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РЕЗЮМЕ 

В изпълнение на дейност 4.4.1 от Национален план за действие за намаляване на 

риска от облъчване от радон са проведени допълнителни проучвания на въздухообмена на 

вътрешния с външния въздух в жилищни сгради със стойности на обемна активност на 

радон над референтните нива. Тези измервания ще позволят набавяне на информация, с 

цел предприемане на правилните мерки за редуциране на обемната активност на радон, 

специфични за всяко отделно жилище. Информацията за кратността на въздухообмен е 

необходима за реална оценка на движението на въздуха в жилището и оценка на дебита на 

неорганизирания въздушен поток между зоните (етажите) в жилището.  

Измерванията са проведени по договор с Национален институт за радиационна 

защита (SURO), Република Чехия за предоставяне на системи за измерване на въздушния 

обмен в 18 зони на жилищни сгради. SURO е сертифицирана от съответния регулаторен 

орган на Държавната служба за ядрена безопасност (SÚJB), Чешка република. Експерти от 

лаборатория РЕМР заедно с колеги от РЗИ са селектирали жилищата с измерена обемна 

активност на радон (ОАР) и са избрани 8 къщи за обследване, в които да бъдат обследвани 

18 зони. Тези жилища се намират в гр. София, гр. Сливен, гр.Твърдица, гр. Пловдив, гр. 

Банско и село Баня, община Разлог. Периодът на измерването беше приблизително един 

месец между януари - февруари 2019 г. 

Принципът на измерванията на кратността на въздухообмен на вътрешния и 

външния въздух в сградата (Air Exchange Rate - AER), разработен в SURO, се състои в 

свързана система от пасивни източници на газ (трасери) в стъклени тръби (GTS), 

съдържащи перфлуор-алкилна циклоалкали (PFC) и пасивни капилярни абсорбционни 

тръбни проби (CATS), пълни със специфичен сорбент. Трасери и сорбети за всяка 

измервана сграда бяха осигурени от SURO и изпратени чрез куриер до Национален център 

по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ). Служителите от лаборатория 

„Радиационни експертизи и мониторинг на радон“ (ЛРЕМР) ги инсталираха в осемте 

жилища. След изтичане на периода на измерване, оборудването бе събрано и изпратено в 

SURO, Чешка Република за обработка и оценка на кратността на въздухообмен в сградите.  

Определената кратност на въздухообмен на вътрешния и външният въздух в 

обследваните жилищни сгради варира от 0.32 до 1.54 h
-1

. Подробно е оценена 

ексфилтрацията за всяка зона и дебит на неорганизирания въздушен поток между зоните и 

резултатите са предадени на собствениците на къщите. Наред с измерванията на 

кратността на въздухообмен се проведе измерване на радон на всеки етаж в пет от къщите.  

Изпълнението на договора е пилотно проучване, което постави основите на 

международно сътрудничество в областта на предприемане на мерки за намаляване на 

обемната активност на радон в сградите.   
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Вредното въздействие върху здравето на човека при облъчване с радон е добре 

документирано (WHO, 2009 г.). Радонът се счита за източника на облъчване на 

населението с най-голям дял (приблизително 50%) от средногодишната радиационна доза 

(UNSCEAR, 2008, Annex B). Радон (
222

Rn) е естествен газ без мирис, без цвят и вкус и е 

елемент от радиоактивното семейство на уран (
238

U), намиращ се в различни количества в 

почвата и скалите. Радонът се разпада чрез излъчване на α частица в серия от 

радиоактивни дъщерни елементи, с малък период на полуразпад, два от които са полоний 

(
218

Po и 
214

Po).  

Радонът е втората водеща причина за рак на белия дроб след тютюнопушенето. 

Епидемиологичните проучвания в 13 европейски на връзката между нивата на радон и 

свързания с тях риск от рак на белия дроб установяват, че за всеки 100 Bq/m
3
 увеличение 

на обемната активност на радон, има 8,4% (95% CI [3,0%, 15,8%]) увеличение на риска от 

рак на белия дроб (Darby et al., 2005). Националното проучване на обемната активност на 

радон в жилища, проведено при изпълнение на Националната програма през 2015-2016 г., 

установи, че средната обмена активност на радон за България (Ivanova, K. et al., 2019) е 

съпоставима със средната ОАР на страните в западна Европа, които са сравнително над 

средното световно ниво. Населението прекарва дневно средно 90% от времето си на 

закрито, с приблизително 60% от времето си в жилищната среда, следователно тя 

заслужава специално внимание.  

Европейската директива за енергийна ефективност (2012 г.) определя периода до 

2020 г., през който всяка държава-членка е длъжна да намали консумацията на енергия с 

20%, за да изпълни ангажиментите на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове. 

Преоборудването на сградата е идентифицирано като едно от най-рентабилните 

подобрения на енергийната ефективност за постигане на икономии на енергия в 

икономиката (Johnston et al., 2005). България е приела още през 2004 г. Наредба № 7 за 

енергийна ефективност на сгради в рамките на националните планове за действие за 

енергийна ефективност, последния с период 2014-2020 г. Последните изследвания обаче 

показват, че енергийното преоборудване на жилищата може да доведе до по-голямо 

уплътняване и има вероятност ОАР съответно да се увеличи (Pressyanov et al., 2015, 

Fojtíková and Navrátilová Rovenská, 2014 и други). 

Обемната активност на радон в сгради е силно свързана с геологията на района, 

строителния материал, вида на конструкцията, основата, годината на построяване и други 

фактори (Ivanova, K. et al., 2019, Collignan et al., 2016 и други). Това означава, че жилища, 

разположени в един район, с предполагаем относително хомогенен потенциал на радон, 

има вероятност да имат различни ОАР, върху които определени хетерогенности могат да 

окажат силно влияние. 
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Радонът навлиза в сградата чрез процеса на дифузия и конвекция. Основните 

дифузионни източници са почвата около основата на сградата, строителните материали и 

водоснабдителните системи за битови нужди. Разликата в налягането между вътрешната и 

външната среда на сградата води до конвективен транспорт на радон, като различни 

фактори, включително взаимодействието на вятъра със сградата, отоплението и 

механичната вентилация допринасят за тази разлика. Приносът на радона във външния 

въздух обикновено е малък, но приносът на потока, управляван от разликите в налягането, 

въздухообмена между подструктурите, пропускливостта на почвата и концентрациите на 

радий в почвата е основен. Възможните пътища за радон, навлизащ в къща с мазе през 

пространствени структури са представени на фигура 1.  

 

 

Фигура 1. Пътища на влизане на радон в къща с мазе през пространствени структури 

(Mowris.R.,1988) 
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За редуциране на обемната активност на радон в помещенията основна роля 

изпълнява вентилацията на сградата. Общата кратност на въздухообмен в сградата се 

определя и чрез добавяне на размера на квадратурата на помещението. Увеличаването на 

скоростта на вентилация, чрез използването на балансирана механична вентилационна 

система, обикновено намалява пропорционално ОАР на радон в помещенията. 

Намаляването на ОАР, чрез балансирани вентилационни системи са ефективни от 50% до 

70%. 

В съответствие с националните нормативни изисквания "Вентилация" е определена 

като процес на въздухообмен в сграда за осигуряване на пресен въздух за обитателите, а 

"Кратност на въздухообмена" е обменът на вътрешния с външния въздух за един час, 

изчислен на база нетния обем на сградата (МРРБ, Наредба №7). Министерството на 

регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) регламентира при определяне на общия 

интегриран показател кратността на неорганизирания въздухообмен (n) на вътрешния с 

външния въздух при нормализирани условия да бъде не по-голяма от 0,5 h
-1

.  

За провеждане на допълнителни проучвания в жилищни сгради, където са 

констатирани стойности на ОАР над референтните нива се проведоха измервания на 

въздушния обмен в сградата. Информацията би могла да послужи за моделиране на 

проникването на радон в подструктурите (зоните) на сградата и предприемане на 

подходящи коригиращи мерки за редуциране на ОАР, специфични за всяка сграда. 

Проучванията се реализираха по договор с Национален институт за радиационна защита 

(SURO) в Република Чехия за предоставяне на системи за измерване на въздушния обмен в 

18 зони на жилищни сгради с констатирани високи нива на ОАР. Институтът (SURO) е 

сертифициран от регулаторен орган на Държавната служба за ядрена безопасност (SÚJB) в 

Република Чехия. 

Мотивацията за събирането на данни е да се обхванат съотношението и 

променливостта в данните за радона и вентилацията на помещенията, като по този начин 

се предостави информация за моделиране на проникването на радон в сградата, които 

могат да симулират ОАР при различни условия на вентилация, например въздействието 

върху вътрешните ОАР на обновени сгради за енергийна ефективност. Бъдещата работа 

следва да разшири тази база данни чрез включване на различни типове жилища или 

сгради, като например обновени сгради за енергийна ефективност, сгради в по-широко 

географско разпространение, по-голям обхват на нивата на ОАР и други фактори, който 

оказват влияние. 

  



стр.  6  

 

МЕТОДОЛОГИЯ 

Измерване на кратността на възухообмен в сградите 

Принципът на измерванията на кратността на въздухообмен в сградата, разработен 

в SURO, се състои в свързана система от пасивни миниатюрни трасери на газ, поставени в 

стъклени тръби (GTS) и пасивни капилярни адсорбционни тръбни проби (CATS) 

(Фигура 2). Трасерите съдържат перфлуоро метил циклохексан или перфлуоро-1,3-

диметил циклохексан или перфлуоро-изо-пропилциклохексан и са безвредни. За тях са 

предоставени информационни листове за безопасност от SURO (Приложение № 1 към 

настоящия отчет). Адсорбционните тръби са пълни със специфичен сорбент, за да се 

определи средната за времето концентрация на газа от трасера. Неговата реципрочна 

стойност, умножена по газа, е приблизително равна на средния за времето въздухообмен в 

сградата. Чрез използването на няколко типа трасери във всяка зона или етаж на сграда, 

може да се определи подробна информация за скоростта на инфилтрацията на въздух от 

всяка зона, както и кратността на смесване между зоните. Списъкът на използваните 

трасери в обследваните зони е представен в отчета предоставен от SURO (Приложение 

№ 2). Информацията за вентилацията и кратността на въдухообмен в съответната сграда е 

от съществено значение за реалистичната оценка на разпространението и натрупването на 

радон в помещенията. 

 

  

Фигура 2.Стъклени тръби с газ – ляво и адсорбционни тръби - дясно 

 

На база на информацията от сумата от измерената средна инфилтрация между всяка 

зона в сградата и нейния обем, чрез софтуер се определя кратността на въздухообмен на 

вътрешния и външния въздух на час. Резултатите се оценяват на основа на събраната 

информация по време на измерванията за температурата и точното измерен обем на 

помещенията.   

Осигуряване и контрол на качеството (QA/QC) на системата се основава на редовни 

сравнения на измерванията, както в радоновата камера в SURO, така и в реални условия. 

Дефинираният въздухообмен и климатични условия на околната среда се установяват или 
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променят изкуствено в камерата чрез допълнителни принадлежности. Резултатите от 

системата обикновено се сравняват в реални условия с едновременно използван 

непрекъснат монитор за измерване на въздухообмена на базата на разпад N2O или SF6, при 

стационарно или постоянно навлизане на N2O или SF6 в изследван обем на сграда. 

Измерванията с пасивната система и непрекъснатия монитор на въздухообмена е била 

успешно потвърдена чрез междулабораторни тестове с Националната лаборатория в Ню 

Йорк, САЩ, която е била извършена в рамките на период от една година (2015) в десет 

къщи и апартаменти.  

Броя на трасерите и абсорционните тръби за всяка къща, определен на база на 

предварителната информация събрана от собствениците за броя на зоните и 

приблизителния обем бе изпратен до НЦРРЗ. След изтичане на срока на престой от един 

месец те бяха събрани и изпратени в SURO за анализ. Измерванията в къщите се проведох 

приблизително за 1 месец през зимния сезон от 15 януари  до 15 февруари 2019 г.  

Обекти на изследване 

Експерти от лаборатория РЕМР заедно с колеги от РЗИ са селектирали жилищата с 

измерени ОАР и са избрани за обследване 8 къщи, в които са изследвани 18 зони. 

Жилищата се намират в гр. София, гр. Сливен, гр. Твърдица, гр. Пловдив, гр. Банско и 

село Баня, община Разлог, за да може да се обхванат различни географски региони. 

Избраните жилища имат различен брой етажи, различно разпределение и планировка на 

сградата, като една част от тях са с мазета, а друга не. Поради спецификата на 

измерванията, са проведени разговори с всички собственици на къщите и са уточнени 

необходимите характеристики на сградите. За коректно осъществяване на измерванията е 

осигурена следната информация: общ брой измервани зони в една сграда, които включват 

всеки етаж на къщата, както и сутерен или мазе, данни за общия брой стаи и общата площ 

и обем на зоната. По време на поставяне на трасерите и абсорбиращите тръби е събрана 

информация за всяка сграда, в съответствие с въпросник, изпратен от SURO. В таблици в 

Приложение № 3 е представена обобщената информация за къщите от попълнените 

въпросници за годината на строителството, брой етажи, допълнителни реконструкции, 

наличие на дефекти, вид на основата, преобладаващ строителен материал, вентилационна 

система и отопление. Обследваните сгради са построени в интервала от 1946 до 2001 г. 

Пет от тях са изградени през 60-те години. Ремонт за подобряване на енергийните 

характеристики или промени в конструкцията са направени в 6 от осемте къщи. В 

избраните къщи не са изпълнени мерки за защита от радон.  
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Измерване на обемната активност на радон 

Във всички къщи е измерена обемната активност на радон на приземния етаж по 

време на провеждане на националните проучвания с изключение на сградата в гр. 

Пловдив. Резултатите за всяка къща са представени в Приложение № 4 - Данни за 

обследваните сгради. По време на проучването на кратността на въздухообмен е 

извършено измерване на обемната активност на радон във всички помещения на пет къщи. 

За провеждане на кумулативни измервания е използвана E-PERM® система, състоящата се 

от тефлонови електростатично заредени дискове, наречени електрети, йонизационни 

камери за краткосрочни измервания и четец на повърхностния потенциал на електретите. 

Зарядът на електрета се измерва преди и след експозицията с безконтактен четец и 

използвайки тези данни се определя ОАР. Четецът и референтните електрети са 

калибрирани през 2018 г. Камерите са поставени в помещенията за периода на измерване 

на краткостта на въздухообмен приблизително един месец (Фигура 2). 

 

 

Фигура 2. Камери поставени в къща 8 за определяне на ОАР в помещението 

 Оценката на обемната активност на радон се извършва в съответствие с работна 

процедура в лабораторията.  

 Извършена е приблизителна оценка на дебита на радон между зони в съответната 

сграда въз основа на представените резултатите за среден дебит на неорганизирания 

въздушен поток от i-та зона към j-та зона. Направен е опит да се оцени средната стойност 

на ОАР в зоните на база на дебита на радон и ексфилтрацията на неорганизирания 

въздушен поток на зоната.  
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РЕЗУЛТАТИ 

Резултатите от проведените измервания на кратност на въздухообмена в 

обследваните жилища са предоставени от SURO (Приложение № 2 към настоящия отчет - 

английска версия). Систематизираните данни за обследваните жилища и обемната 

активност на радон по зони са представени в Таблица 1.  

 

Легенда: Етаж 
1)

 

0 – мазе; 1 - приземен етаж; 2 - първи етаж; 3 - втори етаж; 4 - трети етаж 
 

Кратността на въдухообмена в сградите варира от 0,32 до 1.54 h
-1

. Обемната 

активност на радон е измерена през зима, което предполага по-високи стойности. Целта на 

измерването на ОАР, в този случай е да се проследи разпределението на радона по етажи, 

както и да се проследи връзката с кратността на въздухообмен в обследваните сгради. 

Стойностите на ОАР в приземния етаж във всички сгради с изключение на къщата в гр. 

Пловдив са над референтната стойност от 300 Bq/m
3
, установена в Наредба за радиационна 

защита (МС, 2018). Наблюдава се намаляване на ОАР с увеличаване на етажите, като най-

високи стойности са измерени в сутерена на сградите, които имат мазе. Най-висока 

стойност на ОАР е измерена в къщата, която няма мазе в гр. Твърдица.  

Анализирана е връзката между кратността на въздухообмент в сградите и ОАР на 

приземния етаж (Фигура 3).  

 

 № Населено място

етаж 
1) 

- брой 

зони

Период на 

престой 

на 

детектор

ите (дни)

Обем на 

зоните в 

(m
3

)

ACH   

(1/h)

Uc   

(1/h)

Радон във 

въздух 

[Bq/m
3

]

Стандартна 

неопределенос

т [Bq/m
3

]

0 - 3 40 1094 55

1 - 3 84 563 64

2 - 3 97 51 21

2 гр. Сливен, обл. Сливен 1 - 1 28,1 91 0,50 0,10 1357 672

1 - 2 77 0,74 0,10 3042 295

2 - 2 211 1

1 - 2 119 433 7

2 - 2 120 208 1

0 - 3 35

1 - 3 107

2 - 3 134

1 - 2 191

2 - 2 99

0 - 5 124

1 - 5 84

 2 - 5 246

3 - 5 190

4 - 5 154

0 - 3 66 33 2

1 - 3 105 61 3

2 - 3 153 79 49

3 гр. Твърдица, обл. Сливен

1 гр. София, обл. София - град 29,0 0,38 0,05

гр. Банско, обл. Благоевград 1,09 0,15

4 гр. София, обл. София - град 0,32 0,04

5 гр. Банско, обл. Благоевград 0,51 0,11

Таблица 1. Резултати от измервания на кратност на въздухообмен и обемна активност на радон по зони в жилищните сгради

8 гр. Пловдив, обл. Пловдив 1,54 0,35

28,8

26,0

28,0

28,0

27,8

28,9

6 с. Баня, обл. Благоевград 0,39 0,06

7
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Фигура 3. Кратност на въздухообмен и обемна активност на радон в приземен етаж на 

обследваните сгради 

 

За оценка на връзката между кратността на въдухообмен в сградата и обемната 

активност на радон, стойностите на обемната активност на радон са логаритмувани. 

Обемната активност на радон намалява при увеличаване на кратността на въздухообмен в 

сградата. Показателни за това са измерванията в жилищна сграда № 8 в гр. Пловдив, 

където кратността на въдухообмена е 1.54, а ОАР е със стойност на ОАР на първият етаж е 

79 Bq/m
3
, а на приземния 61 Bq/m

3
. Приложен е линеен регресионен анализ с SPSS за 

оценка на връзка. Зависимостта е оценена за статистически незначима, тъй като равнището 

на значимост (Sig.= 0.063) е по-голямо от грешката α = 0.05 при доверителен интервал 95 

%, което показва, че ОАР не се влияе само от кратността на въдухообмен в сградата. Всяка 

сграда е неповторима със своето геоложко положение, конструкцията, реконструкции, 

които се правят в нея, както и навиците на обитателите.  

За всяка обследвана сграда са определени ексфилтрацията и дебита на 

неорганизирания въздушен поток между зоните (етажите) и резултатите са представени в 

Приложение № 4. Измерената ОАР по време на проведеното обследване в помещения на 

петте сгради са дадени в таблица към данни за обследваните жилищата. Стойностите на 

ОАР с увеличаване на етажите намаляват, което се обяснява с отдалечаване от основния 

източник на радон в сградата, а именно земната основа под нея.  

За всяка сграда приблизително са оценени дебита на радон между зоните и ОАР, 

извършен е анализ и са обсъдени резултатите, като данните са предоставени в 

Приложението. Оценената ОАР за обследваните зони е съизмерима с измерените средни 

стойности за петте сгради.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В изпълнение на дейност 4.4.1 от Националният план за действие за намаляване 

риска от облъчване от радон (2018 – 2022) е проведено обследване на кратността на 

въдухообмен в 8 къщи в различни райони на България. Проучването е изпълнено с 

Националният институт по радиационна защита в Република Чехия (SURO) по договор с 

НЦРРЗ. Резултатите показват, че при по-голяма кратност на въздухообмен в сградата, ОАР 

е по-ниска и потвърждава, че вентилацията на помещенията влияе върху намаляването на 

ОАР. Въпреки малкия брой на измерванията е направен статически анализ на 

зависимостта между кратността на въздухообмена и ОАР. Връзката е статистически 

незначима, което показва, че ОАР не се влияе само от кратността на въздухообмен, а върху 

нейните вариации оказват въздействие и други фактори, като геоложко положение, 

конструкцията, реконструкции, които са направени в нея, както и навиците на 

обитателите. Следователно обемната активност на радон е специфична за всяка сграда и тя 

се оценява с измерване, а за разпространяване в помещенията следва да се провеждат 

допълнителни измервания. Наред с това резултатите ясно показват, че когато основният 

източник на радон (земната основа) не е изолиран или радона не е изведен извън основите 

на сградата подобряването на кратността на въздухообема в сградата не е достатъчна 

мярка за редуциране на нивата на радон, а следва да бъдат предприети допълнителни 

мерки в съответствие с Наредба № РД-02-20-1 от 2019 г. за техническите изисквания към 

сградите за защита от радон.  

Стойностите на ОАР в обследваните сгради са измерени през национални 

проучвания при изпълнение на задачите по Националната програма за намаляване на 

въздействието на радон върху здравето на българското население (2013-2017). В пет къщи 

от обследваните стойностите на ОАР са над установените с Наредба за радиационна 

защита (МС, 2018) референтни нива от 300 Bq/m
3
, в две от тях стойностите са 

приблизително равни на референтните нива, а в една не е провеждано предварително 

измерване. В пет къщи е измерена ОАР във всички помещения на сградата с цел оценка на 

движението на радона в различните зони на сградата и е извършено приблизително 

моделиране на стойностите на ОАР в зоните (етажите) на сградата. Измерените стойности 

на ОАР са консервативни, тъй като са направени за един месец през зимния период и не са 

приложени коефициентите на сезонните вариации за областта. Резултатите на ОАР не са 

база за оценка на облъчването на обитателите в къщата, а за допълнителен анализ на 

разпространението на радон в сградата.  

 На обследваните жилищни сгради не са извършени мерки за редуциране на нивата 

на радон, а вентилацията е естествена. За всяка сграда е оценена ексфилтрацията на зоната 

и дебита на неорганизирания въздушен поток между зоните от изпълнителя на договора 

SURO. Тези стойности са използвани за оценка на дебита на радон между зоните, както 

приблизително моделиране на стойностите на ОАР в зоните (етажите) на сградата. 

Дебитът на радон от земната основа не е оценен, защото не са проведени измервания на 

радон в почвен газ, както и ескалацията на радон от основите. Повечето стойности на 
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оценената ОАР за обследваните зони е съизмерима с измерените средни стойности. 

Несъпоставимостта на стойностите показва, че в помещения има допълнителен източник 

на радон (т.е. той прониква не само от сутерена), което е следва да бъде взето под 

внимание при проектирането на коригиращите мерки.  

Резултатите потвърждават, че предприемането на мерки за подобряване на 

енергийната ефективност на сградата, като смяната на прозорците и други мерки за 

уплътняване без да се вземе в предвид ОАР в сградата, допълнително затваря радона в 

сградата и затруднява ексфилтрацията на замърсителя. 

Направените измервания показват, че всяка сграда е специфична със своята 

конструкция и геоложко положение и обосновават необходимостта от допълнителните 

проучвания заложени в Наредба № РД-02-20-1 от 2019 г. за техническите изисквания към 

сградите за защита от радон, които да оптимизират най-подходящите коригиращите мерки 

за всеки конкретен случай. 

Проведеното пилотно проучване на допълнителни измервания очертава лесен 

начин за провеждане на пасивни допълнителни измервания без да бъде нарушаван начина 

на използването на сградата. Тези проучвания дават яснота за дебита на радон в 

помещенията, разпространяването на замърсителя в сградата и могат да бъдат основа за 

предприемането на проектни решения за редуцирането на нивата на радон.  

Изследванията на кратността на въздухообммена и детайлно проучване на ОАР по 

помещения от своя страна са скъпи и трудоемки, за това такова обследване следва да се 

провежда при пълно съдействие на обитателите и съответните Регионални здравни 

инспекции след разяснителна кампания за необходимостта от редуциране на нивата на 

радон в сградата.  

Провеждането на такива допълнителните проучвания могат да бъдат успешно 

прилагани в обществени сгради, като детски градини и училища с констатирани стойности 

високи стойности на ОАР, с цел анализ за предприемане на подходящи коригиращи мерки 

и оценка както и на облъчването на работещите и населението. 
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Приложение № 1 – Сертификати на използвания газ 
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Приложение № 2 – Отчет за проведени изследвания на кратността на въдухообмена в 

жилищни сгради на Национален институт за радиационна защита (SURO), 

Република Чехия 
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Приложение № 3 – Таблици с информация за измерваните жилищни сгради 

 

 

 

 

  

№ ОБЛАСТ ОБЩИНА
НАСЕЛЕНО 

МЯСТО

година на 

строителстно

Корекции след 

окончателно 

одобрение

пристройки

промяна на 

обитаемото 

пространство

реконструкция на 

структурата в 

контакт със 

нови 

плътни 

прозорци

изолация на 

сградата

изолация на 

покрива

смяна на 

отоплителнат

а система

1 София София гр. София 1964 да да тераса не знае
да /на 1 и 2 

етаж/

вътрешна на /1 

и 2 етаж/

2 Сливен Сливен гр .Сливен 1966 да да да

3 Сливен Твърдица гр. Твърдица 1946 не

4 София София гр. София 1960
ремонт 2014 

г.

изолация на стени 

и под
да да да

5 Благоевград Банско гр. Банско 1960 да да

6 Благоевград Разлог с. Баня 1965 да
на 2 етаж -

трапезарията

7 Благоевград Банско гр. Банско 2001÷2010 не

8 Пловдив Пловдив гр. Пловдив преди 1950 г. не да на 2 етаж да на 2 етаж

Регулиране, което намалява енергийните характеристики на 

сградата
Видове корекции на сградите
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1
да - 

частично
1

2 етажа + 

полуетаж
не не тухла и бетон

Бетон без 

хидроизолация
чернозем

повишена 

влажност на 

стени и подове 

на ет.1 стая и 

хол 

проникване през 

прозорци
електричество и климатик

2 не 0 1 етаж не не сгуробетон
Бетон без 

хидроизолация
скала не

проникване през 

прозорци

местен                                        

(източник на твърдо гориво) 

с изходящ въздух към 

комин и входящ от стаята

3 не 0 2 етажа не не тухла и камък каменни основи
преобладава 

камък
не

проникване през 

прозорци

местен                                        

(източник на твърдо гориво) 

с изходящ въздух към 

комин и входящ от стаята

4 не 0 2 етажа не не тухла и бетон  трошен камък чакъл не

проникване през 

прозорци и 

рекуоператор

електричество с термо 

помпа

5
да - 

частично
1 4 етажа не не тухла и бетон

Бетон без 

хидроизолация
не

проникване през 

прозорци

местен                                        

(източник на твърдо гориво) 

с изходящ въздух към 

комин и входящ от стаята- 

дърва и въглища

6 не 0 2 етажа не не тухла и бетон
Бетон без 

хидроизолация
пукнатини

проникване през 

прозорци

други локални отоплителни 

уреди /локално парно на 

дърва/

7 да 1 4 етажа не не тухла и бетон каменни основи

повишена 

влажност на 2 и 3 

етаж

проникване през 

прозорци

други локални отоплителни 

уреди /локално парно на 

дърва/

8 да 1 2 етажа не не тухла и бетон гредоред

пукнатини в 

надземни 

структури; 

пукнатини в 

структури в 

контакт със 

земята

проникване през 

прозорци/ 

вентилатор във WC/

електричество и климатици

Вентилация на 

въздуха в жилищното 

пространство

Средства за отопление

Сградата е на 

наклонен терен 

(надземните 

стени са в 

контакт със 

земята)

Преобладаващ 

строителен 

материал

тип на основата
Земна част под 

сградата

Дефекти на 

сградата

Наличие 

на 

сутерет

№ 

Етажи 

под 

земята

Обитаеми 

стаи над 

земята

Изолиран 

приземен етаж 

(площ под 1-ви 

етаж с 

вентилационни 

отвори)
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Приложение № 4 – Данни за обследваните сгради 

Къща № 1 

1. Информация 

гр. София 

Къща на 2 етажа с малка допълнителна външна сграда на трети етаж. 

2. Оборудване за измерване на кратност на въздухообмена и обемна активност на радон 

3 бр.CATS; GTS: 2 бр. TMH (зелен); 3 бр. MDC (жълт); 5 бр. MCH (черен); 5 бр.E-Perm 

легенда: 

 

 
Фигура 1. Схеми на помещенията и местоположение на оборудването 

 

3. Резултати за обемна активност на радон по помещения – предишни измервания: 

Техническо средство – Система за определяне на ОАР във въздух RADOSYS с детектори 

тип RSKS. 

Местоположение  – дневна, първи етаж  

Средна стойност ОАР на  280 Bq/m
3
 

 

4. Резултати за обемна активност на радон по помещения : 

Технически средства–Система за измерване на радон Е-PERM с четец RAD-ELEC SPER-1 

ELEKTRET REАDER № Е0147.Тип на електрета и камерата: SLT. 

 

relevantGTS pair  of CATS E-perm  
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№ на 

извадка за 

изпитване 

(електрет) 

Местоположение 

Период на 

вземане на 

извадката 

Оценена средна 

ОАР за зона 

(етаж), Bq.m
-3

 

Резултати от 

изпитването, Bq.m
-3

 

Обемна 

активност 

на радон 

Комбиниран

а 

неопределен

ост (1σ) 

LQ2478 мазе 
от 31.01.2019г. 

до 01.03.2019г. 

 
1094 55 

LQ2403 стая ет. 1 
от 31.01.2019г. 

до 01.03.2019г. 
60 

517 26 

LQ5596 дневна ет. 1 
от 31.01.2019г. 

до 01.03.2019г. 
608 30 

LQ2280 детска стая ет. 2 
от 31.01.2019г. 

до 01.03.2019г. 
34 

36 2 

LQ2470 хол ет. 2 
от 31.01.2019г. 

до 01.03.2019г. 
66 3 

 

 Измерените стойности на ОАР са консервативни, тъй като са направени за един 

месец през зимния период и не е приложен коефициента на сезонните вариации. 

Резултатите на ОАР са използвани за оценка на движението на замърсителя в сградата и не 

са база за оценка на облъчването на обитателите в къщата. 

5.Резултати за кратност на въздухообмена и дебита на неорганизирания въздушен 

поток между зоните - Измервани зони N=3 

 

Въздушен поток 

дебит на 

неорганизирания 

въздушен поток 

R, m
3
/h 

неопределенос

т  

UR, m
3
/h 

Дебит на 

радон, Bq/h 

ексфилтрация на неорганизирания въздушен поток от 

първия етаж (Re1) 
45,26 7,75 

 

ексфилтрация на неорганизирания въздушен поток от 

партерния етаж (Re2) 
23,02 4,17 

 

ексфилтрация на неорганизирания въздушен поток от 

сутеренния етаж (мазето) (Re3) 
16,24 2,86 

 

дебит на неорганизирания въздушен поток от партерния 

етаж към първия етаж (R21) 
2,50 0,75 

1408 

дебит на неорганизирания въздушен поток от 

сутеренния етаж към първия етаж (R31) 
0,14 0,12 

150 

дебит на неорганизирания въздушен поток от  първия 

етаж към партерния етаж (R12) 
1,32 0,37 

68 

дебит на неорганизирания въздушен поток от 

сутеренния етаж към партерния етаж (R32) 
1,26 0,37 

1378 

дебит на неорганизирания въздушен поток от  първия 

етаж към сутеренния етаж (R13) 
0,03 0,03 

2 

дебит на неорганизирания въздушен поток от партерния 

етаж към сутеренния етаж (R23) 
0,47 0,16 

262 

 



стр.  20  

 

Кратност на въздухообмена (n) и комбинирана неопределеност (Un) – 0,38 ± 0,05 h
-1

 

6. Обсъждане  

Кратността на въздухообмент в сградата е по-нисък от регламентираната стойност 

от 0,5 h
-1

 в Наредба № 7 за енергийна ефективност на МРРБ, което показва, че сменените 

прозорци (Таблици от Приложение № 3) уплътняват сградата и редуцират вентилацията в 

нея.  

Въпреки, че дебита на неорганизирания въздушен поток е по-висок към първия 

етаж, ексфилтрацията от него е най-голяма, тъй като терасата е присвоена към етажа, което 

увеличава обема му и това намалява ОАР. Обемната активност на радон намалява 

приблизително 10 пъти с увеличаване на етажите. Оценената средна стойност на ОАР чрез 

приложения модел в зона 1 – първи етаж на сградата е съизмерима с измерената стойност. 

Оценената средна стойност на ОАР на база дебита на въздушния поток от сутеена в зона 2 

– партерен етаж на сградата е по-ниска от измерената, което се обяснява с наличието на 

частичен сутеренен етаж (мазе) в сградата, т.е разположено на част от партерния етаж. 

Партерният етаж се намира над мазето и останалата част директно на земята. 

Следователно измерената стойност на ОАР не се дължи само на дебита на радон от 

сутеренния етаж, но и от проникването на радон директно от почвата.  

Резултатите показват, че за предотвратяване проникването на радон от директния 

контакт на партерния етаж (първи надземен етаж) с почвата следва да се проектират мерки 

в съответствие с Наредба № РД-02-20-1 от 3 април 2019 г. за техническите изисквания към 

сградите за защита от радон на МРРБ. Наред с това следва да се обмислят мерки и за 

намаляване на дебит на неорганизирания въздушен поток от сутеренния етаж към 

партерния етаж.  
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Къща 2 

1. Информация  

Гр. Сливен 

 

Къщата е на 1 етаж без мазе. 

2. Оборудване за измерване на кратност на въздухообмена и обемна активност на радон 

2 бр.CATS; GTS: 4 бр. PCH (кафяв); 3 бр. E-Perm 

легенда: 

 

 

Фигура 1. Схеми на помещенията и местоположение на оборудването 

 

Снимка 1. Поставено оборудване в дневната 

relevantGTS pair of CATS E-perm  
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3. Резултати за обемна активност на радон по помещения – предишни измервания: 

Техническо средство– Система за определяне на ОАР във въздух RADOSYS с детектори 

тип RSKS. 

Местоположение  – дневна, първи етаж 

Средна стойност ОАР на 753±67 Bq/m
3 

 

4. Резултати за обемна активност на радон по помещения : 

Технически средства– Система за измерване на радон Е-PERM с четец RAD-ELEC SPER-1 

ELEKTRET REАDER № Е0147. Тип на електрета и камерата: SLT. 

№ на 

извадка за 

изпитване 

(електрет) 

Местоположение  

 

Период на 

вземане на 

извадката 

 

Резултати от изпитването [Bq.m
-3

] 

Обемна 

активност на 

радон 

 

Комбинирана 

неопределеност  

(1σ) 

LU1308 Дневна ет. 1 
от 29.01.2019 г. 

до 26.02.2019 г. 
1893 95 

LU1028 Кухня ет. 1 
от 29.01.2019 г. 

до 26.02.2019 г. 
942 47 

LU1638 Стая ет. 1 
от 29.01.2019 г. 

до 26.02.2019 г. 
1235 62 

 

5. Резултати за кратност на въздухообмена 

Измервани зони N=1 

Дебит на неорганизирания въздушен 

поток R, m
3
/h 

Въздушен поток  

R (m
3
/h) 

неопределеност 

UR (m
3
/h) 

ексфилтрация на неорганизирания 

въздушен поток от първия етаж (Re) 
45,04 7,1 

 

Кратност на въздухообмена (n) и комбинирана неопределеност (Un) 0,49 ± 0,09h
-1

 

6. Обсъждане  

Кратността на въздухообмен отговаря на регламентираната стойност (0.5 h
-1

) от Наредба 

№ 7 за енергийна ефективност на сгради, но ОАР е над референтното ниво, което показва 

че следва да бъдат предприети допълнителни мерки в съответствие с Наредба № РД-02-20-

1 от 2019 г. за техническите изисквания към сградите за защита от радон за намаляване на 

нивата. На сградата са сменени прозорците и е уплътнен покрива (Таблици от Приложение 

№ 3), което е подобрило енергийната ефективност на сградата, но допълнително е 

затруднило ексфилтрацията на замърсителя.   
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Къща 3 

1. Информация 

гр. Твърдица област Сливен  

 

Къщата е на 2 етажа без мазе. Първият етаж е полуподземен. Връзката между първия и 

втория етаж е с външни стълби. Тоалетната и банята са отвън. 

 

2. Оборудване за измерване на кратност на въздухообмена и обемна активност на радон 

3 бр.CATS; GTS: 4 бр. MDC (жълт); 4 бр. MCH (черен); 4 бр. E-Perm 

 

легенда: 

 

 

Фигура 1. Схеми на помещенията и местоположение на оборудването 

 

  

Снимка1 Изглед от къщата Снимка 2. Поставено оборудване 

relevant GTS pair of CATS E-perm  
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3. Резултати за обемна активност на радон по помещения – предишни измервания: 

Техническо средство– Система за определяне на ОАР във въздух RADOSYS с детектори 

тип RSKS. 

Местоположение – дневна, сутерен  

Средна стойност ОАР на 1292 Bq/m
3
 

 

4. Резултати за обемна активност на радон по помещения : 

Технически средства– Система за измерване на радон Е-PERM с четец RAD-ELEC SPER-1 

ELEKTRET REАDER № Е0147. Тип на електрета и камерата: SLT. 

№ на 

извадка за 

изпитване 

(електрет) 

Местоположе

ние  

Период на 

вземане на 

извадката 

Оценена 

средна ОАР за 

зона (етаж), 

Bq/m
3
 

Резултати от изпитването, Bq.m
-3

 

Обемна 

активност на 

радон 

Комбинирана 

неопределеност  

(1σ) 

LU1012 1 ет. Стая 
от 28.01.2019г. 

до 26.02.2019г. 

 
2833 142 

LT7265 1 ет. Дневна 
от 28.01.2019г. 

до 26.02.2019г 

 
3250 163 

LU0989 2 ет. Стая № 2 
от 28.01.2019г. 

до 26.02.2019г 
177 

212 11 

LU1516 2 ет. Стая № 1 
от 28.01.2019г. 

до 26.02.2019г 
210 10 

 

Измерените стойности на ОАР са консервативни, тъй като са направени за един 

месец през зимния период и не е приложен коефициента на сезонните вариации. 

Резултатите на ОАР са използвани за оценка на движението на замърсителя в сградата и не 

са база за оценка на облъчването на обитателите в къщата. 

 

5. Резултати за кратност на въздухообмена 

Измервани зони N=2 

Въздушен поток 

Дебит на 

неорганизирания 

въздушен поток 

R, m
3
/h 

Комбинирана 

неопределеност 

UR, m
3
/h 

Дебит на 

радон, Bq/h 

Ексфилтрация на въздушен поток от първия 

етаж (Re1) 
49,73 8,71 

 

Ексфилтрация на въздушен поток от 

приземния етаж (Re2) 
55,84 9,65 

 

дебит на неорганизирания въздушен поток 

от  първия етаж към партерния етаж (R21) 
1,66 0,54 

349 

дебит на неорганизирания въздушен поток 

от партерния етаж към първия етаж (R12) 
3,24 0,95 

9866 

Кратност на въздухообмена (n) и комбинирана неопределеност (Un) - 0,74 ± 0,10 h
-1
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6. Обсъждане 

 Дебита на радон от партерния етаж към първия етаж е висок, но ексфилтрацията на 

първия етаж е голяма, което обуславя по-ниските оценени нива на радон на първия етаж. 

Оценената и измерената стойности на ОАР са съизмерими. На сградата не са проведени 

мерки за енергийна ефективност, като смяна на прозорците с по-уплътняващи, за това 

ексфилтарцията на замърсителя е по-голяма.  

 За редуциране на нивата на радон на партерния етаж следва да се предприемат 

мерки в съответствие с Наредба № РД-02-20-1 от 2019 г. за техническите изисквания към 

сградите за защита от радон за намаляване на нивата. 
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Къща 4 

1. Информация 

гр. София 

 

Къщата е на 2 етажа без мазе. 

 

2. Оборудване за измерване на кратност на въздухообмена и обемна активност на радон 

2 бр.CATS; GTS: 3 бр. MDC (жълт); 3 бр. MCH (черен); 3 бр. E-Perm 

легенда: 

 

 

 

Фигура 1. Схеми на помещенията и местоположение на оборудването 

  

Снимка 1 поставено оборудване  Снимка 2 Е-PERM електрета и камера: SLT 

pair  of CATS E-perm  relevant GTS 
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3. Резултати за обемна активност на радон по помещения – предишни измервания: 

Техническо средство– Система за определяне на ОАР във въздух RADOSYS с детектори 

тип RSKS. 

Местоположение – дневна, първи етаж.  

Средна стойност ОАР на 302 Bq/m
3
 

(06.2017 – 09.2017) - 95±7 Bq/m
3
 

(09.2017 – 12.2017) - 424±18 Bq/m
3
  (12.2017 – 03.2018) - 389±17 Bq/m

3
 

 

4. Резултати за обемна активност на радон по помещения : 

Технически средства– Система за измерване на радон Е-PERM с четец RAD-ELEC SPER-1 

ELEKTRET REАDER № Е0147. Тип на електрета и камерата: SLT. 

№ на 

извадка за 

изпитване 

(електрет) 

Местоположен

ие  

Период на 

вземане на 

извадката 

Оценена 

средна ОАР 

за зона 

(етаж) 

Bq/m
3
 

Резултати от изпитването, 

Bq.m
-3

 

Обемна 

активност на 

радон 

Комбинирана 

неопределеност  

(1σ) 

LO5593 хол ет. 1 
от 31.01.2019г. 

до 01.03.2019г. 

 
433 22 

LU0795 спалня ет. 2 
от 31.01.2019г. 

до 01.03.2019г. 
152 

208 10 

LQ2404 
детска стая ет. 

2 

от 31.01.2019г. 

до 01.03.2019г. 
207 10 

 

Резултатите за ОАР са консервативни, проведени са през зимен период и не е приложен 

коефициент за сезонни вариации. Резултатите са с цел оценка на разпространението на 

радон в сградата, а не оценка на облъчването на обитателите. 

 

5. Резултати за кратност на въздухообмена 

Измервани зони N=2 

Въздушен поток 

Дебит на 

неорганизирания 

въздушен поток 

R, m
3
/h 

Комбинирана  

неопределеност  

UR (m
3
/h) 

Дебит на 

радон, Bq/h 

ексфилтрация на въздушния поток от първия 

етаж (Re1) 
26,72 6,59 

 

ексфилтрация на въздушния поток от 

приземния етаж (Re2) 
43,83 9,29 

 

дебит на неорганизирания въздушен поток 

от  първия етаж към партерния етаж (R21) 
14,55 4,22 

878 

 дебит на неорганизирания въздушен поток 

от партерния етаж към първия етаж (R12) 
15,38 4,45 

6661 

Кратност на въздухообмена (n) и комбинирана неопределеност (Un) - 0,32 ± 0,04 h
-1
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6. Обсъждане 

Кратността на въздухообмена в сградата е нисък, той не отговаря на 

регламентираното ниво от 0,5 h
-1

 в Наредба № 7 за енергийна ефективност на МРРБ, което 

показва, че сменените прозорци (Таблици от Приложение № 3) и изолацията на стените 

уплътняват сградата и редуцират вентилацията в нея.  

 Подобряването на кратността на въздухообмен в сградата има вероятност да 

редуцира нивата на радон на приземния етаж под референтните нива, регламентирани в 

Наредба за радиационна защита (МС, 2018). 
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Къща 5 

1. Информация 

Гр. Банско, област Благоевград 

 

Къщата е на 4 етажа с мазе. Стълбите са вътрешни за сграда. Сутеренът е само на част от 

къщата под кухнята и коридора. Семейството живее на първи и втори етаж.  

2. Оборудване за измерване на кратност на въздухообмена и обемна активност на радон 

4 бр.CATS; GTS: 3 бр. MDC (жълт); 4 бр. MCH (черен); 2 бр.- PCH (кафяв) 

легенда: 

 

 

Фигура 1. Схеми на помещенията и местоположение на оборудването 

 

  
Снимка 1 къщата изглед от вън Снимка 2 поставено оборудване 

RADOSYS-RSFV pair  of CATS relevant GTS 
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3. Резултати за обемна активност на радон по помещения – предишни измервания: 

Техническо средство– Система за определяне на ОАР във въздух RADOSYS с детектори 

тип RSKS. 

Местоположение – спалня, първи етаж.  

Средна стойност ОАР на 1448±65 Bq/m
3
 

Период на изпитване: 10.02.2017 – 18.05.2017  

 

4. Резултати за кратност на въздухообмена 

Измервани зони N=3, къщата е с общо 5 зони 

Въздушен поток 

Дебит на 

неорганизирания 

въздушен поток 

на зона, R, m
3
/h 

Комбинирана 

неопределено

ст  

UR, m
3
/h 

Дебит на 

радон, Bq/h 

ексфилтрация на неорганизирания въздушен поток от 

първия етаж (Re1) 
48,51 8,30  

ексфилтрация на неорганизирания въздушен поток от 

партерния етаж (Re2) 
66,04 11,48  

ексфилтрация на неорганизирания въздушен поток от 

сутеренния етаж (мазето) (Re3) 
109,39 21,15  

дебит на неорганизирания въздушен поток от партерния 

етаж към първия етаж (R21) 
0,81 0,34 

1169 

дебит на неорганизирания въздушен поток от сутеренния 

етаж към първия етаж (R31) 
3,80 1,58 

 

дебит на неорганизирания въздушен поток от  първия 

етаж към партерния етаж (R12) 
0,93 0,33 

 

дебит на неорганизирания въздушен поток от сутеренния 

етаж към партерния етаж (R32) 
3,90 1,78 

 

дебит на неорганизирания въздушен поток от  първия 

етаж към сутеренния етаж (R13) 
0,29 0,19 

7 

дебит на неорганизирания въздушен поток от партерния 

етаж към сутеренния етаж (R23) 
1,02 0,52 

1481 

Определена кратност на въздухообмена (n) и комбинирана неопределеност (Un) на база на 

измервания - 0,81 ± 0,10h
-1 

Оценена кратност на въздухообмена (n) и комбинирана неопределеност (Un) на база на 

общия брой етажи на сграда (5 етажа) - 0,51 ± 0,11 h
-1 

Приблизителна оценена ОАР на първия етаж на база на измервания на приземния етаж, 

дебита на радон и ексфилтрацията на първия етаж – 30 Bq/m
3
. 

6. Обсъждане 

 За редуциране на нивата на радон на партерния етаж следва да се предприемат 

мерки в съответствие с Наредба № РД-02-20-1 от 2019 г. за техническите изисквания към 

сградите за защита от радон за намаляване на нивата, като се вземе под внимание, че 

източниците на радон на приземния етаж са два – от сутеренния етаж и от директния 

контакт с земната основа. Допълнителни измервания на ОАР следва да бъдат проведени в 

подземния и първия етаж за оценка на разпространението на радон в сградата и 

потвърждение на оценената ОАР.  
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Къща 6 

1. Информация 

с. Баня, област Благоевград 

 

Къщата е на 2 етажа без мазе. 

Връзката между първия и втория етаж е с външни стълби. 

 

2. Оборудване за измерване на кратност на въздухообмена и обемна активност на радон 

4 бр.CATS; GTS: 4 бр. MDC (жълт); 5 бр. MCH (черен); 

легенда: 

 

 

 
Фигура 1. Схеми на помещенията и местоположение на оборудването 

 

 
 

Снимка 1. Общ изглед на сградата  Снимка 2. Поставено оборудване 

relevant GTS pair  of CATS 
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3. Резултати за обемна активност на радон по помещения – предишни измервания: 

Техническо средство– Система за определяне на ОАР във въздух RADOSYS с детектори 

тип RSKS. 

Местоположение – дневна, първи етаж.  

Средна стойност ОАР на 778±32 Bq/m
3
 

Период : 15.02.2017 – 18.05.2017 

4. Резултати за кратност на въздухообмена 

Измервани зони N=2 

Въздушен поток 

Дебит на 

неорганизирания 

въздушен поток на 

зона  

R, m
3
/h 

Неопределеност  

UR, m
3
/h 

Дебит на 

радон, Bq/h 

ексфилтрация на неорганизирания въздушен 

поток от първи етаж (Re1) 74,86 12,94 

 

ексфилтрация на неорганизирания въздушен 

поток от приземен етаж (Re2) 38,69 6,70 

 

дебит на неорганизирания въздушен поток 

от първия етаж към партерния етаж (R21) 1,97 0,62 

49 

дебит на неорганизирания въздушен поток 

от партерния етаж към първия етаж (R12) 2,41 0,71 

1873 

 

Кратност на въздухообмена (n) и стандартна неопределеност (Un) - 0,39 ± 0,06 h
-1

 

Приблизителна оценена ОАР на първия етаж на база на измервания на приземния етаж, 

дебита на радон и ексфилтрацията на първия етаж – 25 Bq/m
3
. 

6. Обсъждане 

Ексфилтрацията на първия етаж е подобрена с пристройката на трапезарията на 

първия етаж, което е увеличило обема на първия етаж, за това и нивото на приблизително 

оценената ОАР е ниско. Кратността на въздухообмена в сградата е под регламентираната 

стойност в Наредба № 7 за енергийна ефективност на МРРБ. 

За редуциране на нивата на радон на партерния етаж следва да се предприемат 

мерки в съответствие с Наредба № РД-02-20-1 от 2019 г. за техническите изисквания към 

сградите за защита от радон за намаляване на нивата. Допълнителни измервания на ОАР 

следва да бъдат проведени в подземния и първия етаж за оценка на разпространението на 

радон в сградата и потвърждение на оценената ОАР. 
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Къща 7 

1. Информация 

гр.Банско, област Благоевград  

 

Къщата е с 4 етажа с мазе. Стълбите са вътрешни стълби за сграда. Семейството живее на 

2 и 3 етаж, на други етажи никой не живее и те са празни. 

 

2. Оборудване за измерване на кратност на въздухообмена и обемна активност на радон 

9 бр.CATS; GTS: 5 бр. TMH (зелен); 5 бр. MDC (жълт); 8 бр. MCH (черен); 4 бр. PCH 

(кафяв) 

легенда: 

 

 

relevantGTS pair  of CATS 
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 3. Резултати за обемна активност на радон по помещения – предишни измервания: 

Техническо средство– Система за определяне на ОАР във въздух RADOSYS с детектори 

тип RSKS. 

Местоположение – стая 1, първи етаж.  

Средна стойност ОАР на 554±25 Bq/m
3
 

Период: 10.02.2017 – 18.05.2017 

 

4. Резултати за кратност на въздухообмена 

Измервани зони N=5 

Въздушен поток 

Дебит на 

неорганизирания 

въздушен поток 

на зона  

R, m
3
/h 

неопределеност  

UR, m
3
/h 

Дебит на 

радон, Bq/h 

ексфилтрация на неорганизирания въздушен поток от 

първия етаж (Re1) 
100,00 17,40 

 

ексфилтрация на неорганизирания въздушен поток от 

партерния етаж (Re2) 
26,50 5,47 

 

ексфилтрация на неорганизирания въздушен поток от 

сутеренния етаж (мазето) (Re3) 
70,00 13,40 

 

дебит на неорганизирания въздушен поток от 

партерния етаж към първия етаж (R21) 
8,19 2,24 

4537 

дебит на неорганизирания въздушен поток от 

сутеренния етаж към първия етаж (R31) 
13,20 3,85 

 

дебит на неорганизирания въздушен поток от  първия 

етаж към партерния етаж (R12) 
2,65 0,76 

120 

дебит на неорганизирания въздушен поток от 

сутеренния етаж към партерния етаж (R32) 
1,19 0,48 

 

дебит на неорганизирания въздушен поток от  първия 

етаж към сутеренния етаж (R13) 
0,93 0,40 

42 

дебит на неорганизирания въздушен поток от 

партерния етаж към сутеренния етаж (R23) 
1,47 0,47 

814 

Кратност на въздухообмена (n) и комбинирана неопределеност (Un) - 1,09 ± 0,15 h
-1

 

Приблизителна оценена ОАР на първия етаж на база на измервания на приземния етаж, 

дебита на радон и ексфилтрацията на първия етаж – 45 Bq/m3. 

  
Снимка 1 изглед на  къщата отвън Снимка 2 поставено оборудване CATS 
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6. Обсъждане 

Кратността на въздухообмена в сградата е над регламентираната стойност в 

Наредба № 7 за енергийна ефективност на МРРБ. Измерената стойност на ОАР в 

партерния етаж, където ексфилтрация на неорганизирания въздушен поток от партерния 

етаж е най-ниска. Наред с това на партерният етаж има пристройка, която е разположен 

върху част от мазето, а другата на директно на земна основа, което предполага наличието 

на два източника на радон към партера.  

За редуциране на нивата на радон на партерния етаж следва да се предприемат 

мерки в съответствие с Наредба № РД-02-20-1 от 2019 г. за техническите изисквания към 

сградите за защита от радон за намаляване на нивата на партерния етаж. Допълнителни 

измервания на ОАР следва да бъдат проведени в подземния и първия етаж за оценка на 

разпространението на радон в сградата и потвърждение на оценената ОАР. 
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Къща 8 

1. Информация 

Гр. Пловдив 

 

Къщата е на 2 етажа и е с мазе. 

Къщата е с 2 етажа и сутерен. На първия етаж никой не живее. Само на втория. 

2. Оборудване за измерване на кратност на въздухообмена и обемна активност на радон 

6 бр.CATS; GTS: 4 бр. PCH (кафяв); 5 бр. MDC (жълт); 5 бр.MCH (черен); 6 бр.E-Perm 

легенда: 

 

 

 

Фигура 1. Схеми на помещенията и местоположение на оборудването 

 

 

 Снимка 1 изглед на къщата отвън  Снимка 2 поставено оборудване  

 

 

 

 

relevantGTS pair  of CATS E-perm  



стр.  37  

 

3. Резултати за обемна активност на радон по помещения: 

Технически средства–Система за измерване на радон Е-PERM с четец RAD-ELEC SPER-1 

ELEKTRET REАDER № Е0147.Тип на електрета и камерата: SLT. 

№ на 

извадка за 

изпитване 

(електрет) 

Местоположение  

Период на 

вземане на 

извадката 

Оценена 

ОАР, 

Bq/m
3
 

Резултати от изпитването [Bq.m
-3

] 

Обемна 

активност на 

радон 

Комбинирана 

стандартна 

неопределеност 

(1σ) 

LT7147 трапезария 2 ет. 
от 29.01.2019г. 

до 27.02.2019г. 

30 

66 3 

LQ2296 хол 2 ет. 
от 29.01.2019г. 

до 27.02.2019г. 
51 3 

LQ2508 спалня 2 ет. 
от 29.01.2019г. 

до 27.02.2019г. 
120 6 

LQ2503 хол 1 ет. 
от 29.01.2019г. 

до 27.02.2019г. 
14 61 3 

LS7481 мазе 
от 29.01.2019г. 

до 27.02.2019г. 

 
33 2 

 

5.Резултати закратност на въздухообмена 

Измервани зони N=3 

Въздушен поток 

средна скорост 

на инфилтрация 

на въздух на зона  

R, m
3
/h 

Комбинирана 

неопределеност  

UR, m
3
/h 

Дебит на 

радон, Bq/h 

ексфилтрация на неорганизирания въздушен поток 

от първия етаж (Re1) 
90,70 17,30 

 

ексфилтрация на неорганизирания въздушен поток 

от партерния етаж (Re2) 
135,00 32,70 

 

ексфилтрация на неорганизирания въздушен поток 

от сутеренния етаж (мазето) (Re3) 
275,00 128,00 

 

дебит на дебит на неорганизирания въздушен 

поток от партерния етаж към първия етаж (R21) 
41,50 12,50 

2532 

дебит на дебит на неорганизирания въздушен 

поток от сутеренния етаж към първия етаж (R31) 
54,70 22,10 

1805 

дебит на неорганизирания въздушен поток от  

първия етаж към партерния етаж (R12) 
9,31 3,27 

894 

дебит на неорганизирания въздушен поток от 

сутеренния етаж към партерния етаж (R32) 
58,70 25,40 

1937 

дебит на неорганизирания въздушен поток от  

първия етаж към сутеренния етаж (R13) 
6,78 3,82 

536 

дебит на неорганизирания въздушен поток от 

партерния етаж към сутеренния етаж (R23) 
30,00 13,90 

1830 

Кратност на въздухообмена (n) и комбинирана неопределеност (Un) - 1,54 ± 0,35 h
-1
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6. Обсъждане 

 Кратността на въздухообмен и обемната активност на радон в сградата са под 

регламентираните стойности в Наредба № 7 за енергийна ефективност на МРРБ и Наредба 

за радиационна защита съответно. 

 При извършване на ремонтни дейности, които има вероятност да намалят 

кратността на въздухообмен следва се имат в предвид измерванията, аз да не се намали 

вентилацията и респективно увеличи обемната активност на радон. 

 


