното ниво (0,1 Bq/l, съгласно Директива 

2013/51/Евратом). При минералните води, общата алфа активност в 15 % надхвърля 0,5 

Bq/l, а 75 % от водите са със стойности по-високи от 0,1 Bq/l. При питейните води 

основният принос в общата алфа активност се дължи на присъствието на естествен 

уран, докато при минералните води е на 
226

Ra. 

Специфичната активност на 
226

Ra в 99.6 % от питейните води е под 0,15 Bq/l, 

като средната стойност за съдържание е 0,05 Bq/l и не се различава съществено от 

средните за страната. В минералните води средната стойност за специфична активност 

на 
226

Ra е двукратно по-висока (0,10 Bq/l), което обясняваме с хидрогеоложката 

характеристика на водоносните хоризонти. 

Концентрациите на естествен уран в минералните води са преобладаващо 

ниски – под максималните граници (60 µg/l по Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, 

ползване и опазване на подземните води; 30 µg/l по Наредба за изискванията към 

бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за 

питейни цели). В питейните води, концентрацията на естествен уран е по-висока от 30 

µg/l (максимална граница по нормативни документи) само в 2 % от изследваните 

водоизточници. 

Съдържанието на 
222

Rn в питейните води е със средна стойност 18 Bq/l, докато 

за минералните води е 62 Bq/l. В 4 % от питейните води от централни водоизточници 



38 

специфичните активности са по-високи от 100 Bq/l. Намираме връзка между високите 

стойности с формиращата среда на находищата им и последствията от бившия 

уранодобив в страната. Причината за високата специфична активност на 
222

Rn в някои 

от минералните води се свързва само с формиращата среда на находищата им. 

Общата индикативна доза от поглъщане на естествен уран и 
226

Ra с питейните 

води е със средна стойност 10 µSv/y, максималната стойност е 96 µSv/y, като всички 

резултати са по-ниски от граничната стойност от 0,1 mSv/y, съгласно изискванията на 

Наредба № 9 от 2001 г., както и на изискванията на Директива 98/83/ЕC от 1998 г. на 

Комисията и на Директива 2013/51/Евратом на Съвета. При анализа за приноса на 

радионуклидите във формирането на общата индикативна доза се установи, че 

основният принос се дължи на 
226

Ra, но за случаите на максималните резултати на 

общата индикативна доза е в резултат на високите концентрации на естествен уран. 

Допълнителната ефективна доза за целия човешки живот от поглъщане на 

естествен уран и 
226

Ra, оценена по консервативен модел с възрастово-зависими дозови 

конверсионни коефициенти за питейните води е 0,93 mSv/70y, а за минералните води е 

1,00 mSv/70y (средни стойности). Максималните стойности са 13 - 15 пъти по-ниски от 

естествения радиационен фон. Радиационният риск от поглъщане на естествен уран и 
226

Ra за целия човешки живот (вероятността от възникване на радиационно индуцирани 

стохастични ефекти) е до ниво, което се приема за приемливо, съгласно 

международните препоръки. 

Предвид резултатите за обща алфа активност на питейните води (33% над 0,1 

Bq/l), предлагаме да се приеме скринингов праг за обща алфа активност от 0,2 Bq/l при 

транспонирането в българското законодателство на Директива 2013/51/Евратом, с 

което ще се намали броя анализи, без да се увеличи съществено радиационния риск. 

В съответствие с установените радиологичните показатели на питейните води 

препоръчваме следната честота на мониторинг: сезонен за 4 % от водите (∑α 

активност ≥ 0,5 Bq/l; ест.U ≥ 30 µg/l); веднъж на 3 години за 26 % (∑α активност ≥ 0,5 

Bq/l; ест.U ≥ 15 µg/l); на 5 години или по-рядко останалите. Честотата на мониторинг за 
226

Ra следва да бъде висока само в 4 % от водите (
226

Ra ≥ 100 mBq/l). 

 

За първи път в България са систематизирани и анализирани резултати за 

съдържанието на естествени радионуклиди в питейни и минерални води. Оценени са 

общите индикативни дози (годишни и за целия човешки живот) от поглъщане на ест. U 

и 
226

Ra, като е определен приноса им във формирането на дозата. Изложените в 

дисертацията резултати, сравнения и изводи показват значението на провеждания 

мониторинг за определяне на радиологичния статус на питейните и минералните води 

за безопасното им използване от населението. 

Предложената обоснована оптимизация по отношение на скрининговото ниво за 

обща алфа активност и честотата на провеждания мониторинг може да допринесе за 

намаляване на броя на анализите и насочването на усилията към проучвания, свързани 

с по-висок радиационен риск. 
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IV. ПРИНОСИ 

1. Изследван е приносът на естествения уран и 
226

Ra във формирането на общата 

индикативна доза от консумация на питейни и минерални води. 

 

2. Анализирани са корелационните зависимости между съдържанието на естествен 

уран, 
226

Ra, обща алфа активност и обща бета активност във водите. 

 

3. Дадена е препоръка за оптимизиране на скрининговото ниво от 0,2 Bq/l за обща 

алфа активност в питейни води по радиационно-хигиенни и икономически 

показатели. 

 

4. Дадени са препоръки за оптимизация на честотата на провеждане на 

радиологичния мониторинг на питейни води. 
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