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Abstract. Radon (222Rn) is a radioactive gas and formed as a result of the radioactive decay of radium. 
222Rn relieved from the ground could accumulate in the building and contribute to human exposure. 
Exposure to indoor radon and its decay products contributes to half of the annual dose received by 
the public from all natural radioactive sources. Radon is recognized as a carcinogenic agent by the 
WHO and is the second leading cause of lung cancer after tobacco smoke. The radon concentration  
in buildings and the exposure to radon depend on many factors, but it can be assumed that geology is 
the main factor influencing the variation of indoor radon. In this regard, the geogenic radon potential 
(GRP) of the terrain is the probability of the presence of high radon concentration in a building, the 
genesis of which is directly related to the influence of the earth's surface, and not e.g. from building 
materials. In addition, there is a concept “radon index”, which is used to characterize GRP. One of 
the approaches for quantifying the radon index is based on a multivariate cross-tabulation, which 
includes two parameters – radon concentration in soil gas and gas permeability of the earth layer. 
Till 2019, complex studies concerning correlation between the measured radon concentrations and 
bedrock geology in Bulgaria are only scarce and quite general. In the last three years, there are 
attempts for detailed investigations for evaluation of the bedrock and superficial geology associating 
with radon potential or/and radon index determinations. Therefore, research works on geogenic radon 
so far in Bulgaria can be divided into two main groups: regional research works related to the "radon-
rock" relationship and local research aimed at determining the radon index at specific sites. In the 
first group appertain investigations about defining the rock formations in Bulgaria, in their outcrop 
presence, with possible high radon potential based on geological and published more general “radon–
rock correlations” data. Based on that, a GIS based map for the spatial distribution of the particular 
rock types in accordance with the expected radon potential is made. Also to this group belongs a 
study concerning spatial sampling design for the use of the polygons (Sliven Province) as the unit 
of sampling, data collection, and analysis and reduces the number of observations, as well as would 
optimize the gathering, analysis and systematization of the data for the preparation of a methodology 
for the preparation of geogenic radon potential map. In the second group appertain investigations of 
the radon index determination at the two pilot sites affected by fault systems in Sofia.
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Резюме. Радонът (222Rn) е продукт на разпад на радий-226 (226Ra), част от веригата на разпад 
на уран (238U), срещан в различна степен в природата. Открива се в широк спектър от скали 
и почви, както и в строителни материали. Различните видове скали и почви имат различно 
съдържание на радий-226 (226Ra) и различна пропускливост. Обемната активност на радон 
в сгради и облъчването от радон зависят от много фактори, но може да се предположи, че 
геоложките условия са основния фактор, който влияе върху изменението на радона на закрито. 
В тази връзка, обемната активност на радон в дадена сграда е комбинация от геогенния 
радон и атмосферните условия. Геогенният радонов потенциал (ГРП) показва вероятността 
източника на радон в сградата да е свързан със състава на скалите, защото като цяло земната 
повърхност (обемната активност на радон в почвата) е основният източник на радон в закрити 
помещения. В допълнение, за характеризиране на ГРП се използва понятието радонов индекс. 
Изследванията на ГРП досега в България могат да бъдат поделени на две главни групи: 
регионални изследвания свързани с връзката „радон–скала“ и локални изследвания, които 
целят определяне на радоновия индекс на специфични площадки. Настоящата статия прави 
преглед и опит за обобщение на тези две групи изследвания.

Ключови думи: геоложки строеж, хидрогеология, измервания, радонов газ в почвата, 
газова пропускливост, райони с повишена активност на радон.

Въведение
Радонът (222Rn) е продукт на разпад на радий-226 (226Ra), част от веригата на 
разпад на уран на радиоактивния (238U) срещан в различна степен в природата. 
Открива се в широк спектър от скали и почви, както и в строителни материали. 
Периодът на полуразпад на радона (3,82 дни) и агрегатното му състояние (газ) 
позволяват, след като е образуван в земята на дълбочини от няколко метра 
под строителна конструкция, да достигне вътрешната ѝ среда. В допълнение, 
различните видове скали и почви имат различно съдържание на радий-226 (226Ra) 
и различна пропускливост. При наличието на пътища с висока пропускливост, 
като например разломи или пукнатини в земята, радонът може да мигрира на 
големи разстояния, тоест движението на газа към повърхността е строго свързана 
със съществуването на преференциални пътища за дегазация, като разломи 
или пукнатини (Etiope, Martinelli, 2002). Физическите свойства на почвата, 
особено нейната пропускливост, също могат да повлияят на движението на 222Rn 
(Porstendörfer, 1994). 

Миграцията на радон от мястото на образуване му към атмосферния 
въздух зависи от много фактори: средната порьозност, съдържанието на влага 
в почвата, разликите в налягането между почвата и атмосферния въздух, също 
и температурата. В горните слоеве на почвата транспортните процеси могат да 
бъдат разделени на две категории:

1. Микроскопичните процеси, при които дифузията и конвекцията са 
доминиращи (Porstendörfer, 1994);

2. Макроскопичните процеси, които включват поток през пукнатини, 
разломи и подземни пещери (Nazaroff et al., 1988).

Обемната активност на радон в сгради и облъчването от радон зависят от много 
фактори, но може да се предположи, че геоложкият строеж е основния фактор, 
който оказва влияние върху вариациите на радон на закрито (Appleton, Miles, 
2010). В тази връзка, обемната активност на радон в дадена сграда е комбинация 
от геогенния радон и атмосферните условия (Bossew, 2015). Всъщност, почти 
всичкия радон в сградата е свързан с геоложките условия, а другите източници 
на радон като водата и строителните материали са съвсем малко (Tollefsen et al., 
2014). Геогенният радонов потенциал (ГРП) показва вероятността източника на 
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радон в сградата да е свързан с конкретните геоложки условия (UNSCEAR, 2000; 
Tollefsen et al., 2014). За характеризиране на ГРП се използва понятието радонов 
индекс. Един от подходите за количествено определяне на радонов индекс, се 
основава на многовариантна кръстосана таблица, която включва два параметъра 
– обемна активност на радон в почвен газ и газова пропускливост на земния 
слой (MRDPW, 2019). За проследяване на вариациите на геогенния потенциал са 
проведени и изследвания за сезонните вариации на обемната активност на радон 
в някои природни подземни образувания (пещери) (Nojarov et al., 2020; Turek et 
al., 2020; Kunovska et al., 2021a). 

Геогенни източници на радон са и водоизточници, дрениращи минерални 
и термални води с повишена радиоактивност. Интересът към този проблем в 
България е много по-отдавана – първите публикувани данни са от началото 
на XX-ти век (Ganchev, 1909; Penchev, 1914; 1923; Azmanov, 1930; и други). 
Проследени са и промените във времето на съдържанията на радон във водите 
на минералния извор в центъра на София, с оглед изясняване на връзката със 
сеизмични явления (Uzunov et al., 1984). Съдържанието на радон в използваните 
минерални води в големите спа-центрове в България са дадени от Ivanova et al. 
(2021).

Настоящата разработка има за цел да обобщи извършените досега изследвания 
основно при изпълнението на проект на Фонд „Научни Изследвания“ посветен 
на характеризиране на ГРП, както и на други релевантни към тази цел статии.  

Изследванията на геогенен радонов потенциал досега в България могат 
да бъдат поделени на две главни групи: регионални изследвания свързани с 
връзката „радон–скала“ и локални изследвания, които целят определяне на 
радоновия индекс на специфични площадки.

Регионални изследвания на геогенен радон в България в зависимост от 
връзката „радон – скала“
От досега съществуващите изследвания в България, във връзка с отношението 
„радон–скала“, по-съществено значение има труда „Analysis of the spatial 
variation of indoor radon concentrations (national survey in Bulgaria)“ (Ivanova et 
al., 2019), в който се свързват високи стойности на измерен радон в сградите с 
отдолу лежащата скална основа. Тази разработка е основа, която се надгражда 
при изпълнението на настоящия проект. 

В публикация „Geology as a Factor of Radon Potential in Bulgaria“ (Antonov et 
al., 2020a), основно се отделя внимание върху създаването на ГИС карта (фиг. 
1) за пространственото разпределение на отделните типове скали като прогноза 
на радоновия потенциал, на базата на обобщената публикувана геоложка 
информация и Геоложката карта на Република България (мащаб 1:500 000).

В мащабно регионално изследване публикувано под заглавие „Spatial 
sampling design for the geogenic radon potential survey in Sliven province, Bulgaria“ 
(Antonov et al., 2022), е представен подход за пространствено вземане на извадка  
за изследване на ГРП в област Сливен, България. Областта се характеризира 
с много сложни геоложки условия, представени от скали с различна възраст и 
минерално-химичен състав. Успехът на проучването в околната среда зависи 
от дизайна и избора на представителната извадка проби (Gruber et al., 2021). 
Оптималното планиране за вземане на извадка позволява възможно най-добрата 
оценка на целевото количество, като същевременно се спазват ограниченията 
във времето и пространството. Дефинирана е рамка за вземане на извадката с 
радонова карта, изготвена на базата на измерване на радон в жилища в област 
Сливен. Използвана е ГИС за установяване на извадката от полигони с размери 
5х5 km на територията на областта, представена на фигура 2. 
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Фиг. 1. Карта за пространственото разпределение на отделните типове скали като предиктор на радоновия 
потенциал: 1 – гранити и гранитоиди; 2 – гнайси и мета гранитоиди; 3 – аргилити и алевролити; 4 – 
пясъчници; 5 – карбонатни скали; 6 – Ценозойски (Неоген и Кватернер) неконсолидирани и полу-
консолидирани силицикластични скали; 7 – in situ уранови руди; 8 – повърхностни нáтрупи (по Antonov 
et al., 2020a).
Fig. 1. Map of rock types with expected radon potential: 1 – granites and granitoids; 2 – gneiss and meta-granitoids; 
3 – shales; 4 – sandstones; 5 – carbonate sediments; 6 – Cenozoic (Neogene and Quaternary) unconsolidated 
and semi-consolidated siliciclastic rocks; 7 – in situ uranium ore deposits; 8 – surficial deposits. (according to 
Antonov et al., 2020a).

Данните за обемната активност на радон в жилища са от проведеното 
проучване от партньорската организация Национален център по радиобиология 
и радиационна защита (НЦРРЗ). Извършен е анализ на данните, за целите на 
избор на полигони. Картата на област Сливен съдържа 148 квадрата с размери 
5х5 km, от които 94 квадрата са с измервания на обемна активност на радон. 
Квадратите, за които има измервания (94) включват всички населени места в 
областта. Тези квадрати са взети като единици от извадката за вземане на проби 
и са наречени полигони за проучване на ГПР. С цел анализиране на данните на 
средноаритметичните стойности на обемната активност на радон в квадрати, те 
са групирани в четири групи (класове) в зависимост от резултатите. Групите 
класове са както следва: 1 група < 100 Bq/m3; втора група от 100 – 200 Bq/m3; 
трета 200 – 300 Bq/m3 и четвърта група > 300 Bq/m3. В последната група „>300 
Bq/m3“ са класирани само два квадрата, в община Твърдица. Поради малкия брой 
квадрати, попадащи в тази група, двата квадрата C9 и E9 са планирани за оценка 
на ГПР. Вторият фактор, който се приложи за определяне на извадката от квадрати 
е преобладаващият вид скала в квадратите. Резултатите от средноаритметичните 
стойности на измерената обемна активност на радон в жилища бяха групирани 
според преобладаващите скали в три групи: седиментни скали; магматични 
скали и вулкано-седиментни скали. На фигура 3 е представено разпределението 
на квадратите по: (i) класове на измерената обемна активност на радон в жилища; 
и (ii) по преобладаващи скали в квадратите. 

Установено е статистическо значимо различие между групите, като е 
приложен теста (ANOVA, p<0,001). Планът за вземане на проби и изчисляване 
на размера на извадката е подготвен, като е приложен IBM SPSS Complex 
Samples Module. Размерът на извадката е с доверителен интервал 95% и граница 
на грешка 20% за 22 избрани полигона (Antonov et al., 2022).
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Фиг. 2. Карта на Област Сливен с класифицирани полигони 5х5 km според средноаритметичната 
концентрация на радон в жилищата (по Antonov et al., 2022).
Fig. 2. Sliven Province map with classified 5x5 km polygons according the arithmetic mean of indoor radon 
concentration in dwellings (according to Antonov et al., 2022).

В публикация със заглавие „General 1-D hydrogeological model for temporal 
near-surface loess saturation assessment for the needs of radon potential mapping“ 
(Kolev, 2021) е представен общ модел на вертикална инфилтрация, съвпадаща 
с най-горната част на льосовата ненаситена зона. Моделът ще се прилага за 
частите от льосовия комплекс с над 2 метра дебелина в България. Прилагането 
на следните параметри като дневни валежи, температура и специфичните 
хидравлични параметри на льосовите слоеве позволява да се оцени в надеждна 
степен състоянието на променлива влаго-наситеност и по този начин да се оцени 
радоновият потенциал на конкретно място. Гореспоменатото изследване е във 
връзка със статия „Review of investigations related with the vadose zone`s variable 
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Фиг. 3. Разпределение на резултатите от групите полигони: a) според класификацията на измерената 
обемна активност на радон в помещенията; и b) според преобладаващите скали в квадратите (по Antonov 
et al., 2022). 
Fig. 3. Distribution of results of the polygon groups: a) according the classification of indoor radon concentration; 
b) according the rock composition in squares (according to Antonov et al., 2022).

state of saturation in connection with the assessment of the radon potential in Bulgaria“ 
(Kunovska et al., 2021b), в която се обобщават съществуващи статии за динамиката 
на влагата в България. Изводът е, че поради широкото площно разпространение 
на льосовия комплекс, там са съсредоточени повечето изследвания свързани с 
проблематиката на ненаситената среда и следователно динамиката на влагата е 
сравнително по-добре изяснена в Северна България.

Локални изследвания на геогенен радон
Към локалните изследвания могат да се отнесат такива, измерващи радоновия 
почвен газ на определени специфични локации. 

В изследване на тема „Определяне на радонов индекс на тестова площадка 
“Ботаническа градина − БАН“, София“ (Antonov et al., 2020b) е оценено 
влиянието на локален разлом върху радоновия индекс и оттам и върху ГПР чрез 
измервания в пилотна площадка. Последната е разположена на територията на 
Ботаническата градина при БАН. Местоположение ѝ е избрано заради наличието 
на т.нар. Витошки разлом, част от Искърската разломна зона (Zagorchev et al., 
1994). Геоложкият строеж е представен от долно вулканогенно-седиментната 
задруга в дълбочина, покрита от общ делувиално-пролувиален шлейф, засегнат от 
свлачищни процеси (Tsenkov, Ivanov, 2004). Целта на изследването е определяне 
на радоновия индекс, включващи измервания in situ за определяне на обемната 
активност на радон в почвен газ и газовата пропускливост на приповърностния 
почвен слой. Всички полигони са с площ от 100 m2 като на всеки от тях са 
направени по 5 измервания на параметрите: пропускливост на почвата, обемна 
активност на радон в почвен газ и мощност на дозата гама лъчение. Определеният 
радонов индекс на полигоните (по стойностите на третия квартил) е съответно: 
Т1 − среден, Т2 − висок и Т3 − среден. Получените резултати, независимо 
от различната, често ниска, пропускливост на разнообразните делувиални 
отложения на Витошките склонове, потвърждават връзката на разломното 
нарушение с отделянето на радон в почвения слой. По-високи съдържания на 
радон се установяват непосредствено над самото нарушение и на север, в зоната 
на пропадналия блок (Antonov et al., 2020b).

Друго локално изследване беше проведено отново в гр. София  през периода 
юни-юли 2021 г. на терен в близост до булевардите „Цар Борис  и „Акад. И. Е. 
Гешов“ (фиг. 4).
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Резултатите от проучването на радоновия индекс на полигон в територията 
на активен разлом, намиращ се в кв. Земляне са представени с постер на 
международно събитие XVI-и Международен Семинар „Геоложки аспекти 
при картиране на радоновия риск” в Чехия (15th International Workshop on 
the Geological Aspects of Radon Risk Mapping – GARRM) със заглавие „Pilot 
study of radon in soil gas and soil permeability at a Sofia site“. Извършени са 16 
измервания на площадките и определеният радонов индекс варира от нисък до 
висок. Измерената пропускливост на почвата варира от 1,50E−11 m2 до 9,00E−14 
m2. Мощността на дозата гама лъчение, измерена на обекта е в диапазона от 
0,10 μSv/h до 0,27 μSv/h. Максималната измерена обемна активност на радон в 
почвения газ е 42,5 kBq/m3, въпреки че се очакваше да бъдат измерени по-високи 
резултати за радон в почвения газ на този полигон, през който минава активен 
разлом. Една от вероятните причини за това, освен сложната геоложка структура, 
е антропогенната дейност в градската среда. В миналото на изследваното място 
е имало железопътни съоръжения, които са били премахнати, а на терена е 
направен обществен парк.

Заключение
Изследванията на геогенния радонов потенциал в България започват целенасочено 
в последните три години. Те се поделят на две главни групи: регионални 
изследвания свързани с връзката „радон–скала“ и локални изследвания за 
определяне на радоновия индекс на конкретни площадки. От направения 
преглед и опит за обобщение на досега публикуваните материали, се вижда, че 
основната област на проучване на регионалните изследвания е ограничена до 
Северна България поради широкото разпространение на льосовия комплекс. 
В пилотен район (Сливенска Област) е апробирана методика за обработка на 
съществуващите мониторингови данни от определяне на радон в регионален 
аспект, свързани с геоложката среда. Получените резултати дават основание да се 
пристъпи към прилагането на тази методика за територията на цялата ни страна. 
Отделно, за изясняване влиянието на локалните геоложки условия, влияещи на 
присъствието на радон са извършени локални комплексни теренни изследвания, 
които позволяват да се изяснят редица особености и закономерности, свързани с 

Фиг. 4. Обща ситуация и основни елементи на изследването: 1 – основен разлом; 2 – геофизичен профил; 
3 – места за измерване на радон (по Kolev et al., 2021).
Fig. 4. General situation and main elements of the study: 1 – main fault; 2 – geophysical profile; 3 – sites of radon 
measurements (according to Kolev et al., 2021).
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характера на скалите и тяхното положение и взаимовръзка, наличие на тектонски 
структури и хидрогеоложки условия.   
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