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I. МОНОГРАФИЯ 
 

1. Владимиров, Л. Оценка на риска за възникване на критични аварийни 
ситуации. Монография. Русе, Медиатех, 2011.190 с. ISBN 978-954-8467-27-8. 

Резюме 
Целта е да се систематизират методите за оценка на риска от критични аварийни ситуации, 

които причиняват значими вреди в природната, урбанизирана и социално – икономическа среда.  
Последователно се решават четири основни задачи.  
Първо се разкрива същността и спецификата на критичните аварийни ситуации.  

След това се проучват методите за оценка на 
аварийните рискове, използвани в страните от 
Европейския съюз.  

Трето се систематизират съществуващи и 
създадени от автора методи за оценка на риска и се  
преценяват възможностите им за прилагане при бедствия, 
аварии и катастрофи.  

Накрая се извеждат значими и ефективни методи за 
оценка на риска и се формулират препоръки за 
използването им. 

Въведена е прецизирана класификация на 
рисковете, които са разделени на пет класа -  природни, 
производствени, финансови, стратегически и операционни 
рискове. Обединени са в две категории - вътрешни и 
външни за организацията. 

Вътрешните се формират във фирмата, докато 
външните се създават в обкръжаващата среда.  

Условността идва от това, че конкретната ситуация 
предопределя класифицирането им по този начин. 
Фирмата и дейността й могат да бъдат и обект на външно 

въздействие, когато опасността от възникване се появява в друга фирма, която е в обкръжението на 
изследваната. 

Развита е логическа структура, в която са обединени опасност, заплаха, уязвимост, ефект и 
риск.  

Включена е процедура, която позволява по-точно дефиниране и извеждане на причинно-
следствените отношения в критичните ситуации. 

Необходими и достатъчни условия  за възникването им са: І. Наличие на източник на 
опасности, съответно на рискови фактори, ІІ. Съвместимост на обекта на въздействията и 
разпространението на даден рисков фактор в определена пространствена област, ІІІ. 
Чувствителност на обектите на въздействията спрямо факторите на опасността; ІV. Възникване на 
вреди. 

Направеният терминологичен анализ на дефиниции на бедствията, отразява социална им 
същност и представя значимите съвременни определения за бедствия, аварии, катастрофи, риск и 
производните му.  

Формулирани са специфичните им характеристики. Вниква се в особени аспекти на 
дефинициите, които са възприети в различни държави. 

Аналитично са представени рисковете за промишлени аварии. Предложени са 
конвенционални зависимости за определянето му. Изложени са и нетрадиционни зависимости, 
които се разглеждат като частни критерии на риска.  

Направен е преглед на методите за оценка на риска за промишлени аварии в страните - 
членки на Европейския съюз.  

Русе
2011

Любомир Владимиров

ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА 
ВЪЗНИКВАНЕ НА 

КРИТИЧНИ АВАРИЙНИ
 СИТУАЦИИ
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Установени са най-разпространените методи в практиката на Гражданска защита. Налага се 
развитие и задълбочаване на познанията за тях, особено в нашата страна, където методите за 
оценка на риска не се използват задълбочено.  

Авариите се извеждат в контекста на международните нормативни актове. Излагат се 
характеристиките им. Свързват се с различни научни направления и тълкувания. Включени са 
авторските определения и разбирания. Те служат за обосноваване и постигане на целта за 
създаване и систематизиране на каталози на методите за оценка на риска. 

Изведени са основните тенденции на приложението на методите за риска в гражданската 
защита на държавите в Европейския съюз. Потвърждава се идеята на автора за систематизиране 
на методите.  

Наложително е да се прилагат новите международни стандарти ISO 31000:2009,  ISO Guide 
73:2009, ISO 31010:2009, тъй като те представляват нова и усъвършенствана концепция.  

Необходимо е методите за оценка на риска да се сравнят, да се разкрият положителните и 
отрицателни страни, да се формулират точно възможностите им за различни ситуации и 
обстятелства. Тези методи следва да се систематизират. 

Това е подходящо да стане чрез признаци, които да помагат на потребителите бързо да се 
ориентират по отношение на основните им характеристики и да избират подходящи методи в 
конкретни случаи от своята практика. 

Изведени са исторически факти за развитието на управлението на риска. Те доказват 
актуалността му още в древни времена.  

Набелязани са формите и направленията в бъдещето развитие, както и причините, които ги 
налагат.  

Представени са значимите научни и приложни  схващания за същността и съдържанието на 
на управлението на риска. 

Детайлно се разглежда рискът от промишлени аварии. Това е основателно, тъй като това е 
риск с тежки последствия за хората, околната среда, материалните ценности, икономиката и 
обществото. Изложените специфични особености е необходимо да се анализират, за да се премине 
към методите за управлението на риска и в частност оценка.  

Разгледан е в детайли стандартът ISO 31000:2009. Много подробно са изложени принципите 
му. Изведени са базовите определения и категории, тъй като на тях се основават всички постановки. 
Представено е съдържанието на всеки етап и фаза на мениджмънта на риска.  

Разкрити са положителните страни и трудностите при внедряването на стандарта. 
Процесът на управление на риска   се представя като интегрираща част на управлението на 

фирмите, който се адаптира към бизнес процесите, културата и практиката на риска.  
Значима част от съдържанието му е отделена на идентификацията, анализа и преценяването 

на риска. Те е необходимо да бъдат адаптирани за всеки възникващ случай и в частност за 
управлението на риска от промишлени аварии. 

Изложена е нова и усъвършенствана систематизация на методите за оценка на риска. 
Формулирани са основни изисквания, на които трябва да отговаря систематизацията, съответно 
методите за оценка на риска. 

При избора и ориентацията към конкретен метод е подходящо да се съобразяват такива 
фактори, като цели на оценките,  анализирания тип и степен на риска, големина на последствията, 
модифициране и усъвършенстване на методите в процеса на изследването на рисковете и други. 

Морфологията на интегралната опасност е интерпретирана по детайлен и издържан 
методично начин. Изведени са аналитичните закономерности за формализация и анализиране.  

Обширно се тълкува и се доразвива теорията на интегралния риск. Представени са 
структурни модели, които позволяват логически издържано определяне.  

Въвежда се пространствено ортогонално представяне на критичностите, предизвикани от 
диференциалните рискове. 

Обобщава се опита на екипа на автора в изследване, анализ и оценка на риска. Излагат се 
резултати от прилагане на създадения и апробиран аналитичен апарат. 
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Подробно се описват резултатите от създадена операционна рискметрия в екологичната 
сигурност. Набелязват се начините за диверсификация на рискметрията в различните области на 
икономическите дейности. 

Извеждат се нови възлови моменти от операционната рискметрия. Такива са теоретико – 
информационното моделиране и сценарийното моделиране. 

Създадена е систематизация, представляваща каталог на методите за оценка на рискове за 
възникване на критични аварийни ситуации.  

Формулирани са 10 изисквания към методите и са дефинирани на факторите, влияещи върху 
избора им. 

Въведени са признаци за систематизация на методите. 
Методите са систематизирани и класифицирани по класове, категории, групи, подгрупи. 
При избора и ориентацията към конкретен метод се съобразяват фактори, като:  
а) целите на оценките,   
б) анализирания тип и степен на риска, които предопределят структурата му;  
в) големина на последствията;  
г) модифициране и усъвършенстване на методите в процеса на изследването на риска;  
д) необходими ресурси, като квалифицирани лица, материални, финансови, информационни и 

други ресурси;  
е) степен на детайлизация;  
ж) международни договори;  
з) степен на неопределеност и неяснота на информацията за структурните елементи на 

рискове. 
За усъвършенстване на досегашните разработки на автора, се въвеждат базови признаци, 

които отговарят на отделните етапи на оценка на риска по стандарта ISO 31000:2009. Те позволяват 
обобщаване на методите в три основни категории:  

І. Методи за идентификация на риска,   
ІІ. Методи за анализ на риска, включващ:   
а) Установяване на последствията,   
б) Определяне на вероятността за появяване,  
в) Оценяване на ефективността от вземане на управленско решение,  
г) Изчисляване на риска.  
ІІІ. Методи за преценяване на риска. 
По тези признаци се съставят диференцирани систематизации, които са подредена 

съвкупност от съответстващи методи, имащи класификационен индекс и анотация.  
Обединени диференциалните систематизации формират общ и интегриращ каталог на 

методите за оценка на рискове. Всички методи се интегрират с методите за разкриване на 
неопределеността и неяснотата на моделите на риска. Анализът на риска се съпровожда с 
разкриване на неопределеността. Познаването й помага за правилно интерпретиране и 
представяне на резултатите.  

Нов аспект, който се предвижда в диференциалната селекция, е включването на методи за 
анализ на чувствителността, която е пряко свързана с неопределеността. Този анализ цели 
определяне на стойността и важността на големината на риска върху измененията на изходните му 
параметри. Позволява да се прецени  точността и чувствителността към промяна на факторите 
влияещи върху него. 

Във всяка диференциална систематизация се въвеждат частни систематизации. В тях 
методите се разделят на две групи:  

1) Група І. Обект на анализа, включваща: а) Планове и проекти; б) Процеси, реакции и 
операции; в) Суровини, материали и продукция; г) Критични ситуации и събития; д) Политика и 
мениджмънт на сигурността; е) Околна среда; ж) Текстова формализация и информация.  

2)  Група ІІ. Предмет на анализа: а) Месторазположение, пространство на разпространение на 
опасни фактори, на емисии и имисии, пространствено съвместяване на обекта и източника; б) 
Инсталации и съоръжения; на техните елементи, секции, агрегати, участъци, възли; на 
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тръбопроводи за течности и газове; на технологични функции;  защитни системи; складове и др., в) 
Технологични операции; г) Извършвана работа; реакции, физични и химични свойства; 
характеристики на процесите; кинетични и топлинни параметри; състояния на функциониране; 
условия и параметри на технологичните операции; д) Тип и вид на продукцията, суровини, 
материали, полуфабрикати, физични и химични свойства и характеристики, количествени 
токсикологични данни; е) Тип, вид и характеристики на критичните ситуации и събития; ж) 
Вероятност на появяване на авариите; честота на инициира не и на възникване на критични 
събития; човешки грешки; размер и тежест на критичността; вероятност за въздействие на опасните 
фактори; з) Експлоатация и поддържане на съоръжения, инсталации и друго производствено 
оборудване; й) Организация и управление на производството, на транспорта; разходи за 
производствено оборудване; к) Компоненти на околната среда; л) Топографични данни за 
чувствителността на популациите; м) Критерии, норми, стандарти; н) Правила, наредби, 
предписания, закони ,исторически сведения; статистическа информация. Подразделенията на 
обекта на анализа обхващат две категории - метрирани и неметрирани методи. За предмета на 
анализа подразделенията съответстват на тези категории. 

3) Група ІІІ. Област и обхват на приложимост: а) Управление; б) Списъци, спецификации, 
регистри, каталози; в) Прогнозиране; г) Ранжиране. Обхватът на приложимост се подразделя на: а) 
Действия, въздействия, влияния;  б) Препоръки, изменения, организация, процедури за защита; в) 
Спецификации на отказите в оборудването;  г) Оценки на риска; списъци на рисковете; списък на 
причини/следствия; спецификации на критичните ситуации и събития в съоръжения и инсталации; 
списъци на характерните откази;  списъци на опасните участъци и зони; сценарии на типични 
критични събития; д) Рейтинг на повредите; е) Сигурност, възникващи сценарии, разрушения, вреди; 
злополуки; ж) Индекс или ниво на риска;  з) Тежест или критичност на вредите; индекс на пожарите и 
експлозиите; индекс на токсични аварийни емисии; индекс на организационния риск; тип на 
ранжиране на риска. 

В изложеното структуриране са обхванати 183 метода, които бяха установени от детайлно 
методологично проучване на над 280 чуждестранни публикации и 54 метода, които са проверени, 
използвани и създадени от автора. Тези методи формират широка информационна база, която 
може лесно и точно да се използва. На този етап тя е форматирана в табличен вид. 

Изградена е интегрираща систематизация е оригинална по своето съдържание и възможности 
за прилагане. Систематизацията може да се преобразува в електронен формат, като компютърна 
експертна система, позволяваща автоматизирано търсене на методите за оценка на рискове за 
възникване на критични аварийни ситуации. 

Представена е същността и характеристиките на нови ефективни методи за оценка на риска и 
се формулират препоръки за използването им. Акцентира се върху постижения на автора, 
включително в сътрудничество с изследователи на риска от Русенски университет. 

Цел на по-нататъшна работа е създаване на автоматизиран каталог на методите за оценка на 
риска. 

Монографията е с много широко приложение. Може да бъде използвана при обучение на 
студенти, придобиващи образователна и квалификационна степен „магистър” и образователна и 
научна степен „доктор” по организация и управление на сигурността, от изследователи и 
специалисти в практиката по защита от рискове поради възникване на инциденти, бедствия, аварии 
и катастрофи. 

Систематизацията показва и ориентира към методите, които, студентите, обучаващите по 
защита от аварии и бедствия, трябва да изучават и трябва да владеят. На основание на 
резултатите може да се предложи подходящо обучение на служителите от Главна дирекция 
«Гражданска защита» към Министерство на вътрешните работи. 

По този начин ще се отговори на препоръките и изискванията към страните-членки на 
Европейската общност за усъвършенстване на оценяването на риска. 
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II. СТУДИИ 
 

2. Владимиров, Л. Аналитична рискметрия. Студия. Плевен, Медиатех, 2015. 
70 с. ISBN 978-619-7071-95-5. 

Резюме 
Целта е да се обобщи опита на автора в създаването на информационно – аналитичен апарат 

за измерване на риска. Решават се три задачи. Първата задача е да се анализира състоянието на 
проблема. Втората задача се изразява във формулиране на теоретичните основи на създадената 

система за измерване на риска, наречена аналитична 
рискметрия. Третата задача е определяне на 
процедурите на аналитичната рискметрия, които са 
апробирани в изследванията на автора. Крайният 
резултат е система за обработване, обобщаване, 
разпространение и използване на информация за риска, 
включително съхраняване.  

Аналитичната рискметрия се състои от 
рискметрична технология и рискметричен фонд, които 
взаимно са зависими и се допълват. 

Аналитичната рискметрия е ново направление в 
теорията на риска в работни системи на икономическите 
дейности по смисъла на класификатора КИД-2008. 

В първата част се излагат основно авторските 
резултати от създаването на първичния вариант на 
рискметрията – операционната рискметрия.  

Целта на рискметрията е да се формира обективна 
и достатъчно пълна информационна среда на риска. 
Чрез нея се решават четири основни задачи в 
изследванията на риска: 1. Създаване на рискметрична 
технология, като система научни знания за законите, 

зависимостите, процедурите, методите, средствата и правилата за прилагането им в процеса на 
преобразуване, съхраняване, натрупване и управление на информация за риска. 2. Формиране на 
рискметричен информационен фонд, съхраняващ информацията за различните компоненти на 
риска и позволяващ използването й в решаване на задачи, свързани с определяне на риска в 
конкретни условия, обстоятелства и процеси. 3. Извеждане на несигурността и чувствителността на 
рискметричната технология. 4. Филтриране и ранжиране на риска, критичността и сигурността. 

Рискметрията е базирана на пет принципа: 1) Принцип на йерархичността. Състои се в 
дефиниране на риска като величина, която се декомпозира по дървовидна структура. Тя описва 
риска чрез съвкупност от частни, по-долни, към общи, по-горни, съставящи. 2) Принцип на 
интегралността. Измерването на риска като цяло е процес на дефиниране на интегралния риск, 
отразяващ опасните явления, опасните действия и опасните ефекти. 3) Принцип на 
безразмерността. Изразява се в определяне на рисковете за появяване на съставящите и на 
интегралния риск като реални числа, без дименсии. То позволява от една страна да се отчита 
специфичното многообразие на рискови фактори, а от друга получаване на съпоставими стойности 
на съставящите рискове, които са от различно естество. 4)  Принцип на равнозначимостта. Състои 
се в приемането, че съставящите на интегралния риск на определено йерархично ниво са с еднаква 
степен на значимост. 5) Принцип на причинно-следствените отношения. Изразява се в определяне 
на риска, като съвкупност от условия, обстоятелства и процеси, които са свързани чрез отношения 
от тип «причина -следствие».  

Проследени са процедурите на рискметрията. Дефинирани са слабостите и са определени 
насоките за усъвършенстването  на операционната рискметрия. 

АНАЛИТИЧНА
РИСКМЕТРИЯ

Любомир Владимиров

МЕДИАТЕХ
Плевен

2015
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Предлага се усъвършенстван вариант - аналитична рискметрия, която позволява анализиране 
на рисковете в работни системи на икономическите дейности. 

Създаден е цялостен алгоритъм на процедурите в аналитичната рискметрия. В него са 
включени всички етапи, фази и операции на определяне на факторните, индикаторни, компонентни, 
диференциални и интегрални опасности, рискове и критичности.  

Изведен е аналитичен апарат, който се използва за определянето им. 
За първи път се въвеждат две нови свойства на риска - количествена определимост и 

идентифицируемост. Те се тълкуват и дефинират в контекста на риска и определяните с него 
критичности. 

Създаден е комплексен логическо – вероятностен модел на риска. Той обобщава 
последователност, елементи, зависимости, значения и резултати. Въз основа на него е съставен 
математичен модел, който използва вероятностите за появяване на съставните му елементи. 
Моделът е израз на възприетите модели на опасност и заплаха. 

Въведени са факторни, индикаторни, компонентни, диференциални и интегрални рискове. Те 
се използват за определяне на съответстващите им критичности, съответно несигурност и 
сигурност.  

Съставени са математически векторни модели на критичностите. 
На основание на изложените математически зависимости се определят числените стойности  

на факторните, индикаторните, компонентните, диференциалните и интегрални критичности. Чрез 
получените значения на критичностите, се дефинират две състояния - състояние на уязвимост  и 
състояние на несигурност.  

Състоянието на уязвимост  се определя от явленията, въздействията и ефектите на 
опасности в областта на генериране на въздействията и в засегнатата от въздействията област, без 
да бъде прилагана защита. Ето защо риск-моделът се състои само от “чисти елементи”, отразяващи 
природата на опасностите. Индикатор на това състояние е уязвимостта без защита. Численото й 
значение е равно на интегралната критичност без защитни действия. 

Състоянието на несигурност  се установява чрез стойностите на критичностите при 
използване на защита. Индикатор на състоянието е несигурността. Численото й значение е равно на 
интегралната критичност със защита.  

Разглеждат се четири състояния на несигурност на ситуациите на опасности: 1) без 
профилактика и предпазване, но със корекция, персонализация и с компенсация; 2) с профилактика, 
предпазване и компенсация, но без корекция и персонализация;  3) с компенсация, но без 
профилактика, предпазване, коригиране и предпазване, 4) с профилактика, предпазване, корекция, 
персонализация и компенсация.  

Разликата между интегралната критичност на състоянието на уязвимост и интегралната 
критичност на състоянието на несигурност е критерий за ефективността на защитата. 

В резултат на въвеждането на изложените състояния и критериите им сигурността има две 
базови значения. Първото е “състояние на пасивна сигурност”, а второто е “състояние на активна 
сигурност”. 

За първи път се въвеждат "коефициенти на влияние". Чрез тях може да се определи 
съотношението между вероятностите на появяване на опасни явления, опасни въздействия и 
опасни ефекти и времето на тяхното появяване. 

Предлагат се "коефициенти на значимост", които са критерии, получени чрез нормиране на 
диференциалните рискове за възникване на опасни явления, опасни въздействия и опасни ефекти 
чрез интегралния риск. Те отразяват относителният дял на рисковете на опасни явления, опасни 
въздействия и опасни ефекти в стойността на интегралния риск. Така може да се изведе ситуацията 
и компонетата върху която трябва да приложат конкретни защитни действия. 

Разработената аналитична рискметрия е инструмент чрез който е съставен каталог на 
методите за оценка на риска за сигурността. Той съдържа апробирани и създадени от автора 
методи, които са съпроводени с два класа препоръки. Те могат да помогнат на потребителите при 
практическо използване на методите в ситуации на опасности и заплахи, рискове и критичности. 
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3. Vladimirov, L. Systematization of risks and selection of protective actions in 
the management of security. Studio.  Pleven, Mediateh, 2015. 22 р. ISBN 978-619-
7071-96-2. 

Резюме 
Студиата е в две части. Целта на първата част е да се систематизират рисковете въз основа 

на техните основни стойности и да се степенуват по значимост. Критерий за значимостта и 
степенуването е стойността на диференциалните рискове 
и на интегралния риск въведен от В. Томов. Основаваме 
се на обосновката, че рискът е количествен критерий за 
опасностите. Задачите, които се решават в първата част 
са: 1) създава се система от показатели и структура на 
диференциалните рискове и на интегралния риск; 2) 
извеждат се и се установяват характеристиките на 
показателите на опасностите; 3) съставя се матрица на 
показателите и характеристиките на риска за 
изследваните системи; 4) формулира се аналитичен 
апарат за количествено определяне на диференциалните 
рискове и на интегралния риск. 

Въз основа на морфологичен модел на опасностите 
е формулирана система от показатели на опасните 
явления, действия и ефекти. Всеки показател се определя 
от съответни значения. Въведени са кодове за означаване 
на показателите и значенията. По този начин те се 
разграничават, като им се придава символна форма, 
подходяща за компютърна обработка.  

Във втората част се предлага аналитичен апарат и 
процедура за обосноваване на защитни действия и вземане на решения в управлението на 
сигурността. За постигането на тази цел се решават следните задачи: 1. Определяне областите на 
възможни управленски действия; 2. Избор на начин за търсене на оптимално действие по 
сигурността; 3. Селекция на решения за защитни действия. 

В управлението на сигурността търсенето на възможни алтернативни действия за защита от 
въздействията, оценката на последствията и избирането на оптимално управленско действие са 
базови постановки. Селекцията на възможни алтернативни варианти изисква определяне на 
областите на съществуване на множества от управленски действия, които съдържат оптималното 
действие. Това налага да се установят квазиоптимални алтернативни области. Формално 
селекцията  на защитни действия се дефинира като екстраполация с неопределена област на 
търсене. В този случай може да се изследва някакво крайно множество  на възможни области на 
търсене на оптимално защитно действие. Допуска се, че областта съдържа оптималното действие.  

Възможността за определяне на областта  на защитните действия, удовлетворяващи 
условието за осъществимост, не изисква специално доказателство. Съществуват методи и средства 
по сигурността, които са проверени и са доказали ефективността си. Наши изследвания  показват, 
че могат да се приложат два начина: 1) Търсенето на защитно действие  да се прави първоначално 
в по-широка област, която постепенно да се стеснява, докато се стигне до конкретна защита, 
отговарящо на зададения оптимум. 2) Областта  на защитните действия постепенно да се 
разширява, докато се стигне до оптималното действие, което е осъществимо и може да се 
реализира. 

Разкриването на оптималната област на действията  в множеството  може да стане при 
конкретно зададени предпоставки и отношения, които зависят от характера на проблема в 
сигурността. Има се предвид финансиране, човешки ресурси, политическа подкрепа, регионална 
политика, международен обмен и отношения и редица други влияещи фактори. 

SYSTEMATIZATION OF RISKS
AND SELECTION OF PROTECTIVE
ACTIONS IN THE MANAGEMENT

OF SECURITY

Lyubomir Vladimirov

MEDIATEH
Pleven
2015
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Въз основа на тях следва да се построи ред диференцирани защитни действия, който е 
предпоставка за намиране на оптималното действие. Практически се стига до задача за постепенно 
търсене на действия в областта  на алтернативните варианти.  

Областта на оптималните действия  не е голяма. За да се докаже, че съществува възможност 
за определяне на множество на оптимално защитно действие в областта на възможните действия  
трябва да бъдат изпълнени три условия: 1. Да бъде избран критерий за селекция и да бъдат 
формулирани ограниченията, които определят крайната цел. Критерият за селекция следва да 
отразява защитните управленски действия, които да са от множеството. Защитата цели да бъдат 
намалени последствията от въздействията. Ето защо при избиране на критерий се изхожда именно 
от  тях. Въвежда се критерият "ефектност"  на системата на въздействия, която предизвиква вреди  
в обектите от засегната област. По този начин се отговаря на структурата на интегралната опасност.
 При интуитивно търсене на оптималното защитно действие съществува висока степен на 
случайност. Ето защо следва да се прилага аналитичен и аргументиран метод на търсене. 

От друга страна ефектността  следва да се определи от ефектите на случайно възникващите 
изменения в свойствата на системата на въздействията. Необходимо е да се използва 
представителна характеристика, която отразява вероятностния характер на процесите.  

Опитът ни доказва, че достатъчно универсална и надеждна характеристика е 
математическото очакване на появяване на моментното състояние на системата на въздействия в 
случайното пространство.  

Пространството не е детерминирано. Може да бъде индискретно или дискретно в зависимост 
от условията и обстоятелствата на функциониране на системата, съответно ситуацията, която 
подлежи на анализиране и оценяване в екологичната сигурност.  

При тази постановка ефектността   може да се представи чрез функцията  на системата на 
въздействия в пространството на състоянията и с вероятностната характеристика. Дефинират се 
три основни свойства на ефектността  на системата на въздействията. 

В областта на решенията се намира точката на оптималното алтернативно защитно действие. 
Около точката  може да има зона на възможни алтернативи. Използва се допустимата разлика 
между стойностите на критерия на ефектност  между две възможни алтернативи. 

Обосновават се начини за търсене на оптимални защитни действия. Дефинират се областите 
на възможни управленски действия. Оптималният вариант се приближава постепенно в процеса на 
търсене. Той е в зоната на възможните алтернативи. Може да започне от всяка точка. Търсенето 
следва да става през междинни действия. 

Селекцията на защитни действия се прави чрез въведения критерий на ефектност, който 
отразява резултатите от трансграничните въздействия. Условията на функциониране на системата 
на трансграничните въздействия са случайни и се определят чрез вероятностна характеристика. 

Решенията в управлението на сигурността считаме се получават след селекция на 
алтернативни защитни действия. Всяко решение ще е елемент на множество от решения, които пък 
могат да се дефинират като изрази на множество възможни защитни действия - множество 
решения, определящи областта на търсене на подмножеството на възможните алтернативни 
защитни действия и решения, съответстващо на оптималното алтернативно защитно действие.  

Оценката на алтернативите на управленските защитни действия може да покаже, че възниква 
едно от множеството възможни състояния на системата на а сигурност. На всеки възможен резултат 
съответства локална оценка на ефектността  и вероятност на появяване, която е свързана с 
функцията на околната среда. Локалните оценки се определят от условията на приемане на 
решения – детерминирани условия, условия на риск или условия на неопределеност. 

Всяко алтернативно управленско защитно действие може да бъде свързано с множество на 
възможните състояния на сигурността. Тогава оценката ще бъде въз основа на критерия на 
ефектност. Той може да бъде от една страна критерий за избиране на решение, а от друга страна 
да бъде приет за локален критерий за оценка. Изборът на алтернативно решение от множеството 
възможни защитни действия следва да бъде рационално и качествено. Рационалните решения 
трябва да са непротиворечиви, целенасочени и транзитивни.  
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Предлагат се характеристики за определяне на рационалността и полезността на вземаните 
решения. Прави се бинарен избор, две по две действия. Дефинират се правила, които са с 
методично значение за управлението на сигурността. 

Разработен е аналитичен апарат и процедура за обосноваване на защитни действия и 
вземане на решения в управление на сигурността. Той е верифициран. Показва ефективност и 
достоверност. 

 
4. Владимиров, Л. Уязвимост в околната среда. Структурно - 

терминологично изследване. Студия. Русе, Медиатех, 2012. 44 с. ISBN 978-954-
8467-69-8. 

Резюме 
Уязвимостта е базова дефиниция в управлението на сигурността. Използването на думата не 

е предимно лексическо или семантично направление, а е 
фокусиране върху конкретни критични проблеми за 
обществото. Проявява се в различни природни области и 
икономически дейности - строителство, инфраструктура, 
комуникации, макроикономика, регионална икономика, 
осигуряване, бизнес, социална дейност.  

Уязвимостта се свързва с опасностите и риска. Ето 
защо някои автори включват уязвимостта в определянето 
на риска. В техните изследвания рискът се дефинира 
като понятие, което обединява опасностите и 
уязвимостта. 

Систематизирайки значимите публикации могат да 
се посочат седем основни направления в уязвимостта, а 
именно: уязвимост на човека, на икономиката, на 
околната среда, от действието на природни бедствия, от 
действието на технологични бедствия, от недостатъчно 
осигуряване на прехрана за населението, от действието 
на климатични промени.  

Целта в настоящата работа е да се идентифицират 
основните свойства и техните показатели. Счита се, че 
обширното разглеждане на уязвимостта би допринесло 

за формулиране на целия спектър и разкриване на дескрипторите й. 
Извършената систематизация ни показва, че съществените разработки по дефиниране, 

анализ и оценка на уязвимостта са предимно в областна на природните опасности и бедствия. 
Правят се редица опити за разкриване на феномена на уязвимостта, измерване и оценка на 
социалните и икономически проблеми, които се появяват от разрушаването на екологичните 
системи.  

Риск – анализът поставя границите между критичните събития и непосредствените физични 
граници на социално - икономически системи – източник на генериране и обект на въздействие на 
рискове. Акцентира се върху възможните събития – следствие от критичните явления или събития. 
Чрез анализа се планират защитни действия, които превантивно намаляват действието на 
заплахите. Възстановяването и рестартирането на системите е също предмет на риск – анализа.  

Анализът на уязвимостта се прилага за съкращаване продължителността на последиците от 
критичните събития и преход към ситуации на сигурност. Концепцията за защита граничи с риск – 
анализа. Анализът на уязвимостта включва: 1) идентифициране на заплахите за системата,  2) 
проверка на приемливостта на уязвимостта, 3) проверка на адекватността на системата за 
сигурност и безопасност, 4) определяне на разходите и ползите от предлагани защитни решения, 5) 
създаване и подкрепа на план за извършване на възстановителни работи, 6) проектиране на 
устойчива и адаптивна защитна система.  

УЯЗВИМОСТ 
В 

ОКОЛНАТА СРЕДА

СТРУКТУРНО-ТЕРМИНОЛОГИЧНО 
ИЗСЛЕДВАНЕ

Любомир Владимиров 

Русе
2012

 



 11 

Включването на социално-икономическите системи в дефинирането на уязвимостта изисква 
редица уточнения. Първо е необходимо да се установи естеството на въздействието, неговата 
интензивност, честота, продължителност. Следва да се съобрази степента на редукция на 
въздействията от хората и субсистемите в околната му среда. То следва да се свърже с 
уязвимостта им. Тук следва да се отбележи, че не винаги връзката между експозицията и 
въздействията върху обектите е пряка. Влияние оказва свойството им на пригаждане към промени в 
околната среда и съответно към други нива на въздействия. Тези процеси могат да се обяснят с 
концепцията на С. Карпентер, С. Уолкер, Дж. Андериис и Н. Абел  за гъвкавостта.  

Социално-икономическите системи са комплексно адаптивни към непрекъснатите промени в 
средата им на функциониране. Те преобразуват смущенията и резките промени. Налага се 
схващането за изключителната роля на гъвкавостта в развитието и съществуването на човешките 
общности. Редица значими изследвания, каквито са изследванията на Ф. Барнет разкриват тясна 
зависимост между гъвкавост, разновидност и устойчивост на социално-икономическите системи. 

Екологичните системи функционират при изменения на параметрите на средата им, генерират 
ресурси, поддържат състоянието и формата си. Влияние оказва и гъвкавостта им. Тези техни 
реакции се установяват при постоянни и инцидентно възникващи смущаващи въздействия, при 
случайни критични събития, при които не се нарушава основната им функция и съответно 
състоянието им. 

 Въпреки това се възникват изменения, които влияят върху създаването на храни, стоки и 
други особено важни за социално - икономическите системи резултати. Измененията предизвикват 
миграция, която е следствие от въздействията върху екологичните системи и тяхната деградация.  

В екологичните системи чрез много експерименти В. Луптън намира доказателства и достигат 
до твърдението, че  функционалните различия предизвикват различни афекти в устойчивостта и 
намаляват локалната надеждност на протичащите в тях процеси. 

Увеличава се социалната и икономическа уязвимост поради редуциране на гъвкавостта 
поради деградация на земята, засушаване и други вреди, които влияят върху основните функции. 
Тези промени стават причина за намаляване на продуктите за прехрана на хората и животните и 
водят до поява на конфликти, поради критичен недоимък на ресурси.  

Увеличаването на уязвимостта и намаляването на устойчивостта на регионите стават причина 
на рязко повишаване на риска, поява на стресове и шокове сред социално-икономическите системи.  

Стресът в екологичните системи се характеризира с „дистресов синдром”. Той се 
идентифицира само при ограничаване на биологичното разнообразие, намаляване на първичната и 
вторична продуктивност, появата на бедствия, влошаване на азотния цикъл, загиване на 
доминиращи екзотични видове, намаляване на продължителността на жизнения цикъл на основните 
растителни и животински видове.  

Могат да се дефинират ключови атрибути на гъвкавостта на екологичните и социално-
икономически системи, на адаптивните възможности на институализацията. Такива са следните 
твърдения:  

1) Екологичната гъвкавост може да се оцени чрез променливите фактори на състоянието й и 
чрез контролиране на дадености на околната среда, които определят протичането на базовите 
процеси в тях;  

2) Ключовите причини за гъвкавост следва да се търсят в потребностите на различните 
функционални групи на екологичните системи, натрупване на финансови, физични, човешки и 
природни капитали, които компенсират и реорганизират последствията от вредните промени в 
околната среда. Те водят същевременно до прогнозируеми и адекватни реакции в социалните 
мрежи и институции, до компенсиране на различията между ресурсите и социалните потребности.  

3) Особено значимите процеси в екологичните системи могат да бъдат разпознати по 
вътрешните им причинно-следствени връзки, по силата им на влияние върху натрупване, недостиг 
или излишък на материали, енергия и информация;  

4) Когато се разруши системата, гъвкавостта се регенерира едновременно със системата, 
като се възстановяват връзките и зависимостите с другите системи. 
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Управлението на сигурността на социално-икономическите системи може да стане причина за 
разрушаване или за възстановяване и изграждане на нови системи (според С. Карпентер, Б. Уолкер 
и др.).  

Изложените дефиниции и техните специфични страни могат да се разделят в пет групи.  
Първата група обхваща дефиниции, които определят уязвимостта като вътрешен рисков 

фактор. Считаме, че може да се формулира като „вътрешна уязвимост”.  
Втората група обхваща дефинициите, които представят уязвимостта като вероятност за 

появяване на обичайни житейски вреди - „уязвимост на човека”.  
Третата група обединява  схващанията за уязвимостта като общо понятие, което интегрира 

податливост и капацитет на реагиране.  
Четвъртата група е на разбиранията, които представят уязвимостта като сложна многочленна 

структура, която включва податливост,  капацитет на реагиране, експониране и адаптивност.  
Петата група е на уязвимостта като многомерна величина, която обединява физични, 

социални, икономически, екологични и институционални показатели. Тези дефиниции не отразяват 
вътрешните закономерности и зависимости.  

Без да се отричат изложените постановки за уязвимост считаме, че най-важна е връзката с 
устойчивото развитие или по-общо казано с устойчивостта на човешките общности. В този смисъл 
уязвимостта следва да се определя от състоянието на хора, природа, финанси, социални 
параметри, физична стабилност. 

Уязвимостта може да се анализира като процес на преобразуване на въздействията поради 
различни причини и от различни източници в устойчивост на състоянието на природната, социално-
икономическата и производствената среда.  

Основни са въздействията от бедствия.  Върху степента на въздействията влияят две групи 
фактори. Първата група са факторите на устойчивото развитие – политически, социално-културни, 
икономически и екологични. Втората група са факторите на риска, които могат да се разделят на две 
категории: 1) уязвимост - социална, политическа, икономическа и екологична, и 2) опасности - 
геологични, хидрологични, технологични, биологични и екологични.  

Анализът на уязвимостта и анализът на опасностите следва да се извършват паралелно. 
Съдържанието им зависи от възприетите дефиниции. Резултатът от двата анализа е оценката на 
риска.  

Степента на риска определя: 1) осъзнаването на промените в поведението, които се появяват 
при специфичните обстоятелства на природни или технологични бедствия, 2) необходимост от 
разширени знания и умения за действия при бедствия, за които е необходимо обучение, 
изследвания и информационни бази данни.  

Рискът налага: І. Отговорности и задължения: институционални, политически, законодателни, 
обществени. ІІ. Редукция чрез: управление на околната среда, планиране използването на земята, 
защита на критичната инфраструктура и дейности, формиране на социални мрежи и партньорство, 
финансиране. ІІІ. Ранно информиране за бедствията, като част от реакцията при критични събития. 
ІV. Подготовка за реакция и възстановяване на основните параметри на жизнената дейност хората и 
обкръжаващата ги среда. 

Уязвимостта и капацитетът на реагиране се свързват с възникване на критични събития. В 
този аспект опасността се разбира като: „Потенциални въздействия върху физичната цялост, 
явления и/или човешки дейности, които могат да предизвикат вреди и щети в ежедневния живот, 
бедност, социална и икономическа дезинтеграция, нарушения или деградация на околната среда”. 

Капацитетът на реагиране е комбинация от всички възможни свойства и ресурси, които 
човешките общности и организации могат да приложат, за да се редуцира рискът или вредните 
ефекти от бедствията. Ето защо в някои изследвания рискът се обяснява като понятие, което 
обединява опасността, уязвимостта и дефицитът на адекватна подготовка за рeакция при бедствия. 
Тази симбиоза е т.нар. „Триъгълник на Дж. Вилигрен Ди Леон".  

К. Болин, К. Карденас, Х. Хан, К. Ватса дефинират по-точно риска за поява на бедствия като 
съвкупност от: 1) опасност, количествено оценена чрез вероятността за появяване на вреди и 
тежестта на вредите. Това e всъщност е едно от класическите тълкувания на риска; 2) експониране 
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на опасностите, което зависи от структурата на анализираните системи, от популациите, подложени 
на въздействията, натуралното, стоково и парично осигуряване на хората; 3) уязвимост, 
представена като комплекс от четири признака - материален, социален, икономически и екологичен, 
4) способност за реакция и за измерване на риска, които според авторите се изразяват чрез 
материално планиране, социален капацитет, икономически възможности и мениджмънт. 

Екологичната сигурност съществува пряко или косвено в дефинициите на уязвимостта. 
Основателно промените в околната среда са едно от съществените обяснения за уязвимост. 
Началото на тези твърдения полагат Б. Търнър  и Дж. Касперсон. Авторите доказват, че 
уязвимостта е продукт на промени на характеристиките на околната среда и се определя от три 
базови съставящи - експониране на въздействията, чувствителност и еластичност на поведението 
на системите. Структурата на уязвимостта съгласно изследванията на Б. Търнър и др. е 
многостранна, пространствена, функционална и временна. Многостранността се дължи на широкия 
спектър от свойства, които се отчитат при дефинирането й. Пространствена е на локално ниво, 
например държава, на регионално ниво и на световно ниво. Функционална е, тъй като отчита 
действието на съставящите и взаимните им връзки. Временна е, тъй като елементите й се 
анализират във времето и съобразява се динамиката на промените.  

В разглежданото определение на Б. Търнър и др. съществено е, че уязвимостта се анализира 
в определени граници и представя взаимодействията на човека с околната среда. Важно е и това, 
че се отчита влиянието на адаптирането върху гъвкавостта в реакцията на изследваната система. 
Считаме, че тази постановка не отчита достатъчно точно дистанцията между хората, чиито реакции 
се следят, а също така и между последствията.  

Дж. Богарди и Д. Биркман  разглеждат уязвимостта при различни опасни въздействия върху 
икономическата и социалната сфера. Конкретно те развиват своята концепция за уязвимост от 
наводнения. Търсят обяснения и доказателства в три направления – реално, вероятностно и 
защитно. В реалното направление последователно  се представят събитията, вредите и бедствието, 
което обединява последствията в социалната и икономическата област. Отчитат се загубите в 
икономиката и причините за разрушения от наводнения, причиняващи допълнителни вредни 
последствия в социалната област. Вероятностното направление последователно отразява 
опасността, след това рискът и накрая уязвимостта. Икономическите загуби могат да се 
трансформират и трансферират, докато социалните вреди са много продължителни и тежки.  
Различен капацитет се установява в центъра на социалната област.  

Моделът PAR  представя бедствията като съвкупност на процеси на генериране на 
уязвимостта от една страна, а от друга страна природните опасности. Подробният анализ показва, 
че е много близък до резултатите от изследванията на П. Блейки, T. Кенън, И. Дейвис  и Б. Уиснер 
и Б. Уиснер, T. Кенън, И. Дейвис. На преден план се извежда фактът, че уязвимостта и развитието 
на потенциала на бедствията са процес, който  увеличава напрежението и същевременно създава 
благоприятна възможност за реагиране.  

Фактически моделът PAR третира рискът чрез произведение на опасността и уязвимостта. В 
този смисъл уязвимостта се интерпретира на три прогресивни нива - коренна причина, динамично 
напрежение и опасни условия. Коренна причина може да бъде икономиката, демографията, 
политическите процеси, които определят достъпа до различните ресурси и разпределението им. 
Тези причини са свързани с хората, като ръководители и изпълнители, с естеството на управление в 
редица отговорни сфери, каквито са полицията, военното дело и разпределението на влиянието в 
обществото. Динамичното влияние отразява всички процеси и дейности, които трансформират и 
направляват появяването на опасни ефекти, каквито са епидемии, бърза и неуправляема 
урбанизация, острите конфликти (П. Блейки, T. Кенън, И. Дейвис и Б. Уиснер). С други думи 
моделът е средство за определяне на уязвимостта, като обхваща идентификацията, управлението 
на силите и средствата в условията на бедствия и установяване на хората, които са уязвими в 
различна степен. Може да се прилага на различни нива на управление - регионално, национално и 
глобално.  

Концепцията за възникване на риск за появяване на бедствия и влияние на уязвимостта 
се потвърждава от изследванията на О. Кардона. Всъщност те са развитие на резултатите на Г. 
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Уилчс. Характеризират се с три категории фактори на уязвимост: 1) физично експониране и 
чувствителност, която се отъждествява с „хард” риск, зависещ от опасностите, 2) слабостите на 
социално-икономическите системи, които се наричат „софт” риск, независещ от опасностите, 3) 
недостатъчна гъвкавост при подготовката и възстановяване на условията на живот, която се 
характеризира също като независима от опасностите променлива. Тези фактори позволяват 
директно и индиректно да се преценят въздействията от опасните събития.  

Подчертава се фактът, че индикаторите или индексите на уязвимостта изискват многостранни 
и трансдисципинарни изследвания. Примери за това са разновидните параметри на уязвимостта, 
които имат физичен и социоално - икономически характер. Освен това експонирането и 
чувствителността са като необходими условия за определяне на физичния риск или както бе 
наречен „хард” риск.  

СъщевремЕнно вероятността за появяване на слабости в социално - икономическите системи 
и неподготвеност за действия за ликвидиране на последствията също се считат за значим фактор, 
определящ уязвимостта. Поради това се нарича „софт” риск. Такова класифициране е полезно и е 
мост към детайлно разбиране на уязвимостта, отчитане на експонирането, чувствителността и 
слабостите на обектите на въздействията. Последствията от зависимостта между опасните събития 
и уязвимостта се идентифицират като рискове, които са достатъчно представителни, за да се 
използват за формализация на уязвимостта.  

Може да се твърди, че моделът на Дж. Богарди и Дж. Биркман  и O. Кардона  и Дж. Барнет  е 
компилация на разгледаните по-горе дефиниции, трактовки и модели. Различно е отчитането на 
стресовете, които се считат за  ключов, но контролируем фактор. Фактически моделът обединява 
начина на свързване на уязвимостта, човешката сигурност и устойчивото развитие.  

Същевременно се отчита формата на дефиниране на риска за възникване на бедствия и 
степента на деградация на околната среда, разгледана от позициите на устойчивото развитие. В 
този модел е важен фактът, че анализът на уязвимостта позволява да се оцени разликата и да се 
определи степента на въздействията на бедствията. По-точно оценяването на уязвимостта се прави 
като на специфичен тип опасност и потенциално събитие, което се появява в уязвимите общности, 
икономиката и околната среда.  

Важното е, че се отчитат действията влияещи върху риска. По-този начин се пренасочва и се 
разширява спектъра на отчитаните фактори и компоненти, ясно се подчертават зависимостите, 
концепцията за уязвимостта се интегрира по-добре с концепцията за устойчиво развитие. 
Съществена разлика е и това, че времето се отчита точно. Практически уязвимостта се разглежда 
преди и след появяване на бедствията.  

Анализирайки изложените подходи за уязвимостта се стига до извода, че се развиват в шест 
направления. 

Първото направление обхваща изследвания, които третират уязвимостта като двойствена 
структура. Това са схващанията, че уязвимостта има вътрешна и външна страна. Вътрешната 
страна е подготовката за действия в условията на бедствия, възстановяване от въздействията на 
опасностите. Външната страна представя експонирането на действието на риска и самите 
въздействия. 

Второто направление е на представяне на уязвимостта като характеристика на съвкупност от 
рискове за възникване на бедствия. Такива са разработките на Р. Дейвидсон и на О. Бол. В тях се 
акцентира върху капацитета на реагиране при бедствия и на експозицията на опасностите. 
Съответно се разглеждат такива разновидности на уязвимостта. 

Третото направление обхваща моделите на уязвимост във функция от глобалните промени в 
околната среда (Б. Търнър, Р. Касперон, П.Матсон, Дж. Маккарти, Р. Корел, Л. Кристенсен и др.). В 
тях дефинирането на уязвимостта се прави въз основа на експозицията, чувствителността и 
капацитета на реагиране, включително адаптиране в отговор на кризи и други бедствия. 

Четвъртото направление е на политическата икономия на Б. Уиснър, Б. Блейки, Т. Кенън и И. 
Дейвис. В него се установяват коренните причини, динамичните напрежения и опасните условия и 
след това се определя уязвимостта. Използва за установяване на риска от икономически, 
политически, природни и редица други опасности. 
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Петото направление е определяне на риска и уязвимостта чрез отчитане на експозицията, 
чувствителността, слабостите и недостатъчната гъвкавост на социално - икономическите системи. 
Прави се аргументирано за целите на управлението на риска от въздействия на природни и 
технологични бедствия. Това направление обединява изследванията на О. Кардона, Б. Барнет, К. 
Карен и др.  

Шестото направление е интегриращо. То включва различни елементи от гореизложените пет 
модела. Свързано е пряко с концепцията за устойчиво развитие. Акцентира върху експонираните и 
чувствителни елементи, отчита капацитета на реагиране при бедствия и съобразява вероятността 
за възникване на вреди и щети. 

Анализирайки изложеното се достига до твърдения, които определят околната среда като 
опасност и заплаха:  

1. Околната среда създава опасни явления. В различни нейни конфигурации могат да се 
установят причини за опасни явления, източници, които ги генерират, опасни фактори и техните 
нива на вредност. Природната среда формира природни бедствия, урбанизираната среда – 
технологични бедствия, социално – икономическата среда – социални и икономически бедствия. 

2. Околната среда е „канал” за разпространение на опасните фактори. Тя е и място за 
емитиране на опасности и заплахи и за имитирането им в пространството и времето на действие. 
Околната среда чрез своите съставни подсистеми или елементи, като въздух, води, почви, флора и 
фауна „транспортира” опасностите и в зависимост от съответните й физични, химични и биологични 
параметри ги преобразува или пренася в естествения им вид. 

3. Околната среда е среда на обитаване и компонента на екологичните системи. Те са 
характерен обект на въздействия на опасностите и заплахите. Организмите, които са основен техен 
елемент, към които се отнася човекът, променят своето поведение и живот в зависимост от 
условията, създавани от обкръжаващата ги среда. Следователно околната среда е и среда на 
въздействията. 

4. Околната среда е среда на появяване на опасните ефекти – вреди, щети, икономически, 
финансови и други загуби. Следователно освен първите два носителя на интегралните опасности – 
опасни явления и опасни въздействия, средата е носител и на последствията, които, в контекста на 
сигурността, са с характер на вреди.  

Систематизирайки значимите публикации се дефинират седем основни направления в 
уязвимостта - на човека, на икономиката, на околната среда, на действието на природни бедствия, 
на действието на технологични бедствия, от недостатъчно осигуряване на прехрана за населението 
и от действие на глобалните климатични промени. 

Анализират се  и се синтезира нова структура, която се интерпретира и определя чрез риска 
за околната среда. Използва се теорията на устойчивостта. Чрез нея се вниква и тълкува същността 
и начините за постигане на състояния на сигурност в околната среда. Разкриват се факторите на 
уязвимостта и възможностите им за аналитично и емпирично определяне. Предлага се уязвимостта 
да се анализира въз основа на разликата между опасностите - без и със защита.  

 
5. Владимиров, Л.,  К. Христова. Оценка на риска за околната среда при 

технологични опасности. Студия. Плевен, Медиатех, 2014. 65 с. ISBN 978-619-
7071-47-4. 

Резюме 
Цел на настоящето изследване е да се предложи методология за оценка на риска за околната 

среда при технологични опасности. Тази цел налага да се решат три задачи: 1. Терминологично 
проучване върху бедствията като критични събития в технологиите на икономическите дейности; 2. 
Обосноваване на методите, средствата и процедурите на изследването; 3. Разработване на 
аналитичен апарат за оценка на риска. 

Обект на изследването е процесът на моделиране на опасностите за околната среда поради 
технологични бедствия и оценяването им чрез риска, а предмет на изследването са методите за 
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извеждане на моделите на опасните явления, опасни въздействия и опасни ефекти и 
съответстващите им анализ и оценки на риска. 

Целта в терминологичното проучване е да се разкрият, дефинират и анализират 
характеристиките на опасните събития, които въздействат и създават несигурност в околната среда. 
За постигането й се решават следните задачи: 1. Систематизиране на действията на опасните 
събития върху околната среда, 2. Терминологично изследване, дефиниране и класифициране на 
опасните събития, 3. Обобщаване на съществуващите методи и обосноваване на аналитичен 
подход за анализ и оценка на екологично опасните събития. 

Системите, върху които действат бедствията, могат да се разглеждат не само като обекти на 
увреждащи въздействия, но и като среда на 
разпространение върху други обекти. Това означава, че 
бедствията не са изолирани събития. Те могат да се 
окажат причина за възникване на други бедствия или 
начало на последователни вредни следствия.  

Възникват вериги от събития, т.е. посочените по-
горе “каскадни ефекти”. От друга страна едно бедствие 
може да повлияе върху свойствата на редица системи - 
обществени, икономически, технологични, технически, 
екологични и т.н. Могат да се променят уязвимостта и 
устойчивостта им, което пък влияе върху големината на 
възникналите вреди и щети.  

Обобщавайки изложеното може да се твърди, че 
т.нар. локализация на бедствията придобива много 
относителен характер. Оказва се, че в условията на 
глобализацията границите и местоположението 
обхваща много широк периметър на зоната на 
възникване, развитие и въздействие.  

Бедствията имат съвсем друга дименсия в 
сравнение с тази преди 15-20 години. Необходим е нов 
поглед, нова идеология на изследване, анализ и оценка 
на последствията не само за една общност на хората, а 

за много общности, включително международната общност.  
Приемаме DISASTERS като обозначение и като базов термин в превода му на български език 

– бедствие. Базираме се на съвременните схващания в терминологията и изследвания в 
сигурността на природните и селищните екосистеми, на конвенции, регламенти и правни норми на 
международно ниво.  

 Съществува разделяне на бедствията по различни признаци. Независимо от класификацията 
им те предизвикват многообразни и тежки вреди в околната среда - замърсяват въздуха, водите и 
почвите, унищожават флората и фауната, селскостопанските култури, разрушават сгради, 
комуникации, прекратяват бизнеса и дейността на инфраструктурата, причиняват здравословни 
вреди сред населението, селскостопански животни и живи организми.  

Човекът в тези условия се характеризира като homo in extremis. Екстремалното не трябва да 
се разбира само като максимуми на време и на големина на увреждащите фактори, на 
издръжливост или на поносимост, а всяко появяващо се събитие на превишаване на пределно – 
допустими или гранични значения на вредни въздействия. 

В този смисъл екологично опасните събития, които са резултат на такива превишавания, са 
идентични на бедствията. Не могат и не трябва да се търсят и допускат екстремални значения на 
факторите на околната среда в нормални условия на живот. Екстремалните значения на действия, 
обстоятелства, условия, причини и следствия могат да бъдат предмет на натурални или 
моделиращи експерименти с обекти, възприети в световната практика, каквито са опитите с животни 
или други живи организми, регламентирани от международните норми. 

Любомир Владимиров    Красимира Христова

Медиатех
2014

ОЦЕНКА НА РИСКА 
ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 
ПРИ ТЕХНОЛОГИЧНИ 

ОПАСНОСТИ
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Икономическите системи и дейности функционират само с участието на човека и то в 
условията на собствена, вътрешна околна среда. Обекти на въздействие на антропогенните 
фактори, които се генерират от тях са природната среда (атмосфера, хидросфера, литосфера, 
флората и фауната) и селищната среда, в частност градските екологични системи (жилищни 
райони, паркове, комуникации и т.). Причина е фактът, че са разположени в урбанизираната среда. 

Екологично опасните събития, наречени кратко бедствия, са събития, които са в центъра на 
тази схема. Те са източник на въздействия, но същевременно условията и обстоятелствата, 
характеристиките на всички подсистеми на околната среда се отразяват върху факторите на 
въздействия. Действията върху урбанизираната, природната и социално-икономическата среда са 
не само преки, но и непреки. Те трябва аналитично да бъдат проследени и да се установят 
параметрите им.   

На основание на досегашния изследователски опит се предлагат 14 верифицирани метода за 
моделиране: -морфологично моделиране; -лексикално моделиране; -теоретично моделиране; -
физично, химично, биологично или хибридно моделиране на технологичните процеси, генериращи 
на рискови явления, въздействия и ефекти в околната среда; -ситуационно моделиране на 
опасностите; -сценарийно моделиране на риска за околната среда; -каузално моделиране на 
отношенията между събитията, формиращи опасността за околната среда; -статистическо 
моделиране чрез закони на разпределение на възникване на опасни явления, въздействия и ефекти 
в околната среда и техните характеристики; -аналитично моделиране на опасностите и съответно 
рисковете;-математично моделиране; -топографично моделиране, представящо повърхнинното и 
пространствено разпределение на моделите, факторите и параметрите на риска; -информационно 
моделиране; -компютърно моделиране. 

Посочените методи за моделиране на риска за околната среда се базират на идеята за 
хомология на реалните опасности за околната среда и техни структурни модели, които пресъздават 
строежа им 

Представен  е усъвършенстван подход и метод за оценка на риска за околната среда при 
технологични опасности. Отстранени са слабостите, които са допускани в досегашни изследвания.  

Разширен е обхватът на моделирането, като са едновременно се изследват запалванията и 
замърсяването на атмосферния въздух. 

Формулирани са и са обосновани експериментални модели. Приети са аргументирано 
входните фактори и изходни параметри на всеки от моделите. Определени са границите на 
изменението им.  

Определят се условията на провеждане на експеримента и критериите за оценка на обекта на 
изследванията. 

За анализ на резултатите се прилагат статистически методи и нов софтуер. За първи път в 
изследванията на риска се търси широк спектър причини за неопределеност на резултатите. 

Цялата система на формализация на екологични опасности е отворена и може без 
ограничения да се допълва и развива. 

Въведена е обща формализация на безконфликтни и конфликтни ситуации на въздействия 
върху околната среда.  

Безконфликтните ситуации на екологични въздействия можем да характеризираме като 
случаи, в които поведението на средата не зависи от поведението на системата. Такива са 
ситуациите, когато няма трансграничен пренос. Съществува само пренос на замърсители на 
територията на обекта на произход на екологично опасните дейности.  

Следователно ситуацията е безопасна, но опасна в граници, при условие, че се установяват 
преобладаващи вредни последствия.   

С други думи негативните ефекти на територията на обекта на въздействията не може да се 
обясняват с дейността на обекта на произход. Ситуацията е опасна на територията на обекта на 
произход или само на територията на обекта на въздействията от източници на негова територия. 

Такова разделяне и отхвърляне възможността за поява на опасност считаме, че е крайно. 
Формално погледнато на територията на обекта на произход може да има опасност, докато на 
територията на граничещия обект да няма опасност. 
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Считаме за по – подходящо да се приеме принципът, че съществува екологична опасност в 
общия случай, а екологичната безопасност да се разглежда като частен случай. От превантивна 
гледна точка такова допускане е абсолютно оправдано. 

Казано по друг начин въздействията да бъдат приети като обичайни екологично опасни, а 
въздействията в граници на обекта на произход като необичайни, частни екологично опасни 
събития. Това би допринесло за по – точно регулиране на сложните отношения, свързани с 
уреждане на екологични проблеми. Целта е да се ограничи и регулира точно граничността на 
въздействията, тъй като тя е по – сложен и труден за решаване проблем. На собствена територия 
на обекта на произход управлението и координацията са по – лесни. Локалната граничност във 
въздействията върху околната среда да се приема за опасна, което да се утвърждава като базово 
допускане в стадия на първоначално дефиниране на задание за проектиране на икономически 
дейности в зоната на въздействията.  

Представя се  усъвършенствана методика за експериментално моделиране запалването на 
отпадъци от огневи работи. В нея са отстранени слабостите, които са допускани в досегашни 
изследвания. Разширен е обхватът на моделирането, като са едновременно се изследват 
запалванията и замърсяването на атмосферния въздух. Формулирани са и са обосновани 
експериментални модели. Приети са аргументирано входните фактори и изходни параметри на 
всеки от моделите. Определени са границите на изменението им.  

Определят се условията на провеждане на експеримента и критериите за оценка на обекта на 
изследванията. За анализ на резултатите се прилагат статистически методи и нов софтуер. За 
първи път в изследванията на риска се търси широк спектър причини за неопределеност на 
резултатите.  

Изложеният метод не създава трудности, въпреки многобройните изчислителни операции. 
Свежда се до сумиране на вектори. Важното е, че отразява пълно всички компоненти на 
опасностите, а оценката им чрез диференциалните и интегрални рискове гарантира достатъчно 
обективност и достоверност.  

Апробиран е в редица наши изследвания на сигурността на дейности от обхвата на КИД - 
2008, като икономически дейности на производство на топлина и електрическа енергия, химически 
производства, машиностроителни технологии, дървопреработване и др. 

 
6. Владимиров, Л., Н. Ковачев. Рискове от шум в ергономични системи. 

Студия. Русе, Медиатех, 2011, 64 с. ISBN 978-954-8467-28-5. 

Резюме 
Рискът от действието на шума в икономическите дейности е обект на многобройни 

изследвания, тъй като се установява увеличаване, и като следствие - професионални заболявания 
и намаляване на слуховите възможности на работещите. Оказва се, че тези вреди за човешкото 
здраве все още не са напълно оценени. 

Проблемите в България произтичат от редица фактори, които се определят от специфични 
икономически, финансови, трудови, юридически и субективни причини.  

Установено е, че използваното технологично оборудване в икономическите дейности е 
остаряло, износено, на което се дължи и несъответствието му със съвременните международни 
стандарти за шум. Техниката от по-старо поколение предизвиква ситуации, характеризиращи се с 
висока степен на риск. 

Промяната в нормативната база и хармонизирането й с изискванията на Европейския съюз, 
изисква динамични промени в условията, което често е в противоречие с възможностите на 
развиващата се икономика.   

От друга страна, навлизането на информационните системи за измерване и контрол на 
шумовото замърсяване позволяват регистриране на динамични изменения в шумовата среда, което 
с традиционните методи, които се използваха до скоро, е невъзможно. Това налага преосмисляне 
на отношението на работещи и работодатели към безопасността в отделните специфични отрасли, 
и в частност, по отношение на шумовото замърсяване. 
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Актуалността му е значима както в национален, така и в международен мащаб. Дължи се на 
тежките последствия, чувствителността на хората и необходимостта от непрекъснато управление на 
риска. 

Обект на изследването е оценката на риска от шум. 
Предмет на изследването е шумът в работни системи на икономическите дейности. Решават 

се две задачи: 1. Терминологично и методологично проучване на проблема. 2. Формализация на нов 
метод за оценка на риска от шум на работното място в работни системи. 

В терминологичното и методологично проучване се анализират характеристики на шума в 
работните системи на икономическите дейности. 
Разкриват се и се съпоставят методите за измерване 
на шум.  

Особено силен акцент в работата е риска от 
шум в обкръжаващата среда на работните системи.  

Прави се обзор на приетите и нови методи за 
риска. Представят се статистически данни от 
проучване на степента на въздействие и върху риска 
за хората. 

Анализират се регламентите по риска от шум в 
държавите – членки на Европейския съюз. 

Изграждането на унифицирана система за 
управление на професионалния риск, изисква 
запознаване със спецификата на рисковите фактори в 
отделните области от икономическите дейности.  

Различните определения, които се дават на 
процеса на управление на рисковете, налага 
възникването на различни стандарти, насочени към 
отделните системи и области на икономическите 
дейности.  

При прилагане на детерминирани методи въвежда метрирани и неметрирани променливи, 
каквито могат да бъдат: 1) Вътрешни опасности на субстанции и оборудване. 2) Тежест на 
последствията. 3) Местоположение и околна среда, като компоненти на околната среда и 
топографични данни за чувствителността на популациите. 4) Текстова формализация и информация 
- критерии, норми, стандарти; правила, наредби, предписания, закони и т.н. 

Предлага се морфологичен модел на интегралния риск от шум, който използва векторни 
оценки. Направени са изследвания и е приложен методът. Резултатите позволяват да бъде приет за 
достатъчно обективен и практически приложим. 

Резултатите са обобщени и се установява, че: 
1. Изведени са общите методологични аспекти на оценката на риска от шум в работни 

системи на икономическите дейности, които позволяват хармонизиране със международния 
стандарт ISO 31000:2009. 

2. Формулирани са основни изисквания към методите за оценка на риска, които могат да 
бъдат използвани, за да се изберат подходящи при риска от шум. 

3. Предложен е логически модел на структурата на риска. Чрез него може да се вникне 
детайлно във всички елементи и взаимодействия. 

4. Изведен е аналитичен апарат за оценка на риска от шум. Основава се на векторно 
определяне на риска. Чрез него се извършва пълна систематизация на рисковете, което гарантира 
обективност и точност на оценката. 

5. Предложен е вероятностен метод за оценка на риска от шум, който отчита случайния 
характер на превишаване на пределно-допустимите нива и продължителността на превишаванията. 
Чрез него могат да се установят имисионни дози на шумово въздействие. 

6. Създаден е индискретен метод, който се характеризира с висока разделителна способност, 
информационен капацитет и точност.  

РИСКОВЕ ОТ ШУМ
В

ЕРГОНОМИЧНИТЕ СИСТЕМИ

Любомир Владимиров 
Николай Ковачев

Русе
2011
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7. Подходящо е да се развие аналитичния апарат за ситуационен анализ на риска от шума в 
работни системи. По този начин ще могат да се ракрият различните състояния, в които може да се 
възникне рискът. 

8. Предлага се вероятностен метод за оценка на информационната неопределеност при 
измерване на шумовите имисии.  

9. Въвеждат се нови критерии - информационни рискове по математическото очакване, 
средноквадратичното отклонение и дисперсията. Те позволяват да бъдат разглеждани във случаен 
аспект и по този начин да се отчита действителния характер на величините. Определя се начинът 
на установяването им. 
 

III. НАУЧНИ СТАТИИ 
 

7. Владимиров, Л. Анализ и оценка на уязвимостта. Русе, Русенски 
университет "Ангел Кънчев", Научни трудове, том 51, серия 1.2, 2010. с.192 - 200. 
ISSN 1311-3321. 

Резюме 
Цел на настоящата работа е да се разкрият и  да се обобщат методите за анализ и оценка на 

уязвимостта. За постигането й се решават следните задачи: 1) Извеждане на същността на 
подходите за анализ, 2) Установяване на критериите за оценка и тяхната приложност, 3) 
Сравнителен анализ на методите. 

Анализирани са постановките на известни в международен мащаб изследователи на риска и 
уязвимостта, като T. Фелдбрюге, Д. Фон Браун, Дж. Врилинг, В. Ван Хенгел, Р. Хоубен, м. Хиите, 
М. Мерз, В. Бертш, С.Иерсон, М. Раузанд и редица други. 

Изложените постановки показват, че основна част от тях се базират на твърдението, че 
податливостта е основна характеристика на уязвимостта. Други автори използват тази 
характеристика като прилагателни на съответните обекти.  

Част от предлаганите методи свързват уязвимостта със съвкупност от рискове.  
Може да се отбележи, че обясненията и подходите за уязвимостта започват от критичните 

ситуации, преминават към причините за появяване, слабостите и несигурността на системите, 
обектите на въздействие на заплахите, риска за появяването им и експониране на опасностите. 

Предлаганите подходи са повече пожелание, отколкото реално приложими. Те разкриват 
отделни страни на уязвимостта на обекти в риск. Същевременно не са подходящи, за да се 
структурират този клас обекти най-вече в критичната инфраструктура, да се изясни същността им, 
взаимодействията и степента на зависимостите между тях. 

Между риска и уязвимостта има пряка връзка. Оценката на риска позволява да се разбере 
степента на вредност на последствията, да се оцени възможността и тежестта им, да се разработи 
цялостна стратегия за намаляване на уязвимостта. 

Предлаганите досега числени критерии за оценка на уязвимостта са за много ограничени 
дейности и обекти.  

Преобладават методите и критериите за уязвимостта от природни бедствия. 
Подходящо е резултатите от определяне на критериите на уязвимостта да бъдат представени 

като номограми или други графични интерпретации, чрез които бързо и практически точно да се 
извършва оценката. 

 
8. Владимиров, Л. Система дескриптори за формализация на риска от 

трансгранични екологично опасни обекти.// Научен алманах на Варненски 
свободен университет "Черноризец Храбър", серия "Юридически науки и 
обществена сигурност", 2013, кн.19, с. 77 - 84, ISSN 1311-9222.  

Резюме 
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В настоящата работа е представен синтез на дескриптори за формализация на 
трансграничния риск. Решават се две задачи. Първата е свързана с дефинирането на класове 
дескриптори, които отразяват базовите съставящи на трансграничния риск. Втората задача се 
състои в обосноваване на индикаторите и в разкриване на същността на компонентите на 
функционалните класове дескриптори. В резултат е получена система дескриптори за риска от 
трасгранично опасни обекти. 

Опитът ни доказа, че е подходящо да се формулират базови категории за показателите на 
риска, които изпълняват седем информационни функции - формалистична, оценъчна, евристична, 
прогнозираща, нормативна, приложна, защитна. Част от тези функции съответстват на въведените 
от нас фази в моделиране на риска.  

В математически смисъл дескрипторите трябва да бъдат характеристики, чиято същност се 
отразява чрез понятия, имена, свойства и отношения, изпълняващи единна функция.  

Решават се две задачи: 1. Аргументиране и въвеждане на класове, които отразяват базовите 
съставящи на трансграничния риск. 2. Предлагане и обосноваване на индикатори на класовете, 
които да разкриват детайлите на базовите компоненти.  

Формализиращите дескриптори е подходящо да бъдат обединени и представени като 
система, отделена в категория за описание на трансграничните рискове.  

Базирайки се на наши изследвания върху структурата на този род рискове предлагаме 22 
класа: Клас 1. Дескриптори на структурата на трансграничните екологични опасности. Клас 2. 
Дескриптори на пространството на трансграничните ситуации. Клас 3. Дескриптори на хронологията. 
Клас 4. Дескриптори на ординарността на събитията и действията. Клас 5. Дескриптори на 
метричността. Клас 6. Фиксиращи дескриптори на ситуациите. Клас 7. Причинно-следствени 
дескриптори. Клас 8. Дескриптори на защитата. Този клас дескриптори описват вида и 
ефективността на четири  защити - профилактична, пространствена, редуцираща, индивидуална и 
компенсираща. Клас 9. Дескритори на чувствителността. Чувствителността отразява поведението 
на рисковите обекти и обектите в риск при изменение на факторите на опасните ситуации и 
създаваните за тях сценарии. Клас 10. Дескриптори на уязвимостта. Клас 11. Дескриптори на 
обстановката. Клас 12. Дескриптори на вредността. Клас 13. Дескриптори на обкръжаваща среда. 
Клас 14. Дескриптори на сценарийната логика. Клас 15. Дескриптори на сценарийна структура. Клас 
16. Дескриптори на сценарийните функции. Клас 17. Дескриптори на критичността. Клас 18. 
Дескриптори на екологична несигурност. Клас 19. Дескриптори на екологична сигурност. Клас 20. 
Дескриптори на сценарийна селекция. Клас 21. Дескриптори на каскадни ефекти. Те вклюват 
индикатори на циклите на превръщане на опасните въздействия в една ситуация във въздействия и 
вреди в друга ситуация, за която са причина. Клас 22. Дескриптори за трансграничност и 
транснационалност.  

Изложеното е синтезирана формулировка и определяне на дескрипторите на трансграничния 
риск. Тя е с описателна функция за опасностите, създавани от  обекти с трансгранично въздействие. 
Решават се две задачи. Първата е свързана с дефинирането на класове дескриптори, които 
отразяват базовите съставящи на трансграничния риск. Втората задача се изразява в обосноваване 
на индикаторите и в разкриване на същността на компонентите на функционалните класове. 

Създадената система няма аналог в досегашните изследвания на риска от трасгранично 
опасни обекти. Тя позволява обективно и пълно описание на рисковете, което е основа на 
изграждане на обосновани външнополитически взаимоотношения. 

 
9. Владимиров, Л. Систематизация на методите за оценка на риска за 

възникване на технологични бедствия. Варна, Научен алманах на Варненски 
свободен университет "Черноризец Храбър", серия "Юридически науки и 
обществена сигурност", 2012, кн. 21, с.9-21, ISSN 1311-9222. 

Резюме 
Методите за оценка на риска за възникване на технологични бедствия са особен  клас, който 

се налага поради специфичността на събитията.  
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За практически нужди е необходимо да се създаде каталог, чрез който лесно и бързо да се 
селекционират конкретни методи, съответстващи на вида и типа на бедствието.  

За тази цел е извършена систематизация и е въведена класификация въз основа на ключови 
признаци, формулирани като въпроси. Те отразяват степента на съответствие на методите и 
оценяваните събития. 

Проучено е състоянието на проблема за оценка на риска за технологични бедствия, 
обхващащо 112 публикации на български и чуждестранни автори.  

Установено, че на сегашния етап в световната практика се прилагат над 160 метода. Те не се 
базират на структурен модел на опасностите, който да отразява достатъчно пълно и точно появата 
и развитието на елементите на риска. Още повече, че методите не са систематизирани и 
класифицирани, което би помогнало да се направи правилен избор в конкретни практически случаи.  

Авторите отбелязват 63 съществени метода, които се различават по подход,  признаци и 
приложност.  

В нашите изследвания е създадена обединена систематизация по категории и класове. По 
приложност методите са разделени на такива, които извършват само една операция - например 
само идентификация, и на такива, които извършват повече операции. Комплексните методи 
обединяват няколко от обикновените.  

Въвежда се систематизация по обект и предмет на анализа. Целта е да се формулират 
границите, тъй като от това зависи изборът на конкретен метод. Приети са два признака, които 
позволяват достатъчно пълно описание на изходната информация.  

Обектът и предметът на анализа характеризират техническата, технологичната страна на 
процесите, политиката на сигурност и безопасност. Поради това са въведени са две групи признаци 
за систематизация: Група А. Обект на анализа и  Група Б. Предмет на анализа. Прави се обобщение 
по област и обхват на приложимост.  

Изложените съображения са отчетени в систематизациите на методите за оценка на риска за 
възникване на технологични бедствия, които са представени в таблична форма. Те са ново 
развитие за систематизациите на методите за оценка на риска на технически системи и 
технологични процеси.  

Събрани и са апробирани изчерпателно 24 универсални  метода, които включват и 
създадените от нас.  

Потребителите се затрудняват, особено тези, които са с по-малък опит в оценката на риска. 
Липсват указания и няма система за оценяване на методите. 

За решаване на тези проблеми бе съставена систематизация на методи за оценка на риска за 
възникване на технологични бедствия. В нея бяха включени многократно проверени в наши 
изследвания методи. 

За да бъдат подпомогнати потребителите е въведена система, която включва 12 въпроса: 1) 
Подходящ ли е методът за сложни производствени системи?, 2) Подходящ ли е методът в стадия на 
проектиране на икономическите дейности?, 3) Методът може ли да се прилага за количествен 
анализ?, 4) Подходящ ли е методът за анализ на комбинации от неизправности?,  5) Подходящ ли е 
методът за отчитане на последователността и зависимостта на събитията?, 6) Може ли да се 
прилага методът при взаимно зависими събития?, 7) Подходящ ли е методът за определяне на 
сигурността?, 8) Каква квалификация е необходима, за да се използва методът?, 9) Каква е 
степента на приложимост на метода и унифициран ли е?, 10) В каква степен са необходими от други 
допълнителни методи? 11) Може ли да се провери правдоподобността на резултатите?, 12) В каква 
степен методите предлагани в международния стандарт по управление на риска са годни за 
употреба?. 

За да се използва систематизацията  са предвидени три групи отговори, които са представени 
в две таблици.  Първата група е на бинарни качествени отговори - да или не. Втората група на 
комбинирани качествени отговори - да, не, в комбинация с други методи или критерият не се 
прилага за този метод. Третата група на комбинирани степенувани отговори - да, не, нисък, среден, 
висок, като изборът се извършва в зависимост от характера на формализиращия въпрос. 
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В систематизацията не са включени повече методи, тъй като считаме изложените за 
основополагащи.  

След като потребителите са избрали един или няколко от тези методи, след това могат да 
разширят търсенето по описаните класификационни признаци. За тази цел могат да се използват 
класификациите, проверени от нас и изложени в наши изследвания. 

 
10. Владимиров, Л. Селекция на защитни действия в неопределени и 

хибридни опасни ситуации. Велико Търново, Национален военен университет 
"Васил Левски", Сборник доклади от Университетска годишна научна 
конференция, 27-28 юни 2013 г. Том 3, научно направление „Сигурност и 
отбрана”, с. 97 - 197. ISSN 1314-1937.  

Резюме 
Опасните ситуации изискват вземане на точни и бързи решения. Тези ситуации обикновено са 

с голяма степен на неопределеност или са с смесени характеристики – случайни и детерминирани.  
В работата се предлага метод за селекциониране на защитни действия. Решават се три 

задачи: 1. Дефиниране на опасните ситуации. 2. Предлагане на критерии за оценяване на 
ефектността на защитните дейности. 3. Дефиниране на принципите и на аналитичния апарат за 
избор на защитни действия. 

В опасни ситуации с неопределеност всяко възможно защитно действие  съответства на 
някакво множество потенциални следствия. Статистическите характеристики на действията и 
следствията може да не са известни, да не са презентативни или параметрите на състоянията на 
опасностите да не са подчинени на статистически закономерности. Този случай на неопределеност 
се отнася и за критериите на ефектност, който прилагаме за оценка на сигурността на 
икономическите дейности.  

Възможно е стойностите на критериите да не могат да бъдат определени чрез експеримент и 
наблюдения. Тогава критериите могат да бъдат определени като "полезност" от защитните дейности 
чрез вероятностни процедури, които отчитат непълната увереност на субектите при оценяване.  

Изпълняват се при конкретни ограничения. За определяне на полезността на защитните 
дейности е подходящо да се използва моделът на Д. Фон Нейман и О. Моргенщерн.  Адаптирайки го 
за целите на сигурността моделът може да се опише и се предлагат пет правила.  

Наши изследвания показват, че е подходящо да се приложат три основни принципа за 
евристично определяне на субективната вероятност – на презентативността, на достъпността и 
принципът на Лаплас, при който на всички възможни следствия от защитни действия се задава 
еднаква субективно зададена вероятност. Прилагането не винаги гарантира  достатъчно точни 
оценки на субективната вероятност. 

В конкретен случай на определяне на полезността на защитните действия в сигурността се 
въвежда скала за оценяване. Първо, оценяващият субект ранжира частично алтернативите по 
важност. Определя най – предпочитаните и най – непредпочитаните. Второ, определя се 
полезността на най – непредпочитаната и най – предпочитаната алтернатива. Трето, определя се 
полезността на междинните управленски действия. Използва се индексът на Д. Фон Нейман и О. 
Моргенщерн.  

Получените стойности се използват за построяване на функцията на полезност. Практически 
полезността е съпоставяща оценка на защитните действия. Тогава достоверността е еквивалент на 
точността на съпоставянето.  

Основните фактори, които влияят върху достоверността, са: 1) знанията за целта на оценката, 
2) размерът на скалата и начина на нейното използване, 3) характера на оценките – количествени 
или качествени, 4) продължителността на оценяването. Най – силно влияят последни два фактора.  

Фактически оценяването на полезността при тази постановка изисква: 1. Преобразуване на 
параметрите на системата в локални полезности на специфичните свойства на системата. 2. 
Интегриране на локалните полезности в обща полезност на системата на сигурност, която да се 
използва като критерий за избиране на управленските решения и действия.  
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В ситуации на пълна неопределеност задачата за избиране на алтернативни управленски 
действия може да бъде решена само при ограничения, които да са дефинирани като аксиоми,  
удовлетворяващи критериите за избиране на алтернативи.  

В хибридни ситуации се разполага с частична информация за истинското състояние на 
сигурност. Тези случаи са с риск и неопределеност. На основание на частична информация, дори от 
вида на бинарни отговори с "да" и "не", могат да се съставят априорни разпределения на 
вероятностите на състоянието. Те са клас субективни разпределения. Могат да бъдат използвани 
при избор на оптимални алтернативни управленски действия. Задачата се свежда до избор в 
условията на риск.  

Методът е ориентиран в три насоки. Първата е в дефиниране на опасните ситуации. Втората 
насока е в принципите, а третата в аналитичния апарат за избор на защитни действия.  

 
11. Владимиров, Л. Несигурност в анализа и оценката на потребителския 

риск.  Варна, Варна, Научен алманах на Варненски свободен университет 
“Черноризец Храбър”, Серия "Юридически науки и обществена сигурност", 
2009, кн. 12. с. 158 - 171. ISSN 1311-9222. 

Резюме 
Съществена слабост на изследванията на риска е, че се игнорира несигурността в 

моделирането, анализа и оценката му. Това влияе пряко върху обективността и е причина за 
значителни грешки. В резултат на това се приемат неаргументирани защитни решения. Ето защо е 
необходимо проблемът с несигурността на риска да се разработи методологично, което ще бъде 
основание за съставяне на система правила и препоръки за редуциране. Те могат да са част идеята 
за съставяне на аналитична рискметрия.  

Цел на настоящата работа е дефиниране на несигурността в рискметрията. Основни задачи 
са: 1) Съставяне на таксономия на несигурността; 2) Анализ и оценка на несигурността. 

За решаване на посочените задачи като методологична основа за анализ се приема 
постановката за несигурност на информационната среда на С. Денчев и Д. Христозов. Тази 
постановка се развива в настоящата работа чрез нов вид таксономия. В нея формулираме 
определенията и тълкуванията на основните единици на несигурността при измерване на риска, 
като се разделяме на класове, категории, групи и елементи. 

Използват се двата основни вида несигурност, дефинирани от С. Денчев и Д. Христозов. 
Формулираме ги като класове - Клас А. Неопределеност и Клас В. Неяснота (n-смисленост).  

Неопределеността (клас А) се счита за подходящо да се анализира чрез две таксономични 
категории:  

Категория А І. Количествена неопределеност.  
В количествената неопределеност главна причина е: 
Група А І.1. Емпирично разнообразие.  Дължи се на обективни и субективни причини. Към 

обективните могат да се отнесат всички, които произтичат от природата и спецификата на 
информацията и същността на елементите на риска. Такива са статистическите вариации (А І.1.1), 
променливостта във времето и пространството (А І.1.4), случайността (А І.1.5) и 
апроксимируемостта (А І.1.7). Субективни причини, както показва опитът ни, са: а) Лингвистичните 
грешки (А І.1.3), дължащи се на различия в риск - терминологията и влияещи пряко върху 
разбирането и описанието на риска; б) Несъответствие на методологията (А І.1.6) на изследване на 
риска - детерминирана или вероятностна, логическо и аналитично формулиране. 

Количествената неопределеност се дължи и на: Група А І.2. Променливи решения, т.е. 
субективни решения свързани с избор на недостатъчно аргментирани методи и средства за контрол 
и управление на риска; Група А І.3.Параметрична приоритетност. Субектите оценяващи риска 
придават по своему аргументирана приоритеност на определящите параметри-на вредите, на 
честотата и т.н., докато приоритетността трябва да е следствие от ранжиране на риска и неговите 
съставящи; Група А І.4. Обхват на изследване. Неопределеността се дължи на времето на 
измерването на риска; територията; емисии и имисии, видове икономически дейности и т.н. Група А 
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І.5. Ограничения на измерването. Такива са време на провеждане-мирновременен период;  
местоположение-дейности и обекти на Земята; антропогенни критични ситуации и събития; среда на 
разпространение на опасните емисии и имисии-на земята и в атмосферния въздух; фази на 
жизнения цикъл на продукцията-производство и потребление на продукцията по предназначение и 
др. в зависимост от целите и задачите на измерването на риска. 

Категория А ІІ. Неопределеност в моделите на риска.  
Моделирането е основен и много често единствен метод за анализ и оценка на риска и 

свързаните с тях измервания. Причините за появяване на неопределеност могат да се разделят на  
следните групи:  

Група А ІІ.1. Симулационна неопределеност.  
Основни причини за тази категория неопределеност считаме че са: А ІІ. 1.1.Вариативност на 

изследваните системи. Дължи се на неуправляеми изменения, които възникват в изследваните 
системи-в структурата, взаимодействията между елементите и околната им среда, на процеси и 
операции, обстоятелства и условия. А ІІ.1.2. Незнание. Дължи се на недостатъчно познаване на 
елементите на риска. Пример за това са вредите. В редица случаи, когато се внедряват 
съвършенно нови технологии, чиито риск не е изследван, вредите не се познават. Аналогичен е 
случаят на липса на знания за комбинираното въздействие на разнородни замърсители на 
атмосферния въздух върху хората; А ІІ.1.3. Непълна базова информация за моделиране на риска. 
Непълнотата  считаме, че се дължи на: А ІІ.1.3.1.Неясна формулировка на рисковите ситуации и 
събития. Свързана е с лингвистичните грешки (А І.1.3), но не отразява описанието на елементите на 
риска, а ситуациите и събитията, които се наблюдават в моделиране на риска; А ІІ.1.3.2. 
Неадекватност на риск моделите. Отнася се за създаване на такива модели, които не отразяват 
обективната действителност, истинските възможни случаи, а някакви мутанти, илюзорни събития, 
които въплъщават в себе си природно невъзможни явления и действия. А ІІ.1.3.3. Противоречивост. 
С този таксономичен елемент може да се опишат случаите на моделиране в които възникват 
напълно или частично нелогични и противоречащи данни, факти, резултати, свойства. А 
ІІ.1.3.4.Грешки. Към тази група отнасяме: а- установими (А ІІ.1.4.1), каквито са абсолютната, 
относителната и приведена грешка на измерванията, систематизирана грешка, груба грешка, 
стандартна и вероятна грешка; б- неустановени (А ІІ.1.4.2), като към тях се счита че може да бъде 
отнесена неидентифицируемите случайни грешки, чието появяване и развитие се подчинява на 
законите на случайността. Подгрупа А ІІ.2.2. Неопределеност при логическо, материално, 
аналогово, математическо, условно и комбинирано моделиране. Тази група неопределеност се 
описва чрез: А ІІ. 2.2.1. Параметрична неопределеност, т.е. неопределеност на индикаторните и 
времевите рискове; А ІІ. 2.2.2. Природни феномени. Неопределеността се дължи на това, че не 
могат да се моделират протичащите физични, химични или биологични явления и процеси; -А 
ІІ.2.2.3. Сценарийна неопределеност, дължаща се на пропуски и неточности във възпроизвеждането 
на събитията и тяхната последователност;  А ІІ.2.2.4. Грешки-както при А ІІ.1.4.; А ІІ.2.2.5. Външна 
неопределеност. Дължи се на неопределеността на входните управляеми фактори, контролируеми 
и неконтролируеми фактори на средата; А ІІ.2.2.6. Вътрешна неопределеност, която се появява в 
случаите на недостатъчна, непълна или грешна информация за параметрите на модела на риска. 
Тя е близка до параметричната неопределеност, но обосноваването на допусканията и 
приближенията е неаргументирано. 

Клас В. Неяснота (n-смисленост). 
Съдържа  две категории неопределеност: Категория В І. Субективност; Категория В ІІ. 

Рисклингвистика. Субективнната неопределеност се изразява във усещането (В І.1), възприятието 
(В І.2) и представата (В І.3) за риска. Тези причини за неопределеност са доказани в наши 
изследвания, които описват влиянието на основните процеси на установяване (В І.2.1), различаване 
(В І.2.2), идентификация (В І.2.3),  заключения (В І.2.4) и опознаване (В І.2.5). Те са основание за 
езиково-логическата памет, чрез която се възпроизвеждат понятия, мисли, правят се разсъждения, 
умозаключения и оценки за риска, комуникира с други лица, формират се решения. Всичко това, 
обаче, се възпроизвежда лингвистично, т.е. използва се богатството на езика, за да се опише риска. 
С други думи се формира лингвистичен модел на риск ситуациите и събитията. Неопределеността в 
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лингвистичен аспект се дължи на три причини: 1) непознаване на специализираните лексически 
елементи; 2) незнание на начините и средствата за описание на причинно-следствените отношения; 
3) пренебрегване и игнориране на рисксемиотиката. 

Чрез изложения класификационен апарат се извършва анализ на неопределеността и 
неяснотата. Въведени са експертни и математически оценки. Чрез тях може да се определи нивото 
на несигурността и значимостта на базовите елементи.  

При установяване на несигурността моделите на риска се допълват и придобиват 
изчерпателна и завършена форма. 

 
12. Владимиров, Л. Рискинформационна среда в екологичната сигурност - 

ситуационно моделиране при измерване на риска. Варна, Научен алманах на 
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Сборник "Морско 
право и безопасност", серия "Юридически науки и обществена сигурност", 2010. 
кн. 14, с. 66 - 73. ISSN 1311-9222. 

Резюме 
Цел на настоящата работа е формулиране на модели на интегралния риск, които описват 

появата и развитието му. Основните задачи, които следва да се решат са: 1) Формулиране на 
усъвършенствана структура на интегралните рискове. 2) Създаване на универсални ситуационни 
модели на риска, които изключват досега допусканите слабости. 

В процеса на решаване на първата задача е създадена нова архитектура на интегралния 
риск. Въз основа на нея е съставен универсален ситуационен граф на генеза на риска - опасността.  

За разлика от съществуващите модели предлаганият графичен модел на риска отчита 
времето. Проследява се развитието на компонентите и се фиксира продължителността на емисии, 
имисии и контакти.  

Полиситуационността на модела се формулира чрез въвеждане на множества на 
компонентите му. Пресъздават се връзките между иницииращите събития - причини и инициираните 
събития - следствия. Моделът симулира появата и развитието на опасните явления. Това става 
чрез последователно възникване на множеството на потребността от извършваната дейност, 
действията, причините, източника, рисковия фактор, емисията му, нивото на емисията, времето на 
емисията. Всяко от подмножествата зависи от множеството на времето.  

Съставен е модел, пресъздаващ по аналогичен начин опасните действия. Той е 
последователно свързан с модела на опасните явления. Включва множествата на средата на 
разпространение, пространството, възникващите имисии, които могат да не са от естеството на 
емисиите, а да са тяхна производна, нивото на имисиите, времето на имисиите, обекта на 
въздействието на имисиите, контактните места. Резултатът е множеството на опасните действия. 
Посочените множества се появяват и протичат във функция от времето.  

Моделът на опасните ефекти е свързан също последователно с модела на опасните 
действия. Той включва множествата на типа и вида на вредите, локализацията им, тежест и размер, 
компенсиране и възстановяване. Резултатът е множество на опасните ефекти. Всички съставни 
множества зависят от времето и са свързани с множеството му.  

Крайното множество е на интегралната опасност, което е последователно зависимо от 
множествата на опасните явления, опасните действия и опасните ефекти. 

Посочените модели съдържат нови структурни елементи, които са свързани в неприлагана 
досега верига от събития. Всяко множество има различен брой елементи, което зависи от 
сложността и спецификата на изследваната опасност. Това е причина за лавинообразно 
нарастващи връзки и взаимодействия. Получава сложен модел, който трябва да бъде анализиран и 
от него да бъде извлечен модел на ситуационно ориентирани връзки между съставящите на 
интегралния риск.  

Изложеният универсален модел на риска изисква предварителна формализация на 
опасностите, т.е. формиране на сценарии на всички възможни опасни ситуации, които могат да 
възникнат. Тези сценарии са резултат на аналитична субективна дейност. Те, обаче, е необходимо 
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да бъдат лингвистично описани. Въпросът не е само вербално да бъдат формализирани, но и да 
бъдат писмено формулирани. Следователно, условие за създаване на ситуационните графи на 
опасностите е лингвистичната им формализация. Преминава се към моноситуационни модели, 
които описват конкретни сценарии. 

Поли- и моноситуационните модели на риска са сложни многомерни обекти. Те са развитие на 
теорията на интегралния риск. Чрез тях се извеждат нова структура, логика и универсалност на 
прилагане. Рискът се представя в различна координатна система, в която от една страна се отчита 
времето, а от друга превръщанията на рисковите фактори в индикаторни, в компонентни и в 
интегрални рискове. Тези превръщания отразяват динамиката на преходите на рисковете по 
каузални вериги и йерархия. Моделът е универсален, тъй като чрез множества на ситуациите и 
събития могат да се възпроизвеждат неограничен вид опасности. 

 За първи път се въвежда времевия риск, който показва развитието на опасностти във 
функция на времето. Установява се корелацията на рисковете за появяване на елементарните и 
фазови превръщания. Могат да се търсят причинно - следствените отношения, което позволява 
ефективна намеса чрез защитни действия. Задачата за установяване на причинно - следствените 
отношения и формиране на тяхна структура се решава чрез установяване на вероятностите за 
превръщанията и корелацията между тях. 

 
13. Владимиров, Л. Трансгранична екологична сигурност.  Част 1. 

Проблемна ситуация Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", Научни 
трудове, том 51, серия 1.2, 2012. с. 285 - 290. ISSN 1311-3321. 

Резюме 
Цел на настоящата работа е да се дефинира проблемната ситуация в изследванията на 

трансграничната сигурност на околната следа. За постигането й се решават следните задачи: 1) 
Извеждане на тенденциите в дефинирането на екологичната сигурност и трансграничната 
екологична сигурност и 2) Формулиране на проблемите в определяне на трансграничната 
екологична сигурност. 

Систематизирайки изследванията по екологична сигурност в трагсграничните й аспекти, се 
стигна до система констатации, които очертават настоящата проблемна ситуация:   

1. В условия на екологична сигурност социалните системи взаимодействат с екологичните 
системи и се интегрират в стратегията за устойчиво развитие. Следва да се налага 
равнопоставеност на населението в граничещите държави за справедлив и основателен достъп до 
здравословна околна среда. Необходимо е да се изгради подходящ механизъм на противодействие 
при екологични кризи и конфликти, чиято същност, особено в трансграничен аспект, не е достатъчно 
изучена. Аналитичните методи за оценяването им не са пълни и точни.  

2. Заплахите за екологичната сигурност преминават държавните граници и имат 
международен и глобален характер. Това обстоятелство налага международно сътрудничество за 
защита от екологичните опасности, което е особено трудно и важно в транснационалния вариант на 
въздействия. Самостоятелно граничещите държави не могат да постигнат състояние на 
трансгранична сигурност.  

Акцентът на дискусията по проблемите на екологичната сигурност са приоритет в дейността 
на правителствата на граничещите държави. Националният им суверенитет, обаче, влиза в 
конфликт с мерките за осигуряване на сигурност. В екологичната сигурност активно участие вземат 
международни неправителствени организации, чиито интереси често превишават статута им на 
организации с нестопанска цел. Обслужват се и политически интереси.  

3. Съществуват тенденции на зависимост на екологичната сигурност от политиката на 
милитаризиране. Многобройни са случаите, в които причина за екологични опасности са военни 
действия или техни производни форми на обучение. Те налагат гражданството да реагира и 
съответно да бъдат предприети мерки за защита. От това произтичат сериозни конфликти, които 
обикновено се решават със значително закъснение.  
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4. Установява се зависимост между военния бюджет и проблемите на околната среда.  
Проучванията показват, че достатъчно голяма част от световния военен бюджет се налага да бъде 
използван за възстановяване и ограничаване на предизвиканите вреди в околната среда. Ето защо 
при формиране на бюджетите следва да се предвиждат директни разходи за решаване на 
проблемите на околната среда, възникващи при военни учения или операции.  

5. Екологичната сигурност  цели предотвратяване на конфликтни ситуации, в които се 
появяват опасности и екологичен риск. В тези случаи специфично участие има военната политика.  

От една страна военните операции създават екологични опасности, а от друга техните 
ресурси трябва да бъдат защитени от действието на предизвиканите вредни фактори. Военните 
институции имат логистичен и финансов ресурс, за да разработват и провеждат комплексни 
програми, които да създават условия за екологична сигурност.  

6. Редица дефиниции за екологичната сигурност се основават върху предположението, че 
основните въздействия върху околната среда са антропогенни. Това твърдение не е коректно, тъй 
като редица изследвания показват значимо влияние на природните явления, чиито характер и 
честота на появяване се измениха в последните години. Ето защо трябва да бъдат разглеждани 
както технологичните, така и природните бедствия, като събития – причина за екологична 
несигурност.  

7. Увеличава се степента на взаимна зависимост между екологичната, социалната, 
икономическата и политическа сигурност. Влияние оказват новите видове оръжия, асиметрични 
конфликти, нарастване разходите за природни ресурси, урбанизацията, влошаването на околната 
среда и изменение на климата, глобализация на световната икономика. Паралелно се наблюдава 
трансформиране и актуализиране на националните и международни юридически актове по опазване 
на околната среда. Интензивно възникват съдебни процедури по решаване на екологични 
конфликти и спорове и то в контекста на общоприети международни норми.   

8. Увеличава се опасността от екологични конфликти, тъй като нараства спектърът на 
иницииращите ги фактори. Те трябва да бъдат непрекъснато наблюдавани чрез подходящи системи 
за мониторинг, създаване на национални норми за екологична култура, съзнание и възпитание на 
населението, както и изпълнение на международните договори.  

9. Въпреки многобройните определения, в които се посочват елементите на екологичната 
сигурност, не е възприета подходяща базова структурна схема. Тя би спомогнала за извеждане на 
същността и за търсене на процесите на взаимодействия, в които се появяват конфликти. Те не 
тряба да се приемат само в гореизложения военен аспект, а като вид противодействие и критичност 
във връзката между структурните елементи на системата на появяването им. Поради това в 
съществуващите дефиниции не се различават ясно: а) опасните явления, като система от причини, 
източници, рискови фактори, емисии, нива на емисиите; б) опасните въздействия, изразени чрез 
съвкупността от обекти на въздействията, среди на разпространение, имисии, нива на имисиите, 
пространствено и времево съвместителство на обектите и имисиите; в) опасните ефекти-вредите, с 
индикатори като вид, тежест, мащаб, дълготрайност, възстановяемост и др.  

10. Не се прилага системен подход в тълкуването и дефинирането на екологичната сигурност, 
а в резултат на това не могат да се съобразят всички съставящи компоненти и връзки.  

11. Единственият критерий, който се препоръчва за оценка е екологичният риск. Той, обаче, 
се оценява по вероятността за появяване на вреди и тежестта на вредите. На практика възникват 
редица специфични случаи, в които: а) не се познава вредното действие на всички опасни фактори; 
б) не се установяват вреди при продължително наблюдение; в) не е изучено комбинираното 
действие на разнородни опасни фактори; г) не се дефинират сценариите на възникване на 
опасностите; д) липсва достатъчно достоверна информация за вредите. В тези и в редица други 
случаи екологичният риск е неприложим. Следва да се премине към нова структура на риска за, от и 
в околната среда.  

12. До момента не е предложен подходящ математически апарат за количествено определяне 
на степента на конфликтност на ситуациите. Всички анализи използват предимно качествени 
показатели и описания, които не могат да бъдат прилагани за определяне на значимите 
въздействия при оценка на въздействията върху околната среда.  
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13. Не се установяват причинно-следствените отношения и зависимости. Ето защо не могат 
да бъдат описани връзките между появяващите се явления, действия и ефекти от екологичен 
характер.   

14. Чувствителността на моделите на екологичната сигурност не се анализира и отчита. 
Липсва и подходяща система за ранжиране на конфликтността, от там на риска и сигурността. 

Изложените обобщения налагат предефиниране на екологичната сигурност, с отчитане на 
посочените постижения, отстраняване на досега допусканите недостатъци и въвеждане на 
съвременни разбирания и тълкувания.  

Съобразявайки се с изложеното се стига до становището, че е необходимо да бъдат отчетени 
три базови съставящи  на екологичната сигурност: а) Урбанизираните системи (производствени, 
технически, технологични, селищни, военни и т.н.); б) Природните системи (речни, морски, езерни, 
планински и др.); в)  Социално-икономическите системи. Важното е да се отчитат преките и непреки 
взаимодействия, тъй като чрез тях може да се установят причинно-следствените отношения. За 
всяка конкретна ситуация е необходимо да се уточняват вида, типа, елементите, връзките между 
тях, характеристиките на поведението на системите. Всяко взаимодействие следва да бъде 
анализирано и в него да се установят базовите елементи на интегралните опасности, т.е. опасно 
явление, опасно действие и опасен ефект.  

 
14. Владимиров, Л. Трансгранична екологична сигурност.  Част 2. Насоки в 

изследванията на трансграничните екологично опасни събития, опасности и 
заплахи.  Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", Научни трудове, том 51, 
серия 1.2, 2012. с. 291 - 298. ISSN 1311-3321.  

Резюме 
Цел на настоящата работа е да се аргументират и формулират на насоките в бъдещите 

изследвания в трансграничните екологично - опасни събития и заплахи. За постигането й се 
решават три задачи: 1) Обобщаване на резултатите от досегашните изследвания; 2) Извеждане на 
нерешени проблеми в гранични зони; 3) Формулиране на перспективни изследователски задачи. 

Анализите на досегашните резултати и придобитите знания в наши и чуждестранни 
изследвания дават основание да дефинираме базови тенденции в интерпретацията на 
трансгранично екологично опасни събития, опасности и заплахи. Екологично опасните събития, като 
генератори на вредни въздействия върху урбанизираната, природната и социално - икономическата 
среда, се представят като система от явления, въздействия и ефекти. Това налага да бъдат 
детайлно и системно изследвани, анализирани и оценявани. По този начин могат да се 
аргументират и селекционират съответстващи на проблемите дейности по управление на 
сигурността. 

Въз основа на изследването са изведени дефиниции и класификации на екологично опасните 
събития. Те внасят ред и логически последователни тълкувания на същността им, а от там и в 
разкриване на причинно – следствените отношения.  

Разкрита е структурата и тенденциите на възникване на критичните събития в условията на  
глобализация. Извършена е систематизация и графична интерпретация, която позволява детайлно 
вникване. Системно са анализирани трансграничните екологично опасни събития. Декомпозирани са 
на две базови системи-система на национално гранични събития на територията на страната на 
произход и система на транснационално гранични събития на територията на засегнатата страна. 

Системата на транснационално гранични събития, опасни за околната среда, е подходящо да 
се представи като съвкупност от три базови подсистеми на второ йерархично ниво, които да са от 
аналогичен тип - подсистема на трансгранично опасните явления, подсистема на трансграничните 
опасни въздействия, подсистема на трансграничните опасни ефекти. Дефинираните системи на 
трансграничните въздействия и на трансграничната околна среда е перспективно да се 
усъвършенстват като структура и аналитично описание. Подходящо е да се моделират чрез 
математически множества от хибриден вид, които да включват лексически булеви оператори. 
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В хода на наши теоретични изследвания са моделирани: 1) структурата на екологично 
опасните събития,  взаимодействията в съставните им подсистеми и системите в околната среда, 2) 
действията на системата на опасните явления върху системата на екологично опасните 
въздействия на територията на страната на произход на опасностите, 3) действията на системата 
на екологично опасните въздействия на територията на страната на произход на опасностите върху 
системата на трансграничните въздействия, 4) действията на системата на трансграничните 
въздействия върху системата на трансграничните екологично опасни ефекти, 5) състоянията на 
системите и параметрите им. 

Прилага се три типа моделиране на системата на трансграничните въздействия от екологично 
опасни събития. Първото е теоретично множествено моделиране, второто е лексико – графично 
моделиране и третото е топологично моделиране. Те допринасят за детайлно вникване в 
морфологията на събитията и генерираните от тях фактори на въздействие върху обекти в околната 
среда на граничните зони.  

Създадени са алгоритми за селекция на решения в мениджмънта на екологичната сигурност, 
които отчитат условията и начина за избиране на дейности по защита на околната среда в 
граничните райони. Необходимо е, обаче,  алгоритмите да се преработят и да се направят с по-
малък брой цикли и с друга процедурна последователност. 

Предложени са критерии за възпроизвеждане и оценяване на ефектите на въздействията на 
екологично опасните събития с трансграничен пренос, което създава възможност за сравнение и 
избиране на подходящи управленски решения. Разкрити са характерните страни и са 
систематизирани трансграничните опасности и заплахи за обекти в околната среда на гранична зона 
по българо – румънската граница. Акцентът в бъдеще е подходящо да бъде върху преднамерените 
опасности и заплахи, тъй като не са достатъчно пълно и детайлно изучени. Направените 
класификации следва да бъдат детайлизирани и аргументирани на нова система от признаци.  

Предлага се нов структурен модел чрез който се отразяват времето и фазите на развитие на 
опасностите и заплахите. Предлага се и се доказва, че трансграничните екологични опасности е 
подходящо да се дефинират като хипотези за същността им. Трансграничните екологични заплахи 
са съвкупност от информация за количествените, качествените и комбинирани индикатори на всички 
съставни системни елементи, които потвърждават първоначално възприетите закономерности на 
изменение и зависимости между компонентите на опасностите.  

Изложеното е обзор на авторските постижения в изследванията на екологично опасните 
събития, опасности и заплахи. Те се използват за аргументиране и формулиране на насоки в 
бъдещите изследвания. В хода на постигането й са обобщени допуснатите слабости и непълнота на 
изследвания. Изведени са нерешените проблеми в екологично опасните събития, опасности и 
заплахи в гранични зони.  

На тяхно основание се формулират задачи, които следва да бъдат решени в бъдещи 
изследвания по трансгранична екологична сигурност, в частност събития, опасности и заплахи в 
гранични зони. 

 
15. Владимиров, Л. Трансгранична екологична сигурност.  Част 3. Насоки в 

изследванията на трансграничните рискове и критичности. Русе, Русенски 
университет "Ангел Кънчев", Научни трудове, том 51, серия 1.2, 2012. с. 299 - 
305. ISSN 1311-3321. 

Резюме 
Целта е да се аргументират и формулират насоките в бъдещи изследвания на 

трансграничните екологични рискове и критичности. За постигането й се решават три задачи: 1) 
Обобщаване на резултатите от досегашни изследвания на риска и критичностите в трансграничната 
екологична сигурност; 2) Извеждане на нерешените проблеми; 3) Формулиране на насоки в бъдещи 
изследвания. 

Проучени са свойствата на риска и критичностите за, в и от околната среда. Резултатите 
дават основания да се правят аргументирани твърдения за естеството, причините за появяване, 
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развитие и определящи характеристики на риска. Систематизирани са основните съвременни 
дефиниции. От тях са изведени определения, които се свързват с възникването и процесите на 
въздействие на природни и технологични бедствия. Те разкриват същността им, отразяват 
разнообразието им и ориентират към последствията.  

Формулирани са осем свойства на риска за, в и от околната среда. Дефинирани са девет 
признака, чрез които може да се формулира приемливият риск. Те не изчерпват всички възможни, 
но могат да служат като база за избиране на конкретни стойности на допустимия, в субективен 
аспект, риск 

Създаден е комплексен логико-вероятностен модел на трансграничния риск за, в и от 
околната среда. Той обобщава последователност, елементи, зависимости, значения и резултати. За 
първи път се предлагат коефициенти отразяващи съотношението между вероятностите на 
появяване на опасни явления, опасни въздействия и опасни ефекти и времето на тяхното 
възникване. Въвеждат се индикатори на отношението на диференциалните рискове за възникване 
на опасни явления, опасни въздействия и опасни ефекти и интегралния риск. Те отразяват 
относителния дял на диференциалните рискове в стойността на интегралния риск.  

Бъдещите изследвания на трансграничните рискове и критичности е подходящо да бъдат в 
следните насоки:  

1. Да се усъвършенства математическият апарат за формализация и оценка на риска за, в и 
от околната среда в граничните зони. 

 2. Рисковете в трансграничната среда да се дефинират на основание на конфликтите във 
взаимодействията между изследваните системи и да се отчита динамиката на промените им.  

3. Показателите на рисковете и въздействията да се изследват и определят само като 
случайни процеси и вероятностни характеристики на системите в граничната среда.  

4. Логиката на размитите множества и невронните мрежи да се адаптират за оценяване на 
връзките между вероятностите за появяване на събития, определящи екологичната сигурност.  

5. Установяване на областта на оптималните съотношения между екологична сигурност, риск, 
разходи и нормативи за въздействията в критични ситуации от една страна, а от друга адекватните 
им стойности на специфични индикатори за околната среда на целия спектър от гранични зони.  

6. Да развие теорията на ситуационното моделиране на риска и да се верифицира при 
природни екологично опасни събития в граничните зони.  

7. Определяне връзките между иницииращи и инициирани рискове чрез надежден критерий и 
разкриване влиянието на методологичните рискове върху диференциалните и интегрални 
ситуационни рискове.  

8. Развитие и създаване на универсален метод за сценарийно моделиране, който да може да 
се използва за интерпретиране на социалните и икономически индикатори на средата в граничните 
зони.  

9. Развитие на теорията на уязвимостта на обектите в природната, урбанизирана и социално-
икономическа трансгранична среда.  

10. Усъвършенстване на системата от показатели за избиране на адекватен и напълно 
автентичен сценарий за възпроизвеждане на екологично опасните събития, явления, въздействия и 
ефекти в трансграничната околна среда.  

11. Разработване на фразеологични речници за рисковете и критичностите, чието използване 
би довело до сродност в описанието и документиране на възникващи трансгранични екологично 
опасни събития, опасности и заплахи, рискове и критичности.  

12. Усъвършенстване методологията на трансграничната рискметрия и на рискметричния 
фонд, която да обхваща пълно антропогенните и природни екологично опасни събития.  

13. Да се съчетаят логико-вероятностното моделиране и векторните методи за определяне на 
риска и критичностите, което би позволило да се създаде неприлаган досега математичен апарат и 
нов оптимизационен модел.  

14. Разработване на нови и апробация на неизползвани досега програмни продукти в 
изграждането и прилагането на информационния модул по рискметричен софтуер. 
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16. Владимиров, Л. Оценка на риска при събиране, обезвреждане и 
рециклиране на отпадъци. Варна, Устойчиво Развитие. Международно списание.  
2013, 10. с.112-117. ISSN 1314-4138. 

Резюме 
Проблемът на настоящето изследване са опасностите, възникващи при работа в сектор С 38. 

Събиране, обезвреждане и рециклиране на отпадъци от Класификацията на икономическите 
дейности – версия 2008. Актуален е, тъй като от една страна секторът е неизследвана досега 
икономическа дейност, а от друга поради важността на конституционното право на населението за 
здравословни и безопасни условия при работа. Освен това изследваният икономически сектор е 
специфичен и значим за икономиката на страната и управлението на опазването на околната среда.  

Целта е да се установяват рисковете при работа в сектора. За постигането й се решават две 
основни задачи: 1) Създаване на методика за изследване на рисковете; 2) Изследване и 
определяне на рисковете.  

Създадената методика, включва шест етапа: І) Избиране на типа на изследването; ІІ) 
Изучаване на съществуващата документация, която е използвана за създаване на база данни; ІІІ) 
Формулиране на модели и индикатори на риска; ІV) Създаване на база данни; V) Обработване на 
информацията и установяване на емпирични модели на появяването на злополуки; VІ) Определяне 
на риска, анализ и ранжиране.  

Индикатори на риска са вероятностите Pm1m2 за възникване от m1  до m2  броя злополуки по 
признаци. Определят се чрез изведените статистически закони на разпределение на възникване за 
единица време на изследване.  

Създадената методика е подходяща за точно и пълно установяване на степента на риска на 
събирането, обезвреждането и рециклирането на отпадъци.  

При използването й са определени стойностите и разпределенията на риска по седем 
основни признака.  

Установените рискове са с голяма значимост и приложност. Те позволяват да се ранжират 
рисковите фактори на въздействия при възникване на злополуките. По тях може да се определят 
акцентите и приоритетите при планиране на защитата и безопасността.  

По риска в различна степен може да се съди за опасните явления, опасните въздействия и 
опасните ефекти. В този смисъл рискът ориентира към предпазна, корекционна - редуцираща и 
компенсираща защита.  

Рисковете могат да се използват като индикатори на вредите, които се трансформират в 
икономически производни на производствените дейности. Всеки риск има икономическо отражение, 
тъй като е свързан с негативни последици поради нетрудоспособност, инвалидност или смърт.  

Рискът може да се прогнозира. Подходящо е стойностите му да се използват за обосноваване 
на национални и международни проекти по безопасност в сектора на събиране, обезвреждане и 
рециклиране на отпадъци.  

 
17. Владимиров, Л.  Експериментален метод за оценка на риска за околната 

среда при огневи работи. Част ІІ. Оценка на риска. Варна, Научен алманах на 
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Сборник "Морско 
търсене и спасяване". 2010, кн. 13. с. 149 - 163. ISSN 1311-9222. 

Резюме 
Целта в настоящата работа е да се верифицира създаденият нов метод за оценка на риска. 

Задачите, които се решават са две: І. Разработване на методика на изследването; ІІ. Провеждане на 
експериментално изследване и оценка на риска.  

Обект на изследването е рискът, възникващ при специфичен клас пожаро- и взривоопасни 
дейности, каквито са т.нар. огневи работи. 
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Изхождайки от логическата последователност в хипотетична форма е изграден графичен 
модел на риска. В процеса на разработване на методиката на изследването е извършена 
систематизация на елементите, експериментите и методите за измерване на множествата на риска.  

Извадка от систематизацията е изложена в табличен вид. Стига се до извода, че прилагането 
на метода е възможно чрез комбиниран - активен и пасивен експеримент, съответно пряко и 
непряко измерване на значенията на елементите на риска.  

Пасивният експеримент се основава на данни от декларациите за възникнали трудови 
злополуки при извършване на пожаро- и взривоопасни дейности в инфраструктурни обекти, 
включително и на критичната инфраструктура като инфраструктура, мостове, пътища, пристанища; 
реконструкция, преустройство,      поддържане или възстановяване/ремонт на строителни 
съоръжения; подготвяне, инсталиране, монтиране, демонтиране, разглобяване; ремонт, 
настройване, регулиране. Базира се на ретроспективни данни.  

Активният експеримент бе проведен чрез създадена от нас методика и експериментална 
уредба. Използван е за определяне на емисии и имисии на заваръчни и отрезни перли, на 
химически замърсители на въздуха, тяхното ниво, продължителност и превишаване на допустимите 
им значения.  

В изпълнение на пасивния експеримент са обработени данните за възникнали 258 злополуки, 
които са поради изпълнение на две базови огневи работи. Установени са законите на 
разпределение по значенията на елементите на множествата на опасностите и риска. Те са модели 
на появяване на опасните явления, действия и ефекти. Чрез тях са определени границите на 
абсолютната честота на появяване, стойностите на вероятностите и индикаторните рискове,  
извадка от които е представена в таблица. За изграждане на моделите на риска са необходими 
знания, освен за  вероятностите за появяване и за зависимостта между елементите му.  

При определяне на зависимостите между елементите на риска се използват моментният 
корелационен коефициент на Пирсън и коефициентите на Рейски. Изведени са причинно-
следствените отношения със средна (0,2-0,6) и голяма ( ≥ 0,6) корелация. След изключване на 
причинно-следствени отношения с незначителна и малка корелация е изграден емпиричният 
ситуационен модел. Чрез проследяване на веригите в модела и на базата на основните 
характеристики на причинно-следствените отношения-вероятност за появяване на събитията и 
корелацията между тях, са формулирани три групи ситуационни модели на причинно-следствени 
отношения и ситуационни рискове на опасното явление, опасното действие и опасния ефект.  

Изведени са емпиричните модели на възникване на рискове, изразяващи се в закони на 
разпределение. Законите симулират появяването на елементите на множествата събития, 
описващи риска. Те се използват за определяне вероятностите, а от тях и значенията на риска за 
появяване в границите на изменение на абсолютните честоти на злополуките при които възникват 
въздействия върху околната среда.  

Извършен е преход от хипотетичен ситуационен към конкретен емпиричен ситуационен модел 
на риска. Чрез него са получени съвкупност модели на риска от пожаро- и взривоопасни работи. 
Дефинират се рисковите ситуации, които могат да се появят и развият.  

Моделите показват насоките за аналитични изчисления на елементарните рискове и 
ориентират към елементите, спрямо които е необходимо да бъдат насочени защитни действия.  

Резултатите доказват, че методът е с висока точност, достатъчен обхват и разделителна 
способност. Това позволява обективно анализиране и оценяване на интегралния риск и неговите 
производни. 

 
18. Владимиров, Л. Насоки в изследване на националната и 

транснационална екологична сигурност. Варна, Устойчиво развитие. 2013, 10. 
с.106-111. ISSN 1314-4138. 

Резюме 
Целта е създаване на нови усъвършенствани дефиниции и насоки в изследванията на 

екологичната сигурност. Първо се проучват значенията на съществуващите определения. След това 
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се разкриват основните характеристики на определенията. Формулират се нови дефиниции и се 
предлагат модели за изследвания в национален и транснационален аспект.  

Проучването на същността на понятието "екологична сигурност" е разширено, като се 
базираме на предходни сродни наши изследвания.  

Настоящето изследване показа, че съществуват над 40 дефиниции, които са развити и са 
ориентирани в над десет насоки. Основната насока е в социалното направление. Основателно е, 
тъй като социалните системи взаимодействат с екологичните системи и се интегрират в стратегията 
за устойчиво развитие. В условия на екологичната сигурност всички хора следва да имат 
справедлив и основателен достъп до здравословна околна среда. Необходимо е, обаче, да се 
изгради подходящ механизъм на противодействие при екологични кризи и конфликти, чиято 
същност, не е изучена. 

Няма достатъчно аналитични и точни методи за оценяването на критичността на екологично 
опасните събития и създаваните от тях ситуации, в национален и транснационален аспект. 
Заплахите за екологичната сигурност преминават държавните граници и имат международен и дори 
глобален характер. Това обстоятелство потвърждава необходимостта от  

Екологичната сигурност цели предотвратяване на конфликтни ситуации, в които се появяват 
опасности и екологичен риск. В тези случаи специфично участие има военната политика. От една 
страна военните операции създават екологични опасности, а от друга техните ресурси трябва да 
бъдат защитени от действието на предизвиканите вредни фактори. Военните институции имат 
логистичен и финансов ресурс да разработват и провеждат комплексни програми, които да създават 
условия за екологична сигурност. Редица дефиниции за екологичната сигурност се основават върху 
предположението, че основните въздействия върху околната среда са антропогенни. Считаме, че 
това твърдение не е коректно, тъй като природните критични явления са със значимо влияние. Още 
повече, че честотата и тежестта на появяването им се повишават непрекъснато в последните 
години. Ето защо трябва да бъдат разглеждани както технологичните, така и природните бедствия, 
като събития – причина за екологична несигурност. Увеличава се степента на взаимна зависимост 
между екологичната, социалната, икономическата и политическа сигурност. Влияние оказват новите 
видове оръжия, асиметрични конфликти, нарастване разходите за природни ресурси, 
урбанизацията, увреждането на околната среда и изменение на климата, глобализация на 
световната икономика. Паралелно се наблюдава преобразуване на правните актове по опазване на 
околната среда, както и интензифициране възникването на съдебни процедури по решаване на 
екологични конфликти.  

Единственият критерий, който се препоръчва за оценка е екологичният риск. Той, обаче, се 
оценява по вероятността за появяване на вреди и тежестта на вредите. На практика възникват 
редица специфични случаи в които: 1) Не се познава вредното действие на опасни фактори; 2) Не 
се установяват вреди при продължително наблюдение; 3) Не се познава комбинираното действие 
на разнородни опасни фактори; 4) Не се описват сценариите на възникване на опасностите; 5) 
Липсва достатъчно достоверна информация за вредите. В тези случаи екологичният риск е 
неприложим. До момента не е предложен подходящ математичен апарат за количествено 
определяне на степента на конфликтност на ситуациите. Всички анализи използват предимно 
качествени показатели и описания. Не се установяват причинно-следствените отношения и 
зависимости. Ето защо не могат да бъдат описани връзките между появяващите се явления, 
действия и ефекти с екологичен характер. Чувствителността на моделите на екологичната сигурност 
не се анализира и отчита. Липсва подходяща система за ранжиране на конфликтността, от там на 
риска и сигурността. Изложените обобщения налагат ново дефиниране на екологичната сигурност, с 
отчитане на посочените постижения, отстраняване на досега допусканите недостатъци и въвеждане 
на съвременни разбирания и тълкувания.  

Изследванията на екологичната сигурност трябва да следват логическа процедура, 
включваща събития, опасности, рискове, заплахи, критичности, несигурност и сигурност. 
Предложени и апробирани са нови варианти теоретично - множествено моделиране, лексическо - 
графично моделиране и топологично моделиране. Разкрити са базовите им постановки. Те 
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очертават насоките за развитие на изследванията в националната и транснационална екологична 
сигурност.  

 
19. Владимиров, Л. Неопределеност  в изследванията на риска. Част І. 

Ентропийност, йерархичност; комплектност; променливост и незнание. Шумен, 
Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Годишник на 
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, том XVIII B4, 
Природни науки, 2008.  с. 52 - 61. ISSN 1311-834Х. 

Резюме 
Целта е дефиниране на неопределеността в изследванията на риска и извеждане на 

основните причини за появяване. Основните задачи, които следва да се решат са:  1. Разкриване на 
общото и частните определения за неопределеност на риска; 2. Анализиране същността и 
спецификата на неопределеността в риска; 3. Извеждане на случаите, обстоятелствата и условията 
на появяването на неопределеност. 

“Рискът е неопределеност” е една от тезите при определяне на риска. Привърженици на тази 
идея са сравнително малко. Основно са тези, които разглеждат като риск дисперсията и 
коефициента на вариация на случайните величини. Най-общо дефинирана неопределеността е 
невъзможност нещо да се установи точно. От това определение е очевидно, че поради 
неопределеност може да възникнат редица сериозни проблеми във всички области на науката, 
практиката, трудовото ежедневие и бита, във всички области на човешкото съществуване. Не 
трябва да се изключва и рискът. 

Неопределеността не е риск, а отразява неспособността рискът да бъде определен точно.  
Анализирайки спецификата и същността на риска и неговото установяване считаме, че 

основните причини за неопределеност са: ентропийността; йерархичността; комплектността; 
променливостта; незнанието; лингвистичната неяснота; несъответствието на информацията от 
различни източници. 

Ентропийността се охарактеризира и е своеобразна мярка за вероятността на някакво 
състояние, което може да има разнообразни форми, включително и да клони към неравновесие. В 
този смисъл закономерностите на възникване и развитие на рисковете в икономическото развитие 
могат да бъдат определени по-точно и детайлно чрез теорията на неравновесните процеси, 
отколкото чрез теорията на пазарното равновесие. 

Свойството «йерархичност» се дефинира лесно. Става въпрос от една страна за рискове, 
които се определят с предварение, а от друга се установяват от системи или подсистеми на по-
висше ниво в йерархията по определени признаци. Пример за такава йерархичност са рисковете 
дефинирани от държавната или местната власт. Върху тези рискове подсистемите или елементите, 
отделните субекти не могат да влияят. 

Комплексността се базира на допускането, че отделните рискове са незначителни по 
отношение на общия риск. Както показват редица изследвания това е оправдано, тъй като 
субрисковете в основната си част са незабелижимо малки и са от порядъка на 10-9 - 10-12. Включени 
в общата логическа верига на сумарния риск те се губят. 

Неопределеността, като променливост, е свързана с основните свойства на информацията. 
Променливостта на информацията може да бъде: 1) Времева. Основание за това е динамиката на 
данните за опасностите по отношение на явление, действие и ефекти и представянето им като 
случайни процеси във времето. 2) Пространствена. Наблюдава се както в локален, така и в 
участъков, селищен, регионален, национален аспект. 3) Индивидуалната разнородност следва да се 
разглежда в обективен и субективен аспект.  

 Незнанието за риска води до недостатъчност в информацията. Могат да се формулират 
редица случаи на поява на такава неопределеност. Най-ясно очертаната неопределеност е 
следствие на:  

1) Моделиране на риска, като основен метод за изследване. Става въпрос за: а) избор на 
метода на моделиране, съответно вида на моделите; б) дефиниране на управляемите и 
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контролируемите фактори; в) допускане на много широки нереални граници на изменение на 
моделите; г) допускания и предположения, противоречащи; д) некоректна математическа форма на 
представяне на риска; е) симулиране на невъзможни, по отношение на природата на появяването 
им, критични ситуации и събития, което противоречи на основните й закони; ж) непълнота на 
избраните променливи; з) неправилно апроксимиране на информацията; и) игнориране на 
несигурността в моделите на риска; й) отчитане на несигурността в моделите на риска.  

2) Параметри на моделите, чиято неопределеност може да се дължи на: а) грешки и 
несигурност при измерване на рисковите фактори и действието им; б) систематични грешки; в) 
стереотипно и недостатъчно обосновано моделиране; г) неправилно прогнозиране на рисковете. 3) 
Вземане на решения. При тях обикновено причини за неопределеност могат да бъдат: а) избиране 
на неподходящи методи за измерване на риска; б) непълна информация за социалните разходи по 
управление на риска; в) неточно и непълно квантифициране на социалната полезност. 

Разкрити са общото и частните определения за неопределеност на риска. Анализирана е 
същността и спецификата. Изведени са случаите, обстоятелствата и условията на появяването.  

Рискът не е неопределеност, а неопределеността е признак на риска. Неопределеността се 
поражда поради много причини. Основни от тях са ентропийността, йерархичността, 
комплектността, променливостта  и незнанието.  

 
20. Владимиров, Л. Определеност  в изследванията на риска. Част ІІ. 

Лингвистична неяснота, информационни различия и нормативност. Шумен, 
Университетско издателство „Епископ Константин Преславски”, Годишник на 
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, том XVIII B4, 
Природни науки, 2008. с. 62 - 77. ISSN 1311-834Х. 

Резюме 
Целта на настоящата работа е разширяване и задълбочаване анализа на неопределеността в 

изследванията на риска и извеждане на основните причини за неяснота и понижаване 
достоверността на информацията.  За постигането се решават следните задачи: 1) Разкриване на 
лингвистичната неопределеност. 2) Извеждане на неопределеността в информацията от различни 
източници. 3) Формализиране на неопределеност поради грешни сценарии на риска, поради 
спецификата на източниците, непълнота на информацията  за явленията, действията и ефектите и 
чувствителността на метода за установяване. 4) Сравнителен анализ и извеждане на степента на 
отражение на съставената система от показатели за неопределеността в нормативни актове по 
управление на риска. 

Лингвистична неопределеност е поради многосмисленост, непълна и неточна формулировка 
на риска. Етимологичната дума «смисъл» е свързана с думата «мисъл». Смисълът се установява в 
лингвистичните изрази, човешкото поведение и постъпки. Смисълът се задава, създава и разбира 
само от човека. В конструкцията му се включват три системообразуващи елемента-знаци, в 
частност лингвистични изрази, предмети и мисловни образи. Налага се да се изучи и знае смисълът 
на определенията. Всеки сложен смисъл за риска се състои от думи. Независимо от прилаганвия 
подход формализацията на риска налага създаването на неговия лингвистичен модел. Досега такъв 
модел не е съставян, което налага лексико-семантично изследване и разработване на метод за 
лингвистично моделиране на риска. 

 Лингвистичната неяснота е екстремален случай. И най-малката грешка в рисклингвистиката 
може да доведе до непредвидими последствия. Хората разбират точно поднесените им 
лингвистични единици, които не трябва и не могат да се различават от тълкувателното значение в 
езика им. Следователно е необходимо да се използва единна терминология, а ако липства такава, 
то трябва да се въведе. Лингвистичната неяснота води също до лингвистична неопределеност. 

Неопределеността на информацията от различни източници зависи от вида на експеримента. 
Съществуват три възможности за установяване на информацията за риска.  

Първата възможност е пасивен експеримент. При него се използват резултати, които са 
получени от други изследователи. В този случай данните се приемат «на готово». Основният 
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недостатък на този експеримент е, че изследващият конкретни проблеми на риска се доверява на 
извършеното от други хора.  

Втората възможност за установяване на информация за риска са активните експерименти. 
При тях входните управляеми фактори се изменят в зависимост от целите и задачите, които си е 
поставил изследователят. Чрез активни експерименти критичностите се изследват много по-бързо, в 
по-широки граници, с по-малък брой опити и разходи. Провеждането на активни експерименти за 
изследване на опасностите е трудно, но не е невъзможно. За това има редица причини. Първата е, 
че изменението на факторите, определящи опасностите в реални условия е почти невъзможно. 
Втората е, че не може да се наблюдава, например от етична и хуманна гледна точка, процеса на 
поражение на хората. Трета причина е, че неуправляемите входни фактори трябва да остават 
постоянни, а управляемите да се изменят на предварително определени нива. Въпреки посочените 
недостатъци същуствуват редица информационни източници, които са доказали своята надеждност 
и сигурност и могат да бъдат използвани добросъвестно. Пример за такива източници на 
информация са MHIDAS (Major Hazard Incident Data Service); FACTS (Failure and Accident Technical 
Information System); The Accident Database (IchemE), MARS (Major Accident Reporting System); 
OREDA (Offshore Reliability Data Handbook). 

Неопределеност се наблюдава и в представянето на резултатите и в заключенията от 
анализите на риска. Специфичното тук е, че се: 1) анализират и обобщават всички предположения, 
допускания и опростявания, като се уточняват валидността и границите на получените резултати. 
Тази конкретизация влияе върху степента на обективност, съответно не обективност на 
направените изводи. 2) налага неопределеността да не се приема само като факт, но и да се 
анализира и дискутира. В този случай е наложително да се правят не единични субективни изводи, 
а да се приложат експертно - аналитични методи. 3) допускат случаи на представяне на 
неопределеността по такъв начин, че не могат да бъдат разбрани и тълкувани от аудиторията за 
която са предназначени, което води също до вид неопределеност. 

Възниква проблемът с институционализирането на риска, който е аналитично изследван от П. 
Христов. Той се решава чрез единна методика за анализ и оценка на риска, която да бъде уредена 
чрез нормативни актове.  

В работата се разширява и се детайлизира анализът на неопределеността в изследванията 
на риска и се извеждат причините за неяснота и понижаване достоверността на информацията.  

Разкрива се лингвистичната неопределеност. Извежда се неопределеността в информацията 
от различни източници. Формализира се неопределеност поради грешни сценарии на риска, поради 
спецификата на източниците, непълнота на информацията  за явленията, действията и ефектите и 
чувствителността на метода за установяване. 

Прави се анализ и се извеждане на степента на присъствие на съставената система от 
показатели за неопределеност в нормативни актове по управление на риска. 

 
21. Владимиров, Л., П. Мънев, Н. Ковачев. Аналитичен метод за оценка на 

опасностите за злополуки в икономическите дейности. Велико Търново, 
Национален военен университет "Васил Левски", Сборник доклади от 
Университетска годишна научна конференция, 27-28 юни 2013 г. Том 3, научно 
направление „Сигурност и отбрана”, 2013. с. 86 - 96. ISSN 1314-1937. 

Резюме 
Целта в настоящата работа е да се предложи аналитичен метод за оценяване на опасностите 

за злополуки в икономическите дейности. Задачите, които се решават са: 1) формиране на обобщен 
модел на злополуките в икономическите дейности; 2) описание на диференциалните и интегрални 
опасности; 3) извеждане на математически зависимости за описание на опасностите чрез рисковете, 
критичностите и заплахите; 4) аналитично описание на безопасността на икономическите дейности. 

Злополуките в икономическите дейности  се представят като реализирани във времето 
интегрални опасности, чиито модел на развитие и логическа последователност е „опасно явление 
→ опасно въздействие → опасен ефект”. За формализация на опасностите се прилага 
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морфологичният модел, който е доказан в наши предходни изследвания. Формализацията на 
модела се извършва чрез факторни, контролни и неутрални показатели. Групирането им е в 
зависимост от компонентите на опасностите. 

Факторни показатели са: фаза на жизнения  цикъл CLF; пол Sпол на пострадалия; възраст Sв 
на пострадалия;трудов стаж по професията Sтс; правоспособност  на пострадалия Sпр; професия 
или занятие Sз на пострадалия; длъжност Sд на пострадалия;продължителност  на работа в 
структурното производствено звено (отдел, цех, работилница...) Sг; вид на злополуката Sx; час на 
възникване на злополуката Тч; ден от месеца Тдм на възникване на злополуката;ден от седмицата 
Тдс на възникване на злополуката; месец Тм на възникване на злополуката;година Тг на възникване 
на злополуката; час след започване на работа Тзр на възникване на злополуката; място на 
възникване - отдел, цех, работилница... Wмв; работно място Wхмв на възникване на злополуката; 
вид на изпълняваната работа Wир; специфично физическо действие на пострадалото лице Wсд; 
отклонение от нормалните условия и действия и свързания с тях материален фактор Wотк; начин 
на увреждането Wну;  материален фактор или машина, инструмент и прочие, причинили 
злополуката Wмат; 

Контролни показатели на компонентите на опасността са: І. Опасно явление: причина за 
опасното явление CLC; машини FER; фази на функциониране FAZ; операции на взаимодействията 
FIE; области на взаимодействия FIA; видове взаимодействия FIЕІ; взаимодействащи компоненти на 
ергономичните системи FIES; контактни места FCP; функции, изпълнявани от човека FDFP; 
функции, изпълнявани от взаимодействащия системен елемент FDFS; структурна опасност на 
човека-оператор FSDМ; структурна опасност на взаимодействащия с човека системен елемент 
FSDТ; емисия FEM на определен рисков фактор;емисионната доза FEMD. ІІ. Опасно действие: 
разпространение в определена среда AM; разпространение в определено пространство AD; 
разпространение през определено време AT; имисия на конкретен рисков фактор AIM; имисионна 
доза AIMD; обект на въздействието AO; пространствено и времево съвместителство на обекта и 
имисията AST; ІІІ.Опасен ефект: вид вреда EТ; локализация на вредата LOC; тежестта на вредата 
SIZ; размер на вредата DET; време на възстановяване Vвс,разходи за възстановяване Vрвс. 

Неутрални показатели са данните за наименование на предприятието, учреждението, 
организацията; ЕИК по БУЛСТАТ; адрес, отрасъл Nотр; министерство или ведомство Nмин; 
стопанско обединение Nоб; синдикат Nпр.  

За да се конкретизира възможността за използване на информацията от първичните носители 
– декларациите за трудови злополуки, е проверено съответствието на признаците на злополуките и 
индикаторите на опасностите.  

Рискът се използва като критерий за появяване на компонентите и елементите на 
опасностите. Въвеждат се пет разновидности на риска: 

-факторен риск, отразен чрез вероятността за появяване на опасните фактори; 
-индикаторен риск, представен от вероятността за появяване на значенията на индикаторите 

на опасните явления, опасните въздействия и опасните ефекти; 
-компонентен риск, или вероятността за поотделно появяване на опасни явления, опасните 

въздействия и опасните ефекти; 
-диференциален риск, отразяващ вероятността. за съвместно появяване на опасни явления и 

опасни въздействия, на опасни въздействия и опасни ефекти, на опасни явления и опасни ефекти 
-интегрален риск, чийто критерий е вероятността за едновременно възникване на опасни 

явления, опасни въздействия и опасни ефекти. 
Факторните, индикаторни и компонентни рискове са частни показатели на опасностите. 
Рисковете се определят чрез вероятностите за възникване на единица продължителност на 

изследване. За разлика от предходни изследвания се прилагат векторни рискове, които се 
изчисляват чрез вероятността за възникване на опасност и времето на появяване на опасността, 
съответстващо на единица продължителност на изследване. 

Интегралният риск се представя чрез сумата на диференциалните рискове за възникване на 
опасности. 
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Опасността става заплаха  за възникване на злополука в икономическите дейности тогава, 
когато се знаят стойностите на диференциалните векторни рискове. Те  се определят чрез 
съвкупността от векторите на появяване на индикаторите им. Критичностите на опасните ситуации и 
събития се определят от съвкупността от частните и диференциалните рискове 

Всеки риск за поява на опасни явления е векторна  сума от вероятностите на съставните 
елементи на модела: 1. Отрасъл Wот и място Wмз на злополуката за определяне на опасността 
RCLF чрез вероятностите за фазите на жизнения цикъл: 2. Вид на изпълняваната работа Wир, 
специфично физическо действие Wсд, извършвано от пострадалото лице, материален фактор 
Wмат, причинил вредата и място Wмз на злополуката за определяне на опасноста RCLC на 
причината за опасното явление:3. Материален фактор, причинил вредата Wмат за определяне на 
вероятността P(FER) за работа с производствено и друго оборудване: 4. Място на злополуката Wмз 
за определяне на вероятността P(FAZ) на фазата на функциониране: 5. Вид на изпълняваната 
работа Wир и специфично действие Wсд, извършвано от пострадалото лице за определяне на 
вероятността P(FIE) на операцията на взаимодействие: 6. Вид на изпълняваната работа Wир и 
специфично действие Wсд, извършвано от пострадалото лице за определяне на  вероятността 
P(FAD) на областта на взаимодействието: 7. Отклонение Wотк от нормалните условия и действия 
за определяне на вероятността P(FDF) на функционалната опасност: 8. Отклонение Wотк от 
нормалните условия и действия за определяне на вероятността P(FSD) на структурна опасност: 9. 
Начин на увреждането Wну за определяне на вероятността P(FEM) за появяване на физична, 
химична, биологична емисия на опасен фактор:  

Рискът за опасни действия  е векторна  сума от вероятностите на съставните елементи на 
модела: 1. Отклонение от нормалните условия и действия Wотк и материален фактор Wмат, 
причинил вредата за определяне вероятността P(AM) за разпространение в определена среда: 2. 
Начин на увреждането Wну за определяне на вероятността P(AIM) за появяване на физична, 
химична, биологична имисия на опасен фактор: 

Векторът на риска за опасни ефекти се получава от вероятностите за:  
1. Вид на увреждането Vв за определяне на вероятността P(Et) за появяване на: 2. Увредена 

част от тялото Vл за определяне вероятностите P(El), за локализация на вредата на: 3. Последици 
от злополуката Vт за определяне на:вероятността Р(Vт1) за появяване на временна 
нетрудоспособност: реално число или интервални значения: 4. Последици от злополуката Vт за 
определяне на вероятността Р(Vвс) за възстановяване: реално число от 0 до 1;5. Последици от 
злополуката Vт за определяне на вероятността Р(Vрв) за конкретни разходи за възстановяване-
реално число от 0 до 1. 

Безопасността и заплахата, като изражение на опасността, са алтернативи. Отчитайки 
максималните стойности на критичностите и съответно заплахите се стига до система уравнения за 
определяне на факторната, индикаторна, компонентна, диференциална и интегрална безопасност 
на икономическите дейности.  

Предлага се усъвършенствано тълкуване на диференциалните и интегрални опасности.  
Формализацията на модела на опасностите се извършва чрез факторни, контролни и 

неутрални показатели. Групирането им е в зависимост от компонентите на опасностите. 
Съставен е информационен модел на опасностите в характерни икономически дейности в 

страната. На нейно основание се създава система от формализиращи признаци на опасностите, 
характеризиращи в детайли различните опасни явления, въздействия и ефекти.  

Съставен е модел на съответствие на факторните и контролните показатели на опасностите. 
Изведени са аналитични зависимости на показателите, чрез които се  сравнява степента им 

Съставени са математически модели на диференциалните и интегрални критичности. Те 
позволяват да се определят всички съставни частни и диференциални рискове и след това да се 
обединят векторно в обобщени характеристики на опасностите за злополуки в икономическите 
дейности. 

Създаден е метод за определяне показателите на опасностите и критичностите, отразяващи 
закономерностите на появяване на злополуки в икономическите дейности. За тази цел е формирана 
система признаци на злополуките, които са носители на информация за опасностите. 
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22. Владимиров, Л., В. Томов. Причинно-следствени отношения в анализа 

на потребителския риск. Варна, Научен алманах на Варненски свободен 
университет “Черноризец Храбър”, Серия "Юридически науки и обществена 
сигурност", 2009, кн. 12. с. 139 - 146. ISSN 1311-9222. 

Резюме 
Анализът на потребителския риск изисква създаване на негови модели, които да бъдат 

апробирани в практиката. Същественото в моделирането на риска са причините и следствията при 
неговото появяване и развитие. 

Цел на настоящата работа е разкриване на възможните причинно-следствени отношения в 
риска. Основните задачи, които се решават, са: 1) Извеждане на основните трактовки за причини и 
следствия; 2) Дефиниране на категориите и същността на превръщанията в интегралната опасност; 
3) Класифициране на превръщанията и причините;  4) Моделиране на риска чрез причинно-
следствени отношения и установяване на значимостта им. 

Предложеният метод за изграждане на таксономични модели е подходящ за създаване на 
сценарии на риска, които да отразяват причинно-следствените отношения. Те са  модели на риска.   

Причинността е дискусионно понятие от философска гледна точка. Особен акцент в анализа 
му се прави от Л. Гурова. От друга страна като изходна точка на Ръселовия анализ на понятието за 
причина служи допускането, че всяка дефиниция на причинността има претенции да съответства в 
достатъчно висока степен на нашата всекидневна интуиция за причинно-следствена връзка. По 
един или друг начин включва четири твърдения: 1) Причинно-следственото отношение е отношение 
между събития; 2) Между събитието - причина и събитието - следствие съществува необходима 
връзка; 3) Причината и следствието настъпват последователно във времето; 4) Събитието - 
причина не просто предшества като необходимост събитието - следствие, но и активно го поражда. 
Ако се откажем от някое от твърденията (1)-(4), дефиницията става съществено непълна, т.е. можем 
да открием отношение, което отговаря на нея, но което нашата интуиция не приема като причинно. 
От друга страна, както доказва Ръсел, се оказва невъзможно да поддържаме едновременно (1)-(4), 
без да изпаднем в противоречия. 

Освен изложеното твърдение могат да се обобщат следните концепции за каузалност: 1) 
Предметът е причина за появяване на предмет; 2) Предметът е причина за появяване на събитие; 
3) Свойството е причина за появяване на събитие; 4) Свойството е причина за появяване на 
свойство; 5) Събитието е причина за появяване на събитие; 6) Състоянието е причина за появяване 
на състояние; 7) Фактът е причина за появяване на събитие. 

Каузалността се определя, според нас, от три фактора: І. Необходимост от връзка; ІІ. 
Генетичен характер на връзката; ІІІ. Насоченост на връзката. Необходимостта от връзка считаме за 
основен показател. Става въпрос за това, че следствието не се изразява само с появяването си 
след причината. То е органично свързано с причината. Причината и следствието имат твърда 
вътрешна необходимост, като самото понятие «причина» включва в себе си и следствието.  

Генетичността може да се обясни с това, че има пренасяне на структури. Структурата на 
следствието в определена степен възпроизвежда структурата на причината. Причината и 
следствието са съпределни във времето и пространството. Отношението между тях е със строго 
определена насоченост.  

Причинната връзка има асиметрично отношение. Връзката е необратима. Причината и 
следствието не са равностойни величини. Едната от тях-причината определя другата-следствието, 
която едностранно зависи от първата.  
 Хипотезата за риска може да се интерпретира чрез причини и следствия и съответстващите 
им превръщания, които да бъдат обединени по групи и класифицирани по видове.  

Основните задачи, които трябва да бъдат решени, са: 1) Дефиниране на категориите и 
същността на превръщанията в интегралната опасност;  2) Класифициране на превръщанията и 
причините;  3) Моделиране на риска чрез причинно-следствени отношения и установяване на 
значимостта им. 
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 За решаване на посочените задачи отделните компоненти на риска могат да се дефинират 
като фазови превръщания.  Фазите да се разглеждат като процеси на развитие на опасността. Това 
по смисъла на интегралната опасност са опасното явление, опасното действие и опасните ефекти. 
Промените във всяка фаза следва да се обяснят чрез елементарни превръщания.  

Според наши изследвания  този род превръщания имат няколко основни форми: състояния-
условия,обстоятелства, положения, обстановка; явления - факти, действия, събития; процеси-
съвкупност от последователно протичащи във времето явления и състояния; обект на 
превръщанията; среда на превръщанията; време на възникване и действие на състоянията, 
явленията, и процесите; пространство на поява и развитие на явленията, състояния и процесите; 
параметри на нивата на факторите на елементарните превръщания. Характерът на формите на 
превръщанията може да бъде материален; енергиен; информационен, пространствен и комбиниран. 
 Причината се разглежда като форма на превръщанията, която предхожда и поражда една 
или повече форми, със същия, друг или смесен характер. В този смисъл резултатът-следствието е 
също форма или форми на произтичащите фазови превръщания. 
 Базирайки се на изложените категории и като се отчита естеството на коренните, 
първичните причини за появяването на елементарните превръщания могат да се класифицират на 
седем класа. 

 Изложеното дава основание да се счита, че представите за причинно-следствените 
отношения са многообразни и са в зависимост от естеството им. Границата между тях е много 
«фина» Поради това, за да се изгради обективен каузален модел на опасностите се налага 
конкретизация характера на причинността.  
 За целта, в зависимост от характера на влияние върху възникване на следствието, се 
предлагат две групи «причинност»-вторични причини: 

Въздействието V не е само причина за изменението W  в обекта П. Крайни съпричини са тези 
действия Vk , които са като ”последен тласък”, след който в обекта П започва да се развиват 
явления, състояния и процеси, които водят до изменението W. В зависимост от възможността на 
появяване причините могат да се класифицират на две категории детерминирани и вероятностни. 

Изведени са основните трактовки за причини и следствия. След обобщаване на трактовките 
се стига до схващането, че за да се установят отношенията между причини и следствия е 
наложително: 1) Необходимост от връзка; 2) Определяне генетичния характер на връзката; 3) 
Дефиниране насочеността на връзката.   

За създаване на сценарии на риска се въвеждат фази, които се разглеждат като процеси на 
развитие на опасността. Това по смисъла на интегралната опасност са опасното явление, опасното 
действие и опасните ефекти. Всяка фаза на превръщане се третира като съвкупност от 
елементарни превръщания.  

Дефинирани са четири категории причини-първични, вторични, съпричини, детерминирани и 
вероятностни. Предлага се алгоритъм и модел за търсене на причинността. На основание на 
изложеното е създадена процедура за проверка на хипотезите за причинно-следствена зависимост.  

Чрез изложените резултати рискът може да се моделира чрез причинно-следствени 
отношения и степента на значимостта им, което е от значение за управлението на 
бизнессигурността .  

 
23. Владимиров, Л., А. Ненова. Усъвършенстван модел на потребителския 

риск. Варна, Научен алманах на Варненски свободен университет “Черноризец 
Храбър”, Серия "Юридически науки и обществена сигурност", 2009, кн. 12. с. 147 
- 157. ISSN 1311-9222. 

Резюме 
Целта е да се предложи усъвършенстван модел на риска за потребителите, който да 

отстранява установените в изследванията ни недостатъци. Основни задачи са: 1) Дефиниране 
изискванията към модела; 2) Построяване на нов интегрален морфологичен модел на риска във 
фазата на потребление на продукцията-потребителски риск. 
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Предмет на риск - моделирането е взаимодействието с продукцията и услугите, която се 
прилага при многообразни производствени, битови и други цели и задачи. 

Към модела на потребителския риск се поставят 11 изисквания. Създадени са начини и 
форми, които служат за формализирано описание на риска при използване на технически системи.   

На следващият етап се изгражда модел, който да ги описва така, че да се анализира и оцени 
спецификата при генериране и действие на рискови фактори от физическо, химическо, 
биологическо и психофизиологическо естество. Моделът позволява точно и аргументирано 
прилагане на мерки за защита на потребителите от действието на рискови фактори.  

Следвайки логиката на възприетия модел на опасностите, на описаните методи и процедури, 
както и в изпълнение на формулираните изисквания, е създаден интегрален морфологичен модел 
на риска при потребление на продукцията. Негов усъвършенстван вариант е представен графично.  

Моделът се изгражда въз основа на три диференциални опасности и на съответстващите им 
рискови ситуации и събития. Главни събития са фазите на жизнения цикъл и работните системи в 
икономическите дейности. Фазите на жизнения цикъл се явяват като необходима причина, а 
работната човеко - машинна система като необходима съпричина. Първопричините за появяване на 
рискови явления се класифицират на технически, технологични, субективни, екологични, природни и 
други, т.е. идентично на причините, въведени в дефинирането на опасностите. Прави класификация 
на работните системи.  Фазите на функциониране, които се подразделят на фаза на потребление, 
фаза на поддържане, на настройка,  ремонт и други фази.  

Включват се операции на взаимодействие между елементите на анализираните работни 
системи. Областите на взаимодействие са  информационна, управляваща и защитна. Включват се 
контактните места. 

Предвидено е разширено множество на взаимодействащите елементи в работните системи. 
Три са характеристиките на емисиите: тип на рисковия фактор (физичен, химичен, биологичен, 
психофизиологичен), време на възникване; продължителност на действие. Отчетена е и е 
възприетата нова класификация на рисковите фактори по типове. Отчета се характерът на 
емисиите като вид събитие. Независимо от вида на емисиите се прави проверка на определящите 
ги характеристики.  

Рисковото действие обединява разпространение на рисковия фактор в средата, възникване 
на опасни взаимодействия чрез пространствено и времево съвместителство и имисиите. В модела 
могат да се включат всякакви единични и комбинирани среди, за които се знае или се предполага, 
че обектът на рисково въздействие ще взаимодейства.  

Възникването на риск във взаимодействията се охарактеризира чрез обектите 
пространствените и времеви съвместителства. Прави се и аналогична проверка на 
характеристиките на контактните места. 

Вредата е достатъчната причина за категоризиране на дадено събитие като критично. 
Основните показатели на вредата, предвидени в модела, са видът и локализацията.  

Предложеният модел обединява  моделите на критичните ситуации и критичните събития. Той 
е граф, отразяващ структура, функции и състояния на работните системи в потреблението.  Той е 
универсален. Може да се използва за оценяване степента на риска и критичността, което пък е 
основание за числено ранжиране на степените на несигурност, респективно сигурност и 
безопасност на продукцията и услугите. 

 
24. Владимиров,. Л.,  В. Томов.  Експериментален метод за оценка на риска 

за околната среда при огневи работи. Част І. Теоретични основи. Варна, Научен 
алманах на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Сборник 
"Морско търсене и спасяване". 2010, кн. 13. с. 137 - 144. ISSN 1311-9222.  

Резюме 
Целта е да се създаде метод за оценка на риска при пожаро- и взривоопасни работи от 

категорията на т.нар. огневи работи. Задачите, които се решават, са: І. Формулиране на цел, задачи, 
обект и принципи на оценката на риска; ІІ. Създаване на подход и аналитичен апарат за оценка на 
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риска. Обект е рискът, а предмет на изследването е съвкупността от характеристиките му. При 
създаване на метода за оценка на риска са приети на пет обосновани от нас в предходни 
изследвания принципи. 

Създаден е и универсален ситуационен граф. Отчита се времевото развитие на 
компонентите. Фиксира се продължителността на емисии, имисии и контакти. Пресъздават се 
връзките между иницииращите събития - причини и инициираните събития - следствия. 

Измерванията на риска се извършват на основание на модела. За провеждането им се 
дефинират седем условия за възникване на опасности и риск. Размерът на риска е отношение на 
измервателните величини към еталоните им, които по осите  са различни. Това налага да се 
дефинират: 1) Количествено и качествено измерваните свойства - измервателни величини на риска;  
2) Измервателните единици; 3) Принципите на измерване; 4) Методите на измерване; 5) 
Процедурите на измерване. 

Процедурите на измерване са: І-измерване на индикаторните рискове по индикаторната ос; ІІ-
измерване на рисковете по оста на времевите рискове; ІІІ-измерване на компонентните рискове по 
оста им; ІV-преминаване към единни безразмерни величини.  

За оценка на риска се предлага векторен метод. В равнината на времевите и индикаторните 
рискове за всяка стойност на съставящите на явления, действия и ефекти се формират области от 
точки. Всяка една от тези области изобразява индикаторните диференциални критичности.  

Големината на векторите  определя диференциалните критичности. На всяка точка от 
посочените области съответства точка в пространството на компонентните диференциални рискове. 
Те формират повърхнините по явления, действия и ефекти. Всяка повърхнина се представя чрез 
центровете. Векторите от центъра на координатната система до центровете а детерминанти на 
компонентните диференциални критичности. Интегралната критичност  се определя от големината 
на множеството на компонентните рискове. Отчитат се векторите им.   

Процедурата за прилагане на метода се състои от осем основни операции. В резултат могат 
да се формират “образи” на риска, даващи възможност за прецизно анализиране на 
характеристиките, които го описват.  

Въвеждат се шест вида филтриране: по коренни причини, монокритериално, бикритериално, 
трикритериално, по фазова несигурност и филтриране на сигурността. Приета е петстепенна скала - 
много малък, малък, среден, голям и много голям риск. Степените се получават се чрез разделяне 
на диапазона от нула до максималните значения на индикаторните, компонентни и интегрални 
рискове на пет равни диапазон 

По същия начин се въвеждат скали за критичност и сигурност, които се използват за 
приоритетизиране на задачите по защита от рисковите фактори. Разработен е аналитичен апарат за 
анализ на несигурността, чувствителността, филтриране и ранжиране.  

В изложените постановки се въвежда нова структура, логика и универсалност на прилагане. 
Те налагат принципно различен подход, който отчита времето и превръщанията на различни нива 
на интегралния риск. Чрез него се отразява динамиката на преходите на рисковете по каузални 
вериги, йерархия и време.  

 
25. Владимиров, Л., П. Мънев, Н. Ковачев. Модел на опасностите в 

пречиствателна станция за отпадъчни води. Варна, Варненски свободен 
университет «Черноризец Храбър», серия „Юридически науки и обществена 
сигурност”, кн. 25. Новите предизвикателства пред сигурността, 2014. с. 142 - 
155. ISSN 1313-7263.  

Резюме 
Цел на настоящата работа е да се създаде достатъчно обективен и пълен модел на 

опасностите в пречиствателна станция за отпадъчни води. Основните задачи са: 1) Дефиниране на 
хипотеза за опасностите и заплахите; 2) Обосноваване на морфологичен модел на опасностите; 3) 
Математична формализация на модела; 4) Дефиниране индикаторите на опасностите в 
пречиствателна станция за отпадъчни води. 
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Базовата хипотеза в изследване на опасностите в пречиствателните станции за отпадъчни 
води е, че опасностите са: 1) генерирани от предполагаеми, възможни, случайно възникващи 
събития, които предизвикват физични, химични, биологични или хибридни опасни явления, 2)  
създаващи опасни фактори и опасни въздействия върху човека - оператор и работната среда, и 3)  
предизвикващи вредни ефекти с разнородна локация, мащаби, тежест и възстановяемост.   
Заплахите се приемат като доказани хипотези на опасностите. 

За описание на опасностите в пречиствателните станции за отпадъчни води е възприет 
методът на моделирането. Моделите имитират закономерностите им. Използва се принципът на 
хомоморфно съответствие.  

За оценяване на опасности на пречиствателна станция за отпадъчни води се използва 
предложеният интегрален морфологичен модел на опасностите.  

Класификация на опасностите е извършено при отчитане на стандарта БДС ISO 14121-1. 
Разгледаните опасности са структурирани в таблична форма. Включени са близо 40 разновидности.   

Предложеният модел класифицира опасностите, които могат да се генерират вследствие 
работата на гореописаните съоръжения в три основни групи: физични; химични; биологични. 
Физичните от своя страна се подразделят на механични, електрически, термични, от шум, от 
вибрации и от лъчения. За детайлна идентификация опасностите се дефинират за всяко 
съоръжение – канализация, решетки, пясъкозадържатели, хоризонтален утаител  и т.н. 

Изложените резултати са получени чрез системен анализ на сигурността. Целта е 
последователно и методологично издържано да се създадат модели на опасностите, които да са  
достатъчно обективни и пълни.  

Първоначално се приема на хипотеза за опасностите и заплахите. Тя обхваща ситуации на 
появяване и развитие. Приема се морфологичен модел на опасностите, който включва структурни 
компоненти и техните елементи, описващи сценарии за опасностите. 

Математично се представя моделът, което позволява да се търсят зависимости и 
закономерности в детерминиран и във вероятностен аспект. 

Изведени са значенията на индикаторите на опасностите в пречиствателна станция за 
отпадъчни води, които могат да се използват за съставяне на таблица на съответствията и 
разработване на каталози за проектиране на безопасни и сигурни конструкции на пречиствателни 
станции за отпадъчни води. 

 
26. Мънев, П., Л. Владимиров.  Каталог за проектиране на екологичната и 

ергатична сигурност на икономическите дейности. Варна, Устойчиво развитие. 
Международно списание.  2013, 11. с.22-27. ISSN 1314-4138. 

Резюме 
Целта е да се създаде каталог на опасности, възникващи в процеса на изпълнение на целеви 

задачи в работни системи на икономическите дейности. Изискванията към него са да бъде 
адаптивен към различни дейности и да бъде визуализиран, за да представя достатъчно 
илюстративна информация. Изпълняват се следните задачи: 1) Анализ на съществуващите 
информационни средства за проектиране на сигурността; 2) Избор на метод за изследване на 
екологични и ергатични опасности; 3) Разработване на информационен модел; 4) Обосноваване на 
показателите на опасностите, на базата на оптимизиран морфологичен модел; 5) Избор на критерии 
за оценка на опасните ситуации и опасностите; 6) Графична интерпретация на резултатите под 
формата на каталози. 

Основен момент в постигането на сигурността на работните системи в икономическите 
дейности е идентифициране на опасностите и опасните ситуации, пораждащи различни рискове, 
реализацията на които води до нанасяне на загуби и щети, респективно до състояние на 
несигурност. 

Съществуват редица инструменти и алгоритми за информационното обезпечаване на 
причинно – следствените връзки за възникване на опасностите и опасните ситуации. С тяхна помощ 
събираната информация се обработва и анализира. В резултат се вземат адекватни превантивни, 
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коригиращи и редуциращи решения за избягване на конкретна опасност и/или опасна ситуация, за 
промяна на някои от изходните параметри на средата или за намаляване на вероятни негативни 
въздействия. Към момента най-широко използвани за идентификация на риска в практиката са 
някои от следните методи метода на контролните списъци; на контролните въпросници, анали на 
вида и последствията е редица други. Те не са достатъчно пълни и достоверни в детайлите на 
опасностите. 

В работата се използва моделът на интегралната опасност. Всяка опасна ситуация и/или 
опасност се представя като своеобразна съвкупност от показатели, след което се конвертира на 
математически език. За тази цел опасностите се представят чрез точки или вектори на линейното 
пространство - х1 , х2, …хn. Броят на числата n е размерана пространството, а ix  ( )n,...2,1i =  е −i та 
координата на вектора. Представянето на опасностите и опасните ситуации в работните системи на 
икономическите дейности се свежда до изобразяване на векторите им в пространството. 

Съставянето на представителна извадка за изследваните критични събития е подчинено на 
правилата за планиране на експеримента и има три специфични аспекта. Първият аспект се състои 
в аргументиране и избор на контролни показатели, които са най-важни от гледна точка на 
изучаваните страни на опасностите. Контролните показатели практически съответстват на 
изходните параметри при проспективния анализ, но са категорийни или количествени.  

Вторият аспект е, че изменението на контролните показатели зависи от тези характеристики, 
които са управляеми и могат да се изменят - факторните показатели.  

Третият аспект са неутралните показатели. Те съответстват на неконтролираните фактори 
при активните експерименти. Практически това са показателите, които не се следят, но въпреки 
това съществуват. Към тази група отнасяме и показателите, оставащи постоянни във всички 
изследвани документи. 

Въведени са диференциални опасности от първи, втори и трети род. Те могат да се 
характеризират детайлно в информационно отношение чрез въведената система от индикатори. 

Съставен е оптимизиран вариант на модел на интегралните екологични и ергатични 
опасности. Разработен е инструментариум за събиране, обработване и съхраняване на 
информация за естеството и характера на различните видове опасности, генерирани в ергатичните 
системи.  

На основание на статистически данни се създава система от формализиращи признаци на 
опасностите, характеризиращи в детайли различните опасни явления, въздействия и ефекти, които 
могат да се генерират в ергатичните системи. Търси се възможност за използване на информацията 
от първични носители чрез съставяне на модел на съответствието на признаците на възникналите 
трудови злополуки и показателите на опасностите. 

След математическата обработка на резултатите от ретроспективния анализ за произволна 
икономическа дейност може се състави информационно – аналитичен инструмент - каталог. 
Каталожната информация е визуализирана и подредена в табличен вид под формата на матрица. 

Графично е илюстриран фрагмент от създадения каталог на опасностите за проектиране на 
сигурността. С негова помощ могат да бъдат избегнати грешки при проектиране на икономическите 
дейности, които на по-късен етап от жизнения цикъл на системите са в състояние да предизвикат 
вреди и/или щети. 

 
27. Мънев, П., Л. Владимиров. Ретроспективен анализ на опасностите и 

критичностите в ергономични системи. Част 1. Информационен модел. Русе, 
Русенски университет "Ангел Кънчев", Научни трудове, том 51, серия 1.2, 2012. 
с. 306 - 311. ISSN 1311-3321. 

Резюме 
Цел на настоящата работа е да се оптимизира предложената в предишни наши разработки 

методика за изследване на опасностите и критичностите в икономическите дейности. За 
изпълнението й е необходимо да се решат следните задачи: 1) оптимизиране на морфологичния 
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модел на опасностите и критичностите; 2) усъвършенстване на информационния модел; 3) 
дефиниране на критерии за избор на адекватен метод за обработка на данните от моделирането. 

За оценяване на опасностите е използван предложеният интегрален морфологичен модел. На 
негово основание е направен анализ на класифицирането на опасностите в стандарта EN 1050, 
открити са редица пропуски и несъвършенства в него и е създадена усъвършенствана система за 
таксономия на опасностите, позволяваща висока степен на обективност. Отчитайки пропуските се 
смята, че те могат да бъдат отстранени чрез оптимизиране на морфологичния модел на 
интегралната опасност. Това е осъществено чрез детайлизиране и допълване на компонентите на 
диференциалните опасности от I, II и III род от модела, аналогични на опасните явления, опасните 
действия и опасните ефекти.  

В резултат на това всяка конкретна опасност е представена по оста „опасно явление → 
опасно действие → опасен ефект”, тъй като този процес е природно доказан, философски 
интерпретиран и емпирично установен във фундаменталните науки. Детайлно са представени, 
които охарактеризират опасностите и съответно риска за появата им. 

Използвана е статистическата система за деклариране на трудовите злополуки, която е най-
достоверният и най - подходящ източник на информация за разработване на този инструментариум.  

Степента на информационната му значимост непрекъснато нараства и е доказана чрез 
редица изследвания. За целите на настоящото изследване за определяне на индикаторите и 
компонентите на опасности има три възможности - активен, пасивен и активно - пасивен 
експеримент. 

Събитията на възникване на злополуки са разделени на три етапа: І. Специфично физическо 
действие на пострадалия в момента на злополуката; ІІ. Отклонение от нормалните действия; ІІІ. 
Условия по време на злополуката и начинът на увреждане. 

При формирането на базата статистически данни за възникналите злополуки са спазени 
изискванията и правилата за качествен и количествено - качествен анализ на първичните 
информационни единици. 

Въз основа на анализа на информацията и на дефинираните модели бе установено, че 
вероятностите за възникване на критични събития в производствените процеси могат да се 
определят чрез информацията за значенията на признаците на информационния модел на появили 
се във времето злополуки в икономическите дейности. 

В предишни наши разработки, в процеса на създаване на информационен модел, 
редуцирането на информационната неопределеност и неяснота на компонентите на опасностите се 
осъществява чрез аргументиран избор на показателите, които ги дефинират. Използват се три 
основни групи показатели - контролни, факторни и неутрални. По същество контролните показатели 
практически съответстват на изходните параметри на изследваната система и могат да бъдат 
категорийни или качествени. Освен това те са във функция от факторните показатели, които са 
управляеми и могат да претърпят изменения в хода на анализа. Неутралните показатели 
съответстват на неконтролираните фактори при експеримента и практически не се следят в хода на 
процеса. В тази група попадат и показателите, оставащи постоянни в хода на изследването. 

Предложеният модел е с отворена структура. За нуждите на конкретно изследване се 
препоръчва йерархично приоритетизиране на показателите по съответни групи. В някои случаи е 
възможно към групите да се добавят и/или отстранят някои от тях. Изхожда се от значимостта им. 

Анализът на характера на показателите в описателния модел на злополуките, както и на 
възможните им значения показва, че могат да бъдат: вариационни - дискретни и индискретни; 
категорийни - ординални и номинални; алтернативни; многовариантни. Този факт дава основание за 
търсене на метод, който е достатъчно ефективен за обработка на разнородна информация.  

В наши изследвания  е установено, че е подходящо да се прилага теорията на информацията, 
чиито теоретични основи са изложени в теория на информацията. Чрез използване на 
математичния й апарат бе обработвана информация от различен характер независимо от вида на 
експеримента, чрез който е получена - активен, пасивен или активно-пасивен. 

В предишни наши разработки  са представени изследвания, базирани на информационната 
ентропия. Независимо от конкретиката на всяко изследване, избраният метод за обработка на 
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информационните данни трябва да отговаря на определени адаптивни критерии, които в работата 
се формулират точно. 

Предложеният инструментариум за оптимизиране на морфологичния модел на опасностите и 
критичностите в работните системи на икономическите дейности е базиран на допълването и 
детайлизирането на диференциалните компоненти на опасностите.  

В резултат на това е представен информационен модел с отворена структура, подходящ за 
адаптиране към конкретни условия на средата. Новост е предложението за йерархично 
приоритетизиране и/или игнориране на показателите по съответни групи. За по-добра визуализация 
може да се представи и графично. За достоверността на получените в хода на изследването на 
опасностите и критичностите резултати се препоръчва използването на метод, който да гарантира 
сигурността на обработването на първичната информация. Дефинирани са критерии, на които 
трябва да отговарят използваните в хода на изследването методи. 

 
28. Мънев, П., Л. Владимиров. Ретроспективни модели на опасностите и 

критичностите в ергономични системи. Част 2. Експериментални модели. Русе, 
Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 51, серия 1.2, 
2012. с. 312 - 316. ISSN 1311-3321.  

Резюме 
Цел на настоящата работа е изследване на опасностите и критичностите, възникващи в 

икономически дейности с помощта на адекватен експериментален модел на база информация за 
възникнали злополуки в работните системи. За изпълнението й се решават две основни задачи: 1) 
да се определи обемът на експерименталната извадка по начин, гарантиращ нейната 
представителност; 2) експериментално изследване на характерни показатели на опасностите и 
критичностите на базата на възникнали злополуки за определен отрасъл и за конкретизиран 
времеви диапазон от 2000 до 2009 г. 

От голямо значение за адекватното поведение на експерименталните модели е определянето 
на представителната извадка от данни, които ще се обработват. Съставянето на представителна 
извадка за изследваните опасности и критични събития, възникващи в икономически дейности е 
подчинено на правилата за планиране на експеримента. Разглежда се в три специфични аспекта. 

Първият от тях се състои в аргументиране и избор на контролни показатели, които са най-
важни от гледна точка на изучаваните страни на опасностите. Контролните показатели практически 
съответстват на изходните параметри при проспективния анализ, но са категорийни или 
количествени. Вторият аспект е, че контролните показатели са във функция от изменението на тези 
характеристики на извадката, които са управляеми и могат да се променят - факторните показатели. 
Третият аспект са неутралните показатели. Те съответстват на неконтролираните фактори при 
активните експерименти. Практически това са показателите, които не се следят, но въпреки това 
съществуват. Към тази група отнасяме и показателите, оставащи постоянни във всички изследвани 
документи. 

Контролните, факторните и неутралните показатели за всеки анализ на опасностите и 
критичностите в зависимост от конкретиката на съответното изследване могат да са различни. 
Зависят от целите и задачите на анализа, като същевременно определят и начина на съставяне на 
извадката. 

Формирането на извадката в настоящето изследване на опасностите и критичностите се 
извършва чрез групиране на информационните източници – документите, и съдържащата се в тях 
информация или на информацията от активни експерименти. Създават се стратифицирани извадки, 
еднородни по признаци, състав и структура, които се обработват, съпоставят, сравняват и 
анализират. Тази процедура е подчинена на конкретна идея и се извършва по определен признак. 

Представен е алгоритъмът за изследване на опасностите и критичностите, възникващи в 
икономическите дейности. Осъществен е с помощта на адекватен експериментален модел, базиран 
на данни за възникнали и декларирани в съответствие със сега действащите в страната нормативни 
изисквания злополуки при работа. 
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Аргументирани са изискванията за определяне на обема на експерименталните извадки по 
начин, гарантиращ представителността им. Представени са числените характеристики на 
установените закони на разпределение на два от детайлно анализираните факторни показатели - 
„Възраст на пострадалите” и „Трудов стаж по професията”. 

За периода 2000 - 2009 г. са обработени данни за възникнали и декларирани злополуки в 
редица икономически дейности като метало – и дървообработване, земеделие и др. Изследва ни са 
над 420 злополуки. 

Определени са числените статистически характеристики. Резултатите са представени в 
табличен вид. 

Възрастта Sв на пострадалите при злополуки работници е подчинена на закона на Вейбул 
през двата основни периода на изследване. Средната й стойност е в диапазона от 34,63 до 53,62 г. 
По - висока е в земеделието, което се обяснява с миграцията на работна ръка към градовете. 
Средноквадратичното отклонение е от 6,07 до 13,24 г., а коефициентът на вариация [ ]XV  достига 

56,72. Вероятността Pm1m2  в диапазона на средната стойност σ±]X[E  се изменя от 0,6132 до 
0,7102. През периода на изследване на злополуките трудовият стаж Sтс на пострадалите е 
подчинен основно на нормално разпределение. В химически дейности е в сила логаритмично - 
нормално разпределение, а за екарисажите разпределението е по закона на Вейбул. Средната 
стойност се изменя от 9,73 г. до 30,22 г. за земеделски дейности.  

Направени са заключения за законите на разпределения по всички изследвани признаци. 
 
29. Караджов, К., Л. Владимиров, П. Мънев. Сценарии за определяне на 

риска за потребителите поради изтичане на горими вещества. В: Научна 
конференция ”Защита на потребителите в Европейския съюз”, Варна, 2008, стр. 
172-182, ISSN 1311-9222. 

Резюме 
При използване на стоки, съдържащи опасни вещества, е важно да се предвиди степента на 

риска за потребителите. Въз основа на нея могат да се планират и провеждат действия свързани с 
осигуряване на безопасността. Най-често срещаните случаи на битови източници на риск са бутилки 
за втечнени и сгъстени газовe. При проектирането на този род стоки е необходимо да се 
прогнозират различни сценарии, които предизвикват риск за потребителите. 

Цел на настоящата работа е да се дефинират сценарии за моделиране на опасни ситуации от 
изтичане на горими вещества и да се определят характеристиките им. Основни задачи са: 1) 
Формулиране на базови сценарии за възникване на риск от изтичане на горими вещества; 2) 
Въвеждане на аналитични зависимости за определяне на характеристиките на сценариите; 3) 
Разработване на алгоритъм и софтуерна програма за моделиране на сценариите. 

В изпълнение на първата задача се формулират и аргументират пет основни сценария.  
Основание са експериментите и статистическите наблюдения върху възникнали взривове, 

пожари и отравяния при използване на съдове за опасни вещества. Тези случаи възникват поради 
изтичане на веществата, като най-често срещаните са горими течности или газове. Съпроводени са 
и с токсично действие на веществата или техни продукти. Сценариите могат да се опишат като се 
спазва логиката на интегралния риск. 

Петте базови сценарии са графично са илюстрирани. Графичните модели могат да бъдат 
отнесени както за стоки и услуги за непроизводствени и нетърговски дейности по силата на Закона 
за защита на потребителите, така и за характерни работи в производствени икономически дейности.  

Причините за възникване на сценариите за изтичане на опасни вещества са трие:  
1) Изтичане поради нарушаване на херметичността. Появява се поради локални повреди или 

дефекти като разкъсване на уплътнения, поява на пукнатини в корпусите на съдовете в резултат на 
стареене на материалите, скъсване на съединения или тръбопроводи и други. Веществата излизат 
под формата на струя.  
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2) Разрушаване. В резултат изтича цялото количество съхранявано вещество. Освен това от 
свързаните тръбопроводи може да изтичат допълнителни количества вещества, като този процес 
ще продължава до изключване на тръбопроводите или други устройства.  

3) Субективни грешки при работа 
Паралелно със сценариите се съобразяват: а) Количество, скорост и време на изтичане на 

веществата; б) Движение на веществата или енергията; в) Иницииращи фактори, като топлина и 
налягане във функция от времето. 

Принципно могат се формулират три категории изтичане: І. Турбулентно изтичане за 
продължително време; ІІ. Изпаряване на разлети опасни течности; ІІІ. Внезапно изтичане и 
разпръскване в пространството. 

Представени са математическите им модели.По тях се определят основните характеристики 
на изтичане на веществата - количество на изтекли горими вещества, времето от началото на 
изтичане до откриването му; време от откриване до задействане системите за спиране на 
изтичането; време за извършване на операциите по затваряне на тръбопроводи и спиране на 
компресори или помпи. 

При образуване на горима среда в помещения се отчита дебитът на източника на горим газ 
или пари. Той зависи от размерите на помещението и от долната концентрационна граница  на 
възпламеняване на веществото. При източници с малка мощност е важно определянето на 
размерите на замърсената област, а при тези с голяма – времето за замърсяване на цялото 
помещение. 

Разпространението на веществата в помещения се характеризира с радиуса на опасната 
зона. За опасна се счита зоната с радиус, равен на максималното разстояние на замърсената 
област, имаща концентрация на газа или парите, по-високата от безопасната.  

За моделиране на описаните сценарии е създаден софтуерен продукт, разработен на 
програмен език Delphi 6. Блоковата схема на продукта е графично представена в работата. След 
стартирането на екрана се изобразява основното меню и от него се избира изчисления за газове 
или течности. При избор на „Газове” се появява прозорец с данните, които трябва да се въвеждат за 
горимите газове при разхерметезиране - локално разрушаване на съда. Има избор за вид на 
горимия газ, а ако го няма в списъка се избира “Други”. 

При пълно разрушаване на съда се въвежда обемът на съда. При ситуации на работни 
системи в икономическите дейности се задава броят на компресорите и се въвеждат дебитите и 
времето за спиране на всеки. За тръбопроводите се посочва броя им, диаметър и дължина на всеки 
от тях. След въвеждането на данните се извършват изчисления и на монитора се появява 
информация за резултатите. 

При „Течности” интерфейсът е аналогичен.  Предвидена е възможност на всеки етап да има 
връщане с една стъпка назад чрез бутона Close, което дава възможност бързо получаване и 
съпоставяне на много варианти.  

Систематизирани са пет базови сценарии за възникване на риск от изтичане на горими 
вещества. За всяка от съставящите на сценариите за представени характеристики, които описват 
най - важните параметри за определяне на риска от появяването им.  

Предложени са аналитични зависимости, които са с доказана теоретична и практическа 
точност. Допълнително зависимостите са усъвършенствани с дисперсионно изравняване и 
осъвременени с фактори и операции, които спомагат за точно алгоритмизиране. 

Разработен алгоритъм и софтуерна програма за моделиране на сценариите. Приложението й 
в изследвания и учебна дейност по теория на риска показва, че е достатъчно надеждна и точна.  Тя 
е необходимо да бъде развита с разширения за моделиране на вида и тежестта на вредите и за 
определяне на степента на риска. 

 
30. Томов, В., Л. Владимиров. Анализ на чувствителността на риск - 

моделите. Русе, Научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 
47, серия 1.2, 2008. с. 141 - 145. ISSN 1311-3321. 
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Резюме 
Целта е да се съставят препоръки и правила за приложение на методите за анализ на 

чувствителността на риск - моделите в сигурността. За постигането се решават шест задачи: 1) 
Анализиране на получените модели на риска в изследвания на авторите; 2) Проучване на методите 
за анализ на чувствителността в икономиката, технически и обществени науки; 3) Анализ на 
аналитичната същност на методите; 4) Сравнителна систематизация за обосноваване избора на 
методите за анализ на чувствителността на риск - моделите; 5) Въвеждане на система от признаци 
за избиране на методите за оценка на риск - моделите; 6) Предложение за прилагане на конкретни 
методи. 

 Анализът на изведените модели на риска показват, че факторите и параметрите им са от 
четири типа: 1) Вероятностни, дължащи се на природата на причинно-следствените отношения. 
Това са рисковете на появяване на всяка съставяща на опасните явления, опасните действия и 
опасните ефекти. 2) Детерминирани, които поради естеството им остават постоянни в 
действителността. Отразяват влиянието на контролируми постоянни фактори върху изходните 
параметри на риска. 3) Моментно вероятностни или моментно детерминирани,  отнасящи се за 
величини, които съществуват във всеки произволно избран, безкрайно малък интервал от време в 
определен диапазон. 4) Периодично вероятностни или периодично детерминирани, които са 
величини, възникващи през конкретен период или цикъл, определен като време между два момента.  

Проучването на методите за анализ на чувствителността показа, че има широк спектър от 
методи, които за целите на изследване на риска в екологичната сигурност не са прилагани.  

Анализирайки същността им и отчитайки спецификата на рискметрията ги разделяме на пет 
основни класа:  

I клас. Предварителни методи. Могат да се използват за ориентировъчен анализ на 
чувствителността на факторите на моделите. Чрез тях може да се оцени значимостта им. На този 
етап може да се оцени дали има влияние върху вариациите на параметрите на модела.  

II клас. Локални методи. Намират приложение за анализ на действието на измененията в 
значенията на факторите върху специфични характеристики на параметрите на моделите. Такива 
характеристики са  средна стойност, дисперсия, коефициент на вариация и други показатели, 
свързани със законите на разпределение.  

III клас. Математически методи.  Могат да служат за определяне на чувствителността на 
параметрите при смущения или отделни вариации на факторите. Позволяват да се изключат 
незначимите фактори.  

IV клас. Статистически методи. Могат да намерят приложение в случаите когато факторите са 
свързани с вероятностите на появяване в определен диапазон на закона на разпределение и когато 
един или повече фактори са случайни процеси, зависещи от времето.  

V клас. Графични методи. Те позволяват чрез графи, диаграми, пространствени изображения 
и други визуални форми да се представят реакциите на параметрите в случай на промени на 
факторите на моделите. 

За ориентиране към подходящ метод за анализ на чувствителността бе формулирана система 
показатели, които подпомагат избора. Тези показатели са дадени в табличен вид. Чрез 
показателите е направено сравнение между 12 метода: номинален рангов анализ NRSA ; 
диференциален анализ DSA ; корелационен анализ: обикновен simpleCA  и рангов rankCA ; 

регресионен анализ: линеен linearRA  и рангов rankRA ; дисперсионен анализ DA ; йерархични граф 

- модели CART ; тест на Фурие FAST ; метод на Собол Sobol ; повърхнина на отклика RSM; 

обобщен информационен индекс MII .  
 Същността, приложността, предимствата и недостатъците на тези методи са обобщени в 

таблица. Систематизацията на методите за анализ на чувствителността не изчерпва всички 
възможности. Тя може да бъде продължена и усъвършенствана в целево планирани изследвания.  

Достига се до извода, че изборът може да бъде извършен на основание на четири основни 
признака:  
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І признак. Обективност. Постига се чрез: 1) ранжиране на значимостта на факторите; 2) 
идентификация на комбинациите от значения на факторите, които предизвикват повишени рискове; 
3) разкриване и приоритетизиране на причините за неопределеност и чувствителност; 4) 
установяване на локалните промени в моделите; 5) оценяване на достоверността на моделите. 

ІІ признак. Потребност от информация: 1) количествено и качествено ранжиране на 
факторите; 2) разграничаване на факторите по степен на значимост;  3) групиране на факторите по 
значимост; 4) дефиниране на незначимите фактори; 5) определяне на областите на  изменение на 
факторите и параметрите; 6) стойности и ранг на факторите с максимален риск.  

ІІІ признак. Ограничения към моделите: 1) линейност или нелинейност; 2) взаимодействия и 
зависимости между факторите; 3) нива на вариране и оптимални области на фактори и параметри; 
4) категория на факторите - дискретни или индискретни, количествени или категорийни. 

ІV признак. Фаза на приложение: 1) преди моделиране за получаване на предварителни 
резултати, тип и формат на информациите, необходими за извеждане на моделите на риска; 2) след 
моделиране при което се установява чувствителността на моделите. 

На основание на изложените признаци и посочените съображения са формулирани препоръки 
за избор, които са систематизирани и представени по подходящ за потребителите начин. 

 
31. Томов, В., Л. Владимиров. Методични насоки за дефиниране на научни 

приноси в изследвания на риска. Русе, Научни трудове на Русенския 
университет "Ангел Кънчев", 2009, том 48 серия 1.2. с. 126 - 131. ISSN 1311-3321. 

Резюме 
Цел на настоящата работа е формиране и дефиниране на методични насоки за определяне 

на научни приноси в разработки по изследвания на риска. Основните задачи, които се решават, са: 
1) Извеждане на характеристики и класифициране на научните приноси; 2) Създаване на процедура 
за дефиниране на приносите; 3) Съставяне на препоръки за описание на научните приноси. 

Дисертационните трудове трябва да бъдат насочени към решаване на научни или научно - 
приложни проблеми, да съответствуват на съвременните постижения на науката и практиката и 
творчески да ги развиват. Трябва да съдържат: а) за получаване на научна степен "доктор" - научни 
или научно - приложни резултати, които представляват оригинален принос в науката, б) за 
получаване на научна степен "доктор на науките" - теоретични обобщения и решения на големи 
научни или научно - приложни проблеми, които съответствуват на съвременните постижения и 
представляват значителен оригинален принос в науката. Тези изисквания трябва да бъдат спазени, 
като основната отговорност е на авторите и рецензентите.  

Първите препоръки са от 1982 г., когато приносите в дисертационните трудове се разделят на 
пет категории – съществен научен принос, научен принос, научно-приложен принос, приложен 
принос и методичен принос. Различията са в характера на достиженията и областта им на 
валидност. Впоследствие тази категоризация се доразвива, като дори се въвеждат допълнителни 
изисквания за брой публикации в страната и чужбина, брой и ниво на цитиранията и т.н. Това води 
до усъвършенстване оценяването на научните трудове, но в редица случаи обосновки няма и 
нововъведените изисквания изглеждат като самоцелни и лични предпочитания.  

На този фон впечатление правят критериите за присъждане на научни степени в областта на 
военни и военно – инженерни науки от 2005 г. Те са издържани терминологично и съдържателно и 
са особено важни при оценяване на дисертационни трудове в областта на риска. Въпреки 
методичната помощ, която се оказва чрез тях, докторантите и рецензентите се нуждаят от 
принципни насоки, характеристики, формулиране и лексическо описание на научните приноси.  

Характеристики на признаците считаме, че трябва да бъдат формите и признаците за 
научност. За охарактеризиране на приносите трябва да се очертае съответствието им с основните 
постановки на наукознанието. Графично в работата са представени дефинираните форми и 
признаци, съставени на основание на базови положения в наукознанието. Чрез тях авторите и 
рецензентите могат бързо и точно да представят постиженията и правилно да ги именуват. Така ще 
обосноват значимостта на резултатите от съответния труд.  
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При класифицирането на научните приноси е редно да се спазва въведената класификация, а 
именно «научни или научно - приложни резултати, които представляват оригинален принос в 
науката” и “теоретични обобщения и решения на големи научни или научно - приложни проблеми, 
които съответствуват на съвременните постижения и представляват значителен оригинален принос 
в науката”.  

От нас бе направен опит за усъвършенстване, като в най-новия си вид предлагаме 
класификация, включваща три базови групи приноси:  

І. Голям научен и научно - приложен проблем, т.е. проблем със съществено значение за 
сигурността и отбраната, за регионалната, континенталната и международната сигурност;  

ІІ. Оригинален научен принос – нов и недостигнат досега научен и научно-приложен резултат 
или неприлагани досега теория и технология на изследване в дадена конкретна и значима за 
съвременността област на риска, сигурността и отбраната;  

ІІІ. Теоретични обобщения и решения на големи научни и научно - приложни проблеми: 1) 
Модел, общ метод на изследване, класификация и др., чрез който се реализират, проектират и 
внедряват информационни, комуникационни, управленски, инженерно-технически системи и 
технологии, имащи пряко и голямо значения; 2) Научен резултат, който представлява обоснована и 
доказана закономерност за решаване на частни въпроси; 3) Научен резултат, който представлява 
обоснована и доказана теза, вследствие на проведени системни и конкретни научни изследвания и 
чрез научна критика и дискусия с други автори; 4) Разкриване действието на определени закони и 
закономерности; 5) Формулиране и развитие на специфичен категоричен апарат; 6) Извеждане на 
обобщения, имащи методологическо и теоретично значение за специфичната научна област, както 
и за други близки до нея научни области; 7) Формулиране на изводи и препоръки за дадено научно 
направление, за професионалната и управленска дейност.  

Всяка дисертация трябва да включва базова теория или теоретична постановка. От това 
следва, че при формулирането на научните приноси е необходимо да личат описателната, 
нормативна и прогнозна функция на теорията. По изпълнението на теоретичните основи на 
дисертацията проличава и подготовката на докторанта. Кандидатите трябва да имат задълбочени 
теоретични знания по съответната специалност и способности за самостоятелни научни 
изследвания. 

На основание на опита в разработване на дисертационни трудове  и монографии е съставена 
процедура за дефиниране на научни приноси, която е графично илюстрирана в работата. Приносите 
са лексически модели на конкретни достижения, които трябва да бъдат определени с отчитане на 
специфичните им характеристики.  

Процедурата включва система въпроси и отговори, като  определения и изразни средства за 
формулиране. Първоначално считаме, че е необходимо да се разбере «Какво е извършено?», но в 
никакъв случай самото извършване да се счита за принос. Може да се отговори на въпроса с типови 
изрази като «Изследвани са..», «Доказани са ....» и др., които са са в началото на формулировката.  

След това трябва да се разбере какви конкретните резултати - «Какви са получените 
резултати?». Например, понятия, класификации, тези, доказателства и т.н. Общата формулировка 
на резултатите не е достатъчна. Ето защо е необходимо да се поясни «Какво отразяват 
резултатите?». Може да се създава теория, да се доказват тенденции, закономерности, формиране 
на стратегия и редица други.  

«Каква е значимостта и ефекта?» е възлов въпрос. На него е подходящо да се отговори чрез 
значенията на приносите в горепосочената класификация и разширения вариант на класификацията 
от 1982 г. Разширението бе направено чрез включване на допълнителни формулировки за 
същността на достиженията, на новост, практическа значимост и ефект от внедряване и използване.  

Признакът за новост на резултатите се въвежда, за да се докаже оригиналността им. 
Практическата значимост се  доказва чрез отговор на въпросите «За какво могат да се използват 
резултатите в практиката?», а ефектът от внедряване чрез «Къде могат да се внедрят 
резултатите?» и «Какъв е ефектът от внедряване на резултатите?».  
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В графичната илюстрация на процедурата са дадени множество примери за формулировки, 
изрази, определения и съществителни, които могат да се използват в дефинициите на научните 
приноси. 

От тях трябва да личи актуалността и значимостта на достиженията в дисертацията - 
«Актуални и перспективни ли са резултатите?», «Може ли да се разшири приложението?». 

Считаме за особено важен момент във формулировките правени от докторантите е те да 
представят своите виждания на бъдещото развитие на получените резултати. Извървявайки пътя на 
разработване на дисертацията е необходимо дисертантът да набележи насоките за бъдещи 
изследвания, което може да стане чрез отговори на въпроси като «Необходими ли са допълнителни 
изследвания и развитие на резултата?», «Кои аспекти е необходимо да се развият допълнително?», 
«Кои са проблемите, обектите, целите и задачите на бъдещи изследвания?», «Какви препоръки 
могат да се направят за бъдещи изследвания?».  

Спазвайки изложената процедура могат да се получават аргументирани и езиково издържани 
приноси. Опитът ни доказва, че приложението им допринася съществено за успешна защита и 
утвърждаване на кандидатите за научни степени. Считаме, че представените насоки са достатъчно 
универсални и могат да се адаптират към различните научни специалности.  

  
32. Томов, В., Л. Владимиров. Тенденции в обучението по мениджмънт на 

бедствията и спасителните дейности в европейски университети. Варна, Научен 
алманах на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", серия 
"Юридически науки и обществена сигурност", 2013, кн. 20, с. 88-102, ISSN 1311-
9222. 

Резюме 
Цел на настоящата работа е да се разкрият рамките и основните тенденции на обучението по 

мениджмънт на бедствията и спасителните дейности в чуждестранни университети. За постигането 
й се решават следните задачи: 1) Приемане на ключови думи за информационно търсене и 
признаци за анализ на обучението, 2) Събиране и обработване на информацията, 3) Разкриване на 
закономерностите в обучението по приетите признаци. 

Информационното търсене е извършено в глобалната Интернет мрежа. Използвана е 
системата Google, за браузер Mozilla Firefox. За изграждане на система на търсене бе приета 
структура на четири нива.  

Коренната ключова дума, на първо ниво на информационно търсене,  бе management. 
Основание за това бе правено през 2008 г. проучване, което ни показа, че управлението е акцентът 
в обучението по редукция на бедствията. По-късно през 2011 г. това становище бе потвърдено от 
изучаване на съдържанието на значимите сайтове по защита с бедствията. Имат се пред вид 
http://www.preventionweb.net, http://www.unisdr.org, http://www.adrrn.net/, 
http://www.colorado.edu/hazards/resources/disaster-grads.html, http://green-recovery.org/,  
http://www.nvoad.org/, http://www.pedrr.net, http://www.itc.nl/unu/dgim/unedra/default.asp, The 
International Emergency Disasters Database.htm, Legal Framework.htm, Safety Report Guidance - Seveso 
II.htm, Disaster Data Portal.htm и редица други. 

Проследявайки съвременните схващания за дефиниране и класифициране на бедствията 
потърсихме ключова дума на второ йерархично ниво. От методологична гледна точка акцентирахме 
върху дума, която да представя обектите на мениджмънта на бедствията -  disaster.  

На трето ниво използвахме думата reduction – намаляване, а на четвърто място higher 
education – обучение.  

На пето ниво при търсенето включвахме думи, които отразяват съдържанието на обучението 
– curriculum или plan.   

За обучението в държави, където се говори немски език бяха използвани ключовите думи 
katastrophe, katastrophenshutz, katastrophenmanagement, katastrophenvorsoge, hochschulebildung. 

Ключовите думи, които бяха използвани в търсенето на руски език са чрезвичайные ситуации, 
защита, восстановление, спасательные работы, обучение, университет. 
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В търсенето на обучение във френскоговорящи  и испаноговорящи държави бяха използвани 
горепосочените ключови думи на английски език. 

Четири сайта на френски и осем сайта на испански език бяха използвани чрез съответните 
аналози на горепосочените ключови думи на английски език. 

Като признаци на нивото на обучение бе възприета българската система във висшето 
образование, а именно образователна и квалификационна степен, област на висшето образование, 
професионално направление. 

Търсени бяха техните аналози на висшето образование в чужбина. За локация на обучението 
бе приет континенталния принцип на делене, след това държава и университет, където се извършва 
обучението. 

Обект на проучването бяха учебните планове, а по тяхното съдържание бе направен опит за 
вникване в съдържанието им. Намерени бяха сравнително малко планове с анотации на учебните 
дисциплини. Това ни позволи точно да систематизираме значимите теми в обучението и степента 
на акцентиране в изучавания материал. В останалите случаи систематизацията бе извършена на 
основание на личния ни опит в обучението по мениджмънт на бедствията и извънредните ситуации. 

Могат да се посочат пет базови направления на обучението в чуждестранните университети 
по разглежданата тематика: 1) мениджмънт на риска, 2) мениджмънт на бедствията и спасителните 
дейности, 3) мениджмънт на общественото здраве в критични ситуации, 4) психология на критичните 
ситуации, 5) клинични грижи за пострадали при бедствия. 

Използвайки класификацията в България, може да се направи заключение, че тези тематични 
направления се развиват по: І. Област на висше образование-природни науки, социални, стопански 
и правни науки, технически науки, медицински науки, сигурност и отбрана. ІІ. Професионални 
направления: администрация и управление, национална сигурност, общо инженерство, управление 
на риска. Обхванати бяха образователно-квалификационни степени бакалавър, магистър, доктор и 
продължаващо обучение, включително дистанционно обучение. 

Обобщавайки различните нива на обучение могат да се дефинират шест направления на 
придобиваните знания: 1) общи познания за бедствията, причини и следствията, 2) разбиране на 
проблемите на мениджмънта на бедствията и спасяването, 3) мениджърси знания и умения, 4) 
анализ на критичните ситуации, 5) синтез на решения за защита, 6) оценяване на ситуациите и 
действията за защита. 

Обучение по мениджмънт на бедствията и спасителните дейности в европейските 
университети по държави. Последователно се изложат най-важните характеристики на обучението. 
Така в Германия обучението се води по три направления:  

1) Програма „Еразмус мундус” за обучение на магистри по мениджмънт на риска от 
наводнения. Локацията е Дрезден в Германия, Делфт в Холандия,  Барцелона в Испания и Любляна 
в Хърватска. Образователната и квалификационна степен е магистър на Технически университет –
Дрезден, на Университет Делфт и на Техническия университет в Каталуния, ЮНЕСКО-Институт за 
обучение по проблемите на водата. Обучение се състои в защита от интегрирани рискове от 
наводнения и редуциране на човешките и социално-икономическите вреди.  

В съответствие е с Директивата на Европейския парламент за наводненията. Получават се 
дипломи за: а) магистър по хидроинженество и хидроинформатика в Университет в Делфт, б) 
магистър по хидро инженерство в Технически университет в Дрезден, в)  магистър по мениджмънт 
на риска в Техническия университет в Каталуния.  

Ключови теми на обучението са: климатични промени, мениджмънт на риска от бедствия, 
географски информационни системи и картографиране, идентификация на риска, оценка на риска. 

 2) Обществено здраве и бедствия. Извършва се  в Хайделберска академия на науките и 
хуманитаристика. Степента и сертификатът са за магистър или доктор. Учебните модули са 
бедствени ситуации; подготовка за бедствия, програми за развитие, трансгранични културни 
явления, връзки и комуникации; профил на развитието; приложна епидемиология и оценки; родова 
основа и сексуални престъпления; планиране на природните бедствия и на спасяването. 

3) Уязвимост на културното наследство от климатичните промени. Извършва се в Европейски 
център за културно наследство, Европейска комисия, Европейско и Средиземноморско 
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споразумение за големите опасности. Образователната степен е магистър. Учебните модули са 
„Климатични промени и строителна безопасност”; „Климатични промени и въздействието им върху 
културното наследство”; „Климатология”; „Принципи на адаптирането и устойчивостта на културното 
наследство на въздействието на климатичните промени” и редица други. 

Обучението по мениджмънт на спасяването и извънредните ситуации е включено като 
различни форми на университетски програми в осем държави от Европейския съюз и две не 
членуващи в Съюза.   

Обучението е локализирано в държави с интензивно появяване на природни и технологични 
бедствия. Ориентирано е предимно към характерните за съответните държави бедствия и 
извънредни ситуации.  

Тематично университетските програми са сродни по области на висшето образование и 
професионални направления. Водещите университети от Франция, Великобритания и Швейцария 
провеждат обучение по мениджмънт на бедствията в развиващи се страни от Африка и Азия.  

Установява се увеличаване на броя на програмите за университетско обучение по 
мениджмънт на бедствията и извънредните ситуации.  Въведени са различни форми на обучение 
под егидата на Програмата на ООН за редукция на бедствията и на ЮНЕСКО по защита от 
наводнения. 

 
33. Vladimirov, L., K. Hristova. Improve dialog categorization of the Methods for 

risk assessment of environmental danger economical activities. Journal Scientific 
and applied research, Volume 4, 2013. pp. 146-153. ISSN 1314-6289. 

Резюме 
Цел на настоящата работа е систематизиране на методите за риск анализи. За постигането се 

решават три задачи: 1) Проучване на съществуващите методи за риск анализ; 2) Дефиниране на 
съществени признаци за таксономично подреждане; 3) Систематизиране по аргументираните 
признаци. 

Съгласно действащите у нас нормативни актове са въведени дефиниции за анализ на риска, 
оценка на риска и преценяване на риска, който не са достатъчно пълни и изразителни. В резултат 
на извършения литературен преглед са установени прилаганите понастоящем методи за анализ на 
риска. Много от тях напълно сродни. Имат три основни фази: 1) фаза на идентификация, която е 
свързана с описание на разположението и същността на опасните дейности, продукция и 
оборудване; 2) фаза на оценяване, в която се определя рискът. Използват се два начина-
детерминиран и вероятностен. Предварително се установяват последствията при различни 
сценарии. Правят се изводи за конфликтните места или зони, близки до тях; 3) фаза на ранжиране. 
В нея резултатите, получени през първите две фази, се подреждат по значение в нисходяща 
градация. Проличават максималните или близки до тях рискове.  

Литературният преглед показа, че не се използват всички посочени фази на анализа. Част от 
методите се основават само на идентификация, други - на идентификация и оценка, а трети 
включват идентификация, оценка и ранжиране. Методите имат три базови елемента: 1) 
Необходимите резултати - област и предмет на приложение; 2) Обектът и предметът на анализа на 
риска, като базова информация от изходни данни; 3) Вид на метода.   

Потребителите е необходимо да уточнят първите два елемента, а след това да стигнат до 
подходящ метод за анализ на риска. На този етап няма единна и пълна систематизация на 
методите за анализ на риска, тъй като никой от създателите им и тези, които ги публикуват, не се е 
ангажирал с класифицирането им. Причина е разнообразието и многобройността им. Това пък от 
своя страна води до хаос и до неопределеност.  

За да се отстрани този методологичен недостатък в настоящата работа за първи път се прави 
пълна систематизация и съответна класификация на съществуващите методи за анализ на риска.  

Изискването към класификацията, от една страна, е да е достатъчно пълна, а от друга да не е 
прекалено сложна, тъй като не би позволила бързо и точно избиране на подходящ метод. По 
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принцип на извършване на анализа методите се разделят на две основни категории-метрирани, т.е. 
количествени и неметрирани-качествени.  

В зависимост от характера на показателите на риска методите се класифицират на три класа-
детерминирани, вероятностни и комбинирани. Детерминираните се въвеждат, за да се обхванат 
методите, които третират продукцията, производственото оборудване и определянето на 
последствията за различни цели, като хора, околна среда и съоръжения. Вероятностните 
обединяват тези методи, които са базирани на вероятността или честотата на възникване на опасни 
ситуации или потенциално опасни състояния и процеси. Отнесени към производственото 
оборудване тази група методи фокусира върху определяне на вероятностите на отказите.  

Обект на анализа са:  а) Планови и проекти;  б) Процеси, реакции и операции; в) Суровини, 
материали и продукция; г) Критични ситуации и събития; д) Политика и мениджмънт на сигурността; 
е) Околна среда; ж) Текстова формализация и информация. Предмет на анализа са: 1) 
Месторазположение, пространство на разпространение на опасни фактори, на емисии и имисии, 
пространствено съвместяване на обекта и източника; 2) Инсталации и съоръжения; на техните 
елементи, секции, агрегати, участъци, възли; на тръбопроводи за течности и газове; на 
технологични функции;  защитни системи; складове и др. 3) Технологични операции; 4) Извършвана 
работа; реакции, физични и химични свойства; характеристики на процесите; кинетични и топлинни 
параметри; състояния на функциониране; условия и параметри на технологичните операции; 5) Тип 
и вид на продукцията, суровини, материали, полуфабрикати, физични и химични свойства и 
характеристики, количествени токсикологични данни; 6) Тип, вид и характеристики на критичните 
ситуации и събития; 7) Вероятност на появяване на авариите; честота на иницииране и на 
възникване на критични събития; човешки грешки; размер и тежест на критичностите; вероятност за 
въздействие на опасните фактори; 8) Експлоатация и поддържане на съоръженията, инсталациите и 
друго производствено оборудване; 9) Организация и управление на производството, на транспорта; 
разходи за производствено оборудване; 10) Компоненти на околната среда; 11) Топографични 
данни за чувствителността на популациите; 12) Критерии, норми, стандарти; 13) Правила, наредби, 
предписания, закони, исторически сведения; статистическа информация. Подразделенията на 
обекта и на предмета на риск анализите зависят от типа на методите – метрирани или неметрирани.  

В нагледна таблична форма са изложени двете систематизации, които са принос в теорията 
на риска. Те позволяват лесно и бързо ориентиране, а след това и избиране на подходящ метод за 
риск анализ. 

 
34. Vladimirov,  L., К. Hristova.  Measurement's and Application's Categorization 

of Methods for Risk Assessment. Sustainable Development. International Journal, 
2013, No 13, pp. 5-9, ISSN 1314-4138.  

Резюме 
Цел на настоящата работа е развитие на създадената систематизация на методите за риск 

анализи. За постигането й следва да се решат следните задачи: 1) Дефиниране на признаци за 
таксономично подреждане на методите, които да бъдат логически и съдържателно свързани с 
признаците на предварителната систематизация; 2) Систематизиране на методите за риск анализ 
по нововъдените признаци; 3) Формулиране на изводи за систематизирана приложимост на 
методите за риск анализ. 

Категорията, класа, обектът и предметът на риск анализа създават своеобразна база за 
изграждане на сложна система на класифициране на методите. Надстройката им се определя от 
областта и обхвата на риск анализа. В таблична форма е изложена класификация на методите за 
анализ на риска по област и обхват на приложимост.  

Въведени са няколко подразделения на областта на приложимост: Управление; Списъци, 
Спецификации, Регистри, Каталози; Прогнози; Ранжиране. Обхватът на приложимост се подразделя 
в зависимост от категорията и класа на методите, а именно на: Действия, въздействия, влияния; 
Препоръки, изменения, организация, процедури за защита; Спецификации на отказите в 
оборудването; Оценки на риска;  Списъци на рисковете; Списък на причини/следствия; 



 57 

спецификации на критичните ситуации и събития в съоръжения и инсталации; Списъци на 
характерните откази;  списъци на опасните участъци и зони; Сценарии на типични критични събития; 
Рейтинг на повредите; Сигурност, възникващи сценарии, разрушения, вреди; злополуки; Индекс или 
ниво на риска; Тежест или критичност на вредите; индекс на пожарите и експлозиите; индекс на 
токсични аварийни емисии; индекс на организационния риск; Тип на ранжиране на риска. 

Различните икономически дейности се развиват в различни условия и обстоятелства. Поради 
това е подходяща да се извърши систематизация по икономически дейности. Такава е представена 
в подходяща таблица. Съвременното развитие на методите за анализ на риска показва, че тези от 
тях при които се получават индекси на нивото на риска, са лесно и обективно приложими. 
Подходящо е стойностите на риска да се ранжират в низходяща или възходяща градация и да се 
представят в табличен вид. Това става бързо и без особени трудности, а и е една от главните цели 
на анализа на риска.  

В таблица  са представени основните методи с ранжиране на риска. Ранжиранията е уместно 
да бъдат n-мерни. За тази цел се съставят разпределения по n- признака. Опитът ни показва, че е 
подходящо ранжиране по причини, по източници, по нива на емисиите и имисиите, по пространство 
на разпространение на имисиите и др.. Категорията и класовете на методите могат също да се 
използват и при тези многомерни разпределения. 

При прилагане на детерминираните методи могат да се въвеждат метрирани или 
неметрирани променливи, каквито могат да бъдат: 1) Вътрешни опасности от субстанции и 
оборудване: тип на реакциите (хидролиза, оксидация, редукция, полимеризация и т.н.); параметри 
на реакциите (устойчивост, реактивност, екзотермичност, налягане или  температура на реакциите и 
др.); физични и химични характеристики на субстанциите; токсичност с зависимостта “доза - ефект”, 
съвместимост и несъвместимост на субстанциите; качество на материалите, условия и правила за 
използването и съхраняването им; изисквания и правила за складиране на суровините, материалите 
и продукцията; 2) Тежест на последствията: тип на вредите, нанасяни на хората под действие на 
въздушна ударна вълна, топлина, токсични вещества и т.н.; тип на вредите на оборудването; тип на 
вредите на околната среда - въздух, води, почви, сгради, съоръжения и др. икономически вреди от 
въздействия върху оборудване, суровини, материали, продукция, инфраструктура и др. 3) 
Местоположение и околна среда: компоненти на околната среда; топографични данни за 
чувствителността на популациите. 4) Текстова формализация и информация: критерии, норми, 
стандарти; правила, наредби, предписания, закони; исторически сведения; статистическа 
информация. 

Вероятностната скала е количествена. Използва се за променливи величини като честотата 
на появяване на опасни действия и критични събития; честота на възникване на инциденти и 
злополуки; числени исторически данни; вероятности на появяване на вреди, като смъртни случаи, 
строителни разрушения; замърсяване на почвите и водите и т.н. 

Приложимостта на методите за анализ на риска е изключително широка - от предотвратяване 
на злополуки до подготовка за ограничаване на последствията от бедствия и катастрофи. 
Обхванатите чрез анализа  методи третират преди всичко т.нар. опасни обекти и дейности.  

Основна част от методите отразяват преди всичко характерното за класовете случаи, за които 
са създадени. Тясно ориентираните и прекалено специфични методи се прилагат директно, а в 
редица други случаи се приемат на готово, не се адаптират, променят и аргументират.  

Решаващ параметър за вероятностните методи за анализ е обосноваността на изходните 
данни. Най-важно е да се разкрият закономерностите, а от там и правила за прилагане на 
различните методи. По този начин ще се въведе ред, който ще компенсира незнанието на всички 
методи и различията в компетенциите на хората.  

Осъвременяването на изложените методи е актуален и значим проблем, на който следва да 
се посветят усилията в бъдеще, поради значението на риска за хората и околната среда; 

Съществуват съществени различия между аналитичността и обективността на методите за 
риск анализ от една страна, а от друга страна отчитането и съобразяването на субективността на 
риска и влиянието на човешките фактори върху приемливостта му. 
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35. Vladimirov, L., М. Тодорова. Risks  and Treats for cross-border environment  
in extreme situations. Journal Scientific and Applied Research. International journal. 
Volume 2, 2012. pp. 386 - 395. ISSN 1314-6289. 

Резюме  
Целта е да се дефинират трансграничните екологични опасности и заплахи в екстремални 

ситуации. За постигането й се решават следните задачи: 1. Разкриване на взаимодействията и 
действията между природната, урбанизираната и социално-икономическата среда; 2. Дефиниране 
на опасностите и съответстващите им заплахи в, от и за околната среда в екстремални ситуации; 3. 
Извеждане на фазов модел на трансграничните екологични заплахи; 4. Формулиране на дефиниции 
за трансграничните екологични опасности и заплахи; 5. Анализиране на конфликтни и 
безконфликтни трансгранични екологични заплахи. 

Основните аспекти на понятието „заплаха” се променят, когато се анализират по свързано с 
околната среда. Околната среда като опасност и заплаха е ново направление за изследване и 
оценка. Графично се разкриват въздействията върху околната среда, опасностите и заплахите в 
ситуации на homo in extremis. Поставяйки човека като акцент на въздействията от обкръжаващата го 
природна, урбанизирана и социално – икономическа среда заплахите се оказват вътрешни и 
външни.  

Вътрешните заплахи се генерират у човека и създавани от него общности. Те генерират 
въздействията върху трите разновидности на средата. Първо, въздействия върху урбанизираната 
среда, чийто елемент са човешките общности, т.е. действия върху самите себе си или създаваната 
от тях среда. Второ, въздействия върху природната среда. Действието е пряко в случаите, когато не 
се използват технологии и оборудване и непряко чрез производствените и други човешки дейности. 
Трето, въздействия върху социално – икономическата среда, която е средата на създаване и 
развитие на човешките общности. Във вътрешните заплахи може да има умисъл и намерения. 
Такива могат да се установят във въздействията и върху трите подсистеми на околната среда. 
Няма, обаче, преднамереност, във въздействията чрез производствените дейности. Те се създават 
от човека и за човека, за неговото съществуване и развитие.  

Опасностите и заплахите свързани с околната среда дефинираме като: І. Опасности и 
заплахи в околната среда, ІІ. Опасности и заплахи от околната среда, ІІІ. Опасности и заплахи за 
околната среда. Анализирайки изложеното се достига до четири тези: 1) Околната среда създава 
опасни явления. В различни нейни конфигурации могат да се установят причини за опасни явления, 
източници, които ги генерират, опасни фактори и техните нива на вредност. Природната среда 
формира природни бедствия, урбанизираната среда – технологични бедствия, социално – 
икономическата среда – социални и икономически бедствия. 2) Околната среда е „канал” за 
разпространение на опасните фактори. Тя е място за емитиране на опасности и заплахи и за 
имитирането им в пространството и времето на действие. Околната среда чрез своите съставни 
подсистеми или елементи, като въздух, води, почви, флора и фауна „транспортира” опасностите и в 
зависимост от съответните й физични, химични и биологични параметри ги преобразува или 
пренася в естествения им вид. 3) Околната среда е среда на обитаване и компонента на 
екологичните системи. Екологичните системи в околната среда са обект на въздействия на 
опасностите и заплахите. Организмите, които са основен елемент, към които се отнася човекът, 
променят своето поведение и живот в зависимост от условията, създавани от обкръжаващата ги 
среда. Следователно околната среда е и среда на въздействията. 4) Околната среда е среда на 
появяване на опасните ефекти – вреди, щети, икономически, финансови и други загуби. 
Следователно, освен първите два носителя на интегралните опасности – опасни явления и опасни 
въздействия, средата е носител и на последствията, които, в контекста на сигурността, са с 
характер на вреди. 

В резултат на изложеното може да се направи заключение, че опасностите и заплахите и 
околната среда са в две направления. Първото направление е въздействието на природните, 
технологични и социално – икономически бедствия върху околната среда. Второто направление е 
на въздействието на околната среда върху човека и човешките общности чрез трите си основни 
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разновидности – природна, урбанизирана и социално – икономическа. За да се анализира околната 
среда като опасност и заплаха, по – горе бе конкретизиран случаят на homo in extremis или 
опасности и заплахи за човека и общностите му в екстремални събития и условия. Екстремалността 
се разбира като ситуация, в която факторите на въздействията и вредите превишават границите на 
допустимостта.  

Съставен е фазов модел, който се основава на: 1) Пространствено и времево 
съвместителство на човека и неговите общности с действията на опасностите и заплахите, 2) 
Приспособяване на човека към опасностите, 3) Обективно оценяване на опасностите и заплахите от 
човека, 4)  Дефиниране на мястото и начина на пригаждане на човека и човешките общности към 
очакваните социални вреди. Моделът следва доказана логическа последователност: 
"появяване→действие→ преживяване→реакция на последствията". 

Развитието на опасностите и заплахите считаме, че може да се представи чрез три фази: І 
фаза. Събития, характеризирани от причините за появяване и типичните им индикатори, 
определящи степента на въздействията; ІІ фаза. Последствия - вреди, щети, дезинтеграция и ползи; 
ІІІ фаза. Възстановяване, реално извършвана дейност в реакция на възникналите последствия. 
Тези фази очертават по - точно дефиницията за заплахи от околната среда. 

Моделите на трансграничните опасности и заплахи имитират закономерностите им. Те 
позволяват  да се разкрият елементите в структурата им. На тяхно основание и прилагайки базови 
положения на интегралните опасности за околната среда е създаден нов морфологичен модел на 
трансграничните екологични опасности. Използва се кортежно записване на интегралните 
опасности. Променливите на всяка от тези подсистеми са детайлно формализирани. Те могат да се 
адаптират без ограничения за всевъзможни ситуации на трансгранични екологични опасности, 
поради което може да се твърди, че са универсални. Цялата система на формализация е отворена 
и може без ограничения да се допълва и развива.  

Общата формализация позволява разделяне на трансгранично опасните ситуации на 
безконфликтни и трансгранично конфликтни ситуации на въздействия върху околната среда. 
Безконфликтните ситуации характеризираме като случаи, в които поведението на средата не зависи 
от поведението на системата на въздействията. Максималната ефектност на въздействията при 
безконфликтни трансгранични ситуации съответства на такива субективни управленски действия, 
които налагат да бъде запазена ситуацията без трансграничен пренос. Характерни управленски 
дейности са дадени в шест групи. 

В конфликтните ситуации управленските действия следва да се насочат към минимум на 
вредните ефекти и максимум на полезните ефекти, за основа на което може да служи моделът. 
Задачата може да се трансформира в минимизиране на максималните значения на вредните 
ефекти или максимизиране на минималните значения на полезните ефекти. До такива смесени 
управленски подходи се стига поради многоразнообразието на ефектите и разнообразните 
управленски действия.   

Многоразнообразието на ефектите се обяснява с различните видове въздействия, всеки от 
които може да има не само едно, а няколко вредни свойства. Същевременно възможностите за 
защита, съответно управленски действия, са също различни и изборът на една от тях изисква 
анализиране на всички действия.  

 
36. Vladimirov  L., M. Todorova. Measuring the risk of ecologically dangerous 

economic activities. Journal Scientific and Applied Research. Vol. 3, 2013. pp. 35 - 41. 
ISSN 1314-6289. 

Резюме  
Целта е да се обоснове процедура за измерване на риска, която да отразява пълно и точно 

опасностите за околната среда от икономическите дейности. За постигането й се решават следните 
задачи: 1) Извеждане на логиката на измерване на риска; 2) Съставяне на процедурата за 
измерване; 3) Определяне числените стойности на риска. 
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Рискът е критерий на опасностите създавани от икономическите дейности за околната среда. 
Определянето на екологичната сигурност на икономическите дейности изискват измерване на риска 
на въздействията върху околната среда. Първоначално чрез риска могат да се установят 
екологичните критичности и екологичната несигурност, а след това и екологичната сигурност.  

Рискът за околната среда на икономическите дейности е свързан с конкретни системи, които в 
процеса на функционирането си генерират опасности. Това налага първоначално описание на 
системите, с всички съставни части и взаимодействия, от една страна между самите тях, а от друга 
с околната среда. На този етап за всеки елемент се установява рисковият фактор, нивото му, 
средата на разпространение на емисиите и самите емисии.  

Измерванията на риска се извършват на основание на модели на рисковите ситуации, които 
се генерират в системите. Моделите на моноситуационните рискове са обективно таксономично 
следствие от полиситуационни модели. Дефинираме шест условия за възникване на опасности и 
риск за околната им среда. 

Преобразуванията и свойствата на риска се разглеждат като на измервателни величини. Те 
трябва да бъдат представени пълно, да се възприемат от оценяващия субект и да се нормират чрез 
присвояване на определено числово значение. Измервателните величини се  определят 
еднозначно. Измервателните им единици следва да са съгласувани и да съответстват на 
величините.  

Размерът на риска е отношение на измервателните величини към еталоните им, които са 
различни по оста  на времевия риск, на индикаторния  и на компонентния риск. Измерването по оста 
на индикаторните рискове  е необходимо, тъй като стойностите на риска представят развитието на 
опасността на нисше ниво. Измервателните величини по тази ос отговарят на трите компонента на 
опасностите. Поради това се приемат три класа рискове - на рисковите явления, на рисковите 
действия  и ефекти. Измерването им се  изразява в установяване на значенията на индикаторните 
рискове. Чрез тях се определя преходът от един елемент в друг, от едно състояние в друго. По този 
начин се дефинират причините и следствията от преобразуванията на риска.   

Вертикалното декомпозиране на риска е йерархично. Измерването по оста на компонентния 
риск се налага, тъй като въз основа на резултатите от измерванията се установяват относителните 
дялове на факторните величини първо в индикаторните, а след това и в компонентните рискове. 
Размерът на риска отразява естеството на опасността за околната среда. Той следва логиката и 
показателите на развитие на опасностите. Измервателните величини са на четири нива. 
Измерването по оста на времевите рискове представя динамиката на изменение на факторните 
величини, индикаторните, компонентните и интегрални рискове. Позволява да се установяват 
техните значения в различни сечения на времето.  

Размерът по оста на времевия риск е стойност, чрез която се определя областта на 
критичностите и се установяват центровете им. Тя фиксира времевите значения на рисковете. 
Значенията по оста на времевия риск са индискретни, което се дължи на естеството на определяне 
на фактора време при появяване на риск. Те са вероятности за появяване на времеви моменти или 
времеви интервали със зададени стойности и се изменят от 0 до 1. 

За опасните за околната среда явления измервателна величина е броят на случаите на 
появяване на конкретна причина, операция, действие, възникващи за изследвания период време. 
Допълнителна  измервателна величина е продължителността. Могат да бъдат равни на общото 
време на измерване, но може да бъдат и част от него. Източникът на генериране на опасни фактори 
- стресорът е със аналогична природа и е измервателна величина чрез броя на случаите и времето 
на възникване. Техният смисъл е напълно идентичен с тези на причината. Рисковият фактор 
съответства на естеството на факторните величини. Ето защо може да е от физично, химично, 
биологично, психофизиологично и хибридно естество. Като наименование и описание е с 
неметриран характер, но с въвеждане на броя на случаите на появяване и на продължителността 
им  се превръща в метрирана случайна величина. Рисковите фактори и нивата им са величини, 
които се измерват в количествено измерими единици. Чрез създадения нов метод за оценка на 
рисковите фактори, се преминава към единни измервателни величини, като се въвежда 
едностранна или двустранна граница на изменения.  
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Измервателни величини за емисията могат да са броят на възникване на емисии в определен 
диапазон на възможните им значения и продължителността  на емисиите. За нивата на емисиите 
измервателни величини са броят  на превишаване на допустимите стойности  и продължителността  
на превишаванията. По същия начин се въвеждат измервателни величини и съответстващи им 
измервателни единици за: 1) среда на разпространение; 2) пространство на съвместителство на 
обекта и зоната на разпространение на имисиите; 3) имисия; 4) ниво на имисиите; 5) време на 
имисиите на замърсители; 6) обект на въздействие; 7) контактни места; 8) тип на вредата; 9) вид на 
вредата; 10) локализация на вредата; 11) тежест на вредата; 12) компенсиране; 13) възстановяване. 

Предложените измервателни величини отговарят напълно на основни постановки за 
труктуриране и условия на дефиниране на риска за околната среда.Принципите на измерванията се 
определят от вида на явленията на които се основават конкретните факторни величини на риска.  

Изхождайки от естеството на измервателните величини се прилагат три метода на измерване 
– пряк, непряк и комбиниран. 

Процедурата на измерване се състои от четири етапа - измерване на индикаторните рискове; 
ІІ-измерване на времевите рискове; ІІІ-измерване на компонентните рискове; ІV-преминаване към 
единни безразмерни величини. Преходът  към безразмерни величини става чрез определяне 
вероятността стойностите на съответния риск да се изменят в предварително зададени граници. 

Въз основа на изложените базови положения измерването на риска може обобщено да се 
дефинира като система операции за събиране, обработване, обобщаване и управление на 
информацията за риска, включително съхраняване на носители. Между отделните операции има 
сложни прави и обратни връзки и цикли. Чрез измерването на риска се създава интегрална 
информационна среда, необходима за анализ и оценка на риска за околната среда.  

Сценариите се моделират. Подходящо е резултатите да се събират в информационен блок. 
Извършва се таксономична обработка на риска, за да се установят значимите връзки между 
елементите на полиситуациионните модели. Тези връзки са достатъчно условие за съставяне на 
моноситуационни модели.  

Следващия етап се състои в дефиниране на факторните величини на риска. Естеството и 
характерът им определят принципа на измерването им-количествен или категориен. Принципът на 
измерване ориентира към методите на измерване-преки, непреки и комбинирани. Те формират база 
знания за методите на измерване.  

Последователно се изпълняват операциите по измерване на индикаторните и времевите 
рискове. Измерването по оста на индикаторния риск  във функция от съответстващия времеви риск  
създава област от точки в равнината им. Измерването по оста на компонентния риск се изразява в 
изчисляване на компонентните рискове. Стойностите по тази ос оформят повърхнини от точки, 
които са знания за стойностите на риска. В измерването на риска се предлага векторен метод за 
дефиниране и аналитично определяне на критичността и сигурността. Отчита се влиянието на 
елементарните и фазовите превръщания, както и влиянието на рисковете в причинно-следствените   
отношения. Екологичната несигурност е равна на критичностите.  

Изложеното представя и обосновава процедура за измерване на риска, която отразява пълно 
и точно опасностите за околната среда от икономически дейности. Разкрива се логиката на 
измерване на риска. Излага се редът и съдържанието на процедурата за измерване. Аргументират 
се операциите, измервателните величини и измервателните единици. Представя се начинът за 
определяне на числените стойности на риска, а чрез него на критичностите и екологичната 
сигурност. 

 
37. Vladimirov, L. Assessment of security at danger activities. Science & 

Culture. 2015, Vol. 3, pp. 45-50. ISSN 1314-9881. 

 Резюме  
Проблемът с оценката на екологичната сигурност е разностранен и трудно решим. Досега се 

предлагат редица методи, които се ограничават предимно с оценката на риска за околната среда. 
Те не са достатъчно достоверни, тъй като не отчитат степента на критичност. 
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Възниква проблемът с интерпретация на зависимостите и свързването в процедура, която 
описва появата и развитието на критичностите. Математическите изрази, въпреки голямата им 
точност, се възприемат и интерпретират по-трудно в сравнение с графичните.  

Друг съществен момент е, че се налага да се построяват сложни таблици със значителен 
брой числени данни. Техният анализ се затруднява поради редица причини:  

1) Границите на изменение и разсейването на числените данни са много широки;  
2) Междинните стойности могат да се получат чрез интерполиране, което усложнява 

използването им;  
3) Извън границите на изменение на числените данни не е възможно да се екстраполира;  
4) Многообразие на елементи и ситуации на риска,  
5) Получават се сложни многомерни информационни матрици. Налага се повече време за 

информационно търсене и анализиране, за да бъдат отчетени конкретни стойности;  
6) Решаването на т.нар. обратни задачи при използване на таблично представени данни е или 

невъзможно или се прави много трудно. 
Изложеното е основен аргумент за въвеждане на номография. Основните предимства на 

номографията и на номограмите в изследванията на екологичната сигурност са:  
1) Графичните зависимости се построяват по-бързо в сравнение със сложните и многомерни 

таблици;  
2) Дават много по-добра визуална представа за основните тенденции и се извеждат 

многобройни точки на минимални, текущи и максимални значения;  
3) Позволяват построяване на времеви редове, отразяващи динамиката на изменението на 

риска;  
4) Могат да се установят без трудности зависимости между всякакви значения на 

променливите величини чрез графично интерполиране;  
5) Посредством графична екстраполация могат да се правят прогнози за изменение извън 

границите;  
6) Могат да се решат безпрепятствено всякакви обратни задачи.  
Като отчита изложеното се счита за подходящо да бъдат приложени шест типа номограми, а 

именно:  
І тип. Номограма на времевите редове на рисковете за появяване на еднородни елементи на 

ситуационните модели на критичностите. Чрез този тип номограми се проследява динамиката на 
възникване на всички съставящи, които описват опасните явления, опасните действия и опасните 
ефекти, за всички възможни или само за избрани ситуации.  

ІІ тип. Номограма на появяване на множествата елементи на ситуационните модели на 
критичностите във времето. Този тип отразява зависимостта между множествата на елементите на 
риска и множеството на времето на възникване на всеки един от тях. Разкрива се динамиката на 
възникване, но чрез проследяване последователността на съставящите на ситуациите на 
интегралната критичност.  

ІІІ тип. Номограма за определяне областите на появяване на индикаторните рискове в 
зависимост от времевия риск.  

ІV тип. Номограма на изолиниите на равните рискове. Представя линии с равни стойности на 
риска. Очертават се зони с гранични значения. Има особена защитна значимост, тъй като чрез тях 
могат да се определят разстояния, на които възникнат рискове с интересуваща изследователя 
стойност.  

V тип. Номограма на повърхнинните  и зонови рискове. Представя рисковете в тримерна 
ортогонална координатна система. Изображенията са повърхнини и чрез проекциите им върху осите 
се отчита нивото на риска.  

VІ тип. Номограма за определяне на екологичната сигурност. Тази номограма е графично 
илюстрирана в работата. Има две основни функции. Първата е филтриране, а втората е 
установяване на степента на сигурност.  

За целта се използват диференциалните рискове за появяване на явления, действия, ефекти  
и на интегралния риск. За изчисляването им се прилагат зависимостите представени в работата.  
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Номограмата е с четири квадранта. Всеки от тях представя конкретна разновидност на 
сигурност. В квадрант І се установява сигурността да не възникне опасно явление, във квадрант ІІ -
за опасно действие, в квадрант ІІІ -за опасни ефекти и в квадрант ІV - интегрална опасност, 
изразяваща се в появяването на трите компонента - опасно явление, действие и ефект.  

Номограмата позволява две филтрации - филтриране на риска и филтриране на екологичната 
сигурност.  

Предлаганите шест типа номограми са апробирани и се използват в поредица от емпирични 
изследвания на автора. Аналитично номограмите се съставят въз основа на последователността 
“риск � критичност � несигурност � сигурност”. За целта се използва ортогонална координатна 
система, чиито оси са времеви рискове, изразяващи се чрез вероятността за появяване на 
конкретно време или времеви интервал, в които или през които възникват индикаторни рискове;  
индикаторни рискове, представляващи вероятностите за елементарни превръщания за възникване 
и развитие риска, поотделно, на елементите на опасно явление - рискът, на елементите на опасно 
действие и на елементите на опасен ефект;  компонентни рискове, представляващи вероятностите 
за появяване на опасните явления, опасните действия и опасните ефекти, в резултат на 
индикаторните рискове.  

 
38. Vladimirov, L. Hazards dangers caused by economic activities in 

transborder areas. Science & Culture. 2015, Vol. 3, pp. 23-31. ISSN 1314-9881. 

Резюме  
В работата се въвеждат системно ориентирани дефиниции за опасности и заплахи от 

икономически дейности в гранични зони.  Първоначално се изгражда морфологията на явления 
генерирани от икономическите дейности в граничните зони, след това на въздействия върху обекти 
в околната среда на граничещата държава и накрая се моделират възможни ефекти на нейна 
територия. За илюстриране се прилагат лексико - графични модели. Всяка от съставните 
компоненти на опасностите се декомпозира до извеждане на основните елементи. Те количествено 
се оценяват чрез дескриптори, каквито са вероятностите за възникването им. Въведено е системно 
структуриране, което позволява детайлно да се вникне в съдържанието на опасностите и 
породените от тях заплахи. 

Цел на настоящата работа е дефиниране на екологичните опасности и заплахи от 
икономически дейности в гранични зони. За постигане на целта се решават следните задачи: 1) 
Морфологично моделиране на опасностите, 2) Дефиниране на опасностите и заплахите, 3) 
Математична интерпретация, 4) Системно структуриране. 

Проблемът с дефинирането на екологичните опасности и заплахи в гранични зони е сложен и 
труден. Дължи се на много и съществени различия в граничните зони и териториите на граничещите 
държави. Различията са в: 1) често недостъпни терени и територии, ограничена инфраструктура 
през националните граници, водеща до затруднения в международния търговски обмен; 2) различно 
екологично право; 3) различни нормативни актове и възможности на държавата за реакция при 
екологично опасни събития; 4) различна религия и култура, 5) различен език; 6) различни сили и 
средства за реакция при бедствия; 7) различия в стандартите по околната среда и управлението й; 
8) различни държавни норми по замърсяване на околната среда; 9) променливи приоритети в 
международните отношения; 10) различни интерпретации на международни съглашения; 11) 
различни икономически възможности на граничещите държави; 12) нерешени в миналото или 
възникващи в настоящето конфликти между съседните държави; 13) различия в нивото на 
техническо и организационно осигуряване на комуникации в трансграничните райони и редица 
други. Изложените различия и несъгласуваност между съседните държави обикновено са причина 
досега да не е възприет единен морфологичен модел, който да бъде изграден въз основа на точни 
дефиниции на опасностите и заплахите. 

За отстраняване на посочените слабости са приети базови дефиниции за трансграничните 
екологични опасности и заплахи. 
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За анализ и оценка на трансграничните екологични опасности е приложен методът на 
моделирането. Моделите на трансграничните екологично  опасни събития от икономически 
дейности в граничната зона са дефинирани и детайлно представени. На тяхно основание и 
прилагайки базовите  положения на интегралните опасности за околната среда е създаден нов 
модел на трансграничните екологични опасности. Възприето е лексико - графично представяне на 
морфологията на моделите. 

Всяка съставяща е ситуационна система, която се декомпозира на ситуационни подсистеми, 
подсистемите на елементи, а всеки елемент се дефинира чрез дескриптори. Дескриптори са 
вероятностите за появяване и времето на появяване на елементите на опасностите. По този начин 
достатъчно пълно се формализират екологично опасните събития и произтичащите от тях 
опасности и заплахи. Могат да се дефинират специфичните им страни.  

Изведена е система от уравнения, които моделират опасностите и заплахите на три 
йерархични нива. Цялата система на формализация на трансграничните екологични опасности е 
отворена и може да се допълва и развива. Въведена е обща формализация на трансгранично 
безконфликтни и трансгранично конфликтни ситуации на въздействия върху околната среда.  

Обобщавайки изложеното в работата, за да се реши задачата за трансграничните 
въздействия трябва: 1) Да е приета точна дефиниция на опасностите и заплахите; 2) Необходимо е 
да се състави модел с  детайлна структура; 3) Да се формулират аналитичните модели, които 
показват елементите и показателите на моделите; 4) Да се определят системните структури, 
необходими за управление и да се приеме критерият на ефектност на трансграничните въздействия 
- база за анализ и приемане на управленските решения за защита на граничната околна среда. 

 
39. Vladimirov, L. A Riskmetric technology in the transbounder Environmental 

Security. Sustainable Development. International Journal, 2012, No 5, pp. 41-46, ISSN 
1314-4138.  

Резюме  
Цел на настоящата работа е създаване на технология за точно и обективно определяне на 

рисковете и критичностите на трансгранични екологично опасни ситуации. За постигането й следва 
да се решат следните задачи: 1. Да се обоснове подход за формализация на трансграничните 
опасности за околната среда, 2. Да се дефинират основните принципи, цел и задачи на 
рискметричната технология; 3. Да се определят технологичните операции, средствата и 
последователността на изпълнението им. 

При създаване на теоретичния апарат на рискметричната технология се прилагат петте 
принципа на рискметрията. Възприети базови определения за трансграничният интегрален риск и 
трансгранична опасна ситуация 

Рискът в трансграничните екологични събития и създадените от тях опасности е количествена 
мярка за появяване на четири нива – факторно, индикаторно, компонентно и интегрално. Рискът не 
се свързва само с вредните последствия.  

Целта на рискметричната технология е да се създаде информационна среда, която да 
представя обективно опасностите, рисковете и критичностите в трансграничната екологична 
сигурност. Задачите й са: 1) Формулиране на цел, задачи, обект, предмет и принципи на 
трансграничната рискметрия; 2) Дефиниране на технологичните операции, последователността им, 
процедурата и средствата за изпълнение; 3) Формиране на трансграничен рискоинформационен 
фонд, съхраняващ информацията за различните компоненти на риска и позволяващ използването й 
в решаване на задачи, свързани с прилагане в конкретни екологично опасни ситуация; 4) Извеждане 
на несигурността и чувствителността; 5) Филтриране и ранжиране на риска.  

Структурно рискметричната технология е система операции и средства за събиране, 
обработване, анализ, съхраняване и използване на информация за риска в околната среда на 
гранични райони. В работата процедурата е представена графично.  
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Измерването на риска, рискметрията, е интегриране в единна система на дейностите по 
определяне на риска за околната среда. То е усъвършенстван инструмент, който е необходим в 
диагностиката на трансграничната екологична сигурност.  

Използвайки опита, придобит от прилагането на операционната рискметрия, в трансграничния 
вариант аналитичният апарат е поставен на високо технологично ниво на формализация и 
структуриране, адаптирано към характерни международни критични ситуации в околната среда. 
Структурирането на диференциалните рискове е в съответствие с идеята за анализиране на 
опасността чрез морфологичните й модели.  

Дефинираните предпазни действия целят възможността за възникване на опасни явления да 
клони към нула. Тази възможност се оценява чрез диференциалния риск. Следователно, ако чрез 
съответни действия се постигне рискът за възникване на опасно явление да е нула графичното 
представяне на текущата опасна ситуация се свежда до равнинна задача.  Това означава да се 
установят закономерностите за възникване на вреди в зависимост от характеристиките на опасните 
въздействия.  

Относно корекционните защитни действия може да се направи аналогичен извод. В този 
случай, ако разгледаме човека като обект на въздействие, задачата се решава чрез методите на 
етиологията. С други думи, необходимо е да се установи рискът за възникване на вреди във 
функция от характеристиките на опасните явления - пряка задача от типа “причина - следствие” или 
възниква задача от медицинско естество.  

Компенсационните защитни действия целят намаляване големината на възникналата вреда. 
Тя трябва, обаче, да бъде позната, независимо от типа, вида, обекта върху който се е проявила - 
хора, животни, флора, фауна, сгради, съоръжения и др. Изложеното е причина да въведем две нови 
характеристики на трансграничния риск – количествена определимост и идентифицируемост.  

Следвайки изложената логическа верига рискът се използва като критерий на опасността, 
критичността и сигурността. Това отговаря на съдържанието на интегралната опасност, но е 
ориентирано основно към процеса на генериране и въздействие - «риск на обекта». Рискът е 
подходящо да се формулира освен като «риск на обекта на въздействията» и като «риск на субекта 
на въздействията». Рискът на обекта на въздействията е вероятността да възникнат позитивни 
или/и ефекти в обекта, намиращ се на територията на държавата на произход на екологично опасна 
дейност или в засегнатата държава.  Рискът на субекта на въздействията е свързан с 
управляващите действия, които позволяват да се генерират опасни емисии и/или имисии на две 
територии, независимо възниква трансграни трансфери на въздействията. Двата риска следва да се 
анализират паралелно.  

Възприет е обоснован подход за формализация на трансграничните екологични опасности, 
който е проверен в практиката. Той позволява реално и обективно, с отчитане на спецификата на 
ситуациите да се дефинират опасностите и заплахите за граничната околна среда. Дефинирани са 
основните принципи на трансграничната рискметрия, които са фундамент за изграждането й.  

Съставена е структурата и процедурата на рискметричната технология, която е проверена в 
практиката на решаване на трансграничната екологична сигурност в гранична зона на територията 
на България. Рискметричната технология позволява да се оцени екологичната сигурност, в 
съответствие със степента на сложност и критичност на ситуацията. Резултатите от оценката могат 
да се използват за дефиниране на целите на опазването на околната среда, планиране, 
прогнозиране, контрол и регулиране на икономическите дейности в граничните зони. 

 
40. Vladimirov, L. Risks of the Ignition of fuels and soaked materials during 

acetylene cutting of metals. Journal Scientific and Applied Research. International 
Journal. Vol. 2, 2012. pp. 101 - 108. ISSN 1314-6289. 

Резюме  
Целта е да се установят рисковете за запалване на материали, които са напоени с течни 

горива или на образци от самите горива. 
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Основните задачи са: 1) Физично да се моделират процесите на запалването на материалите; 
2) Да се определят параметрите на запалването на горивата и материалите; 3) Да се изведат 
многофакторни и еднофакторни математически модели на параметрите на запалванията; 4) Да се 
оцени риска за запалване. 

Възприет е експериментален модел от типа „вход - изход”. Управляеми фактори са факторите 
на изпълняваните опасни операции – височина на извършване, дебелини на срязвания материал, 
налягане на газа и други. Неуправляеми фактори са метеорологичните условия. Параметри на 
процеса са вероятността на запалване и времето на възникване на запалването. 

Разработена е усъвършенствана експериментална уредба, която има много по-широки 
функционални характеристики с използваните в минали наши изследвания. 

Изведени са над 40 математични модела, които са от регресионен тип. Те описват точно 
процесите на запалване. Могат да се използват за прогнозиране на вероятността и времето на 
запалване. 

Изчислени са рисковете и са сравнени. Определени са максимално критичните ситуации. 
Направени са заключения и обобщения, които позволяват да се изберат подходящи защитни 
средства и действия при извършване на изследвания клас пожаро - и взривоопасни дейности. 

 
IV. НАУЧНИ ДОКЛАДИ 

 
41. Владимиров, Л.  Моделиране на потребителския риск. Варна, Наука и 

икономика, том 1 -  Фирмите и пазарите в България в условията на 
Евроинтеграция - продължаващата адаптация, 2008. с. 421-431. ISBN 978-954-21-
0370-7. 

Резюме 
Целта е да се предложи усъвършенстван модел на риска за потребителите, който да 

отстранява установените в изследванията ни недостатъци. Основни задачи са: 1) Дефиниране 
изискванията към модела; 2) Построяване на нов интегрален морфологичен модел на риска във 
фазата на потребление на продукцията, наречен по-нататък потребителски риск. Предмет на риск -  
моделирането е взаимодействието с продукция или услуги, която се прилага при многообразни 
производствени, битови и други цели и задачи. Към модела на потребителския риск се поставят 
десет изисквания. 

Създадени са начини и форми, които служат за формализирано описание на риска. На 
следващият етап се изгражда модел, който да ги описва така, че да се анализира и оцени 
спецификата при генериране и действие на рискови фактори от физическо, химическо, 
биологическо и психофизиологическо естество. Моделът позволява точно и аргументирано 
прилагане на мерки за защита на потребителите от действието на рискови фактори.  

Следвайки логиката на възприетия модел на опасностите, на описаните методи и процедури, 
както и в изпълнение на формулираните изисквания, е създаден интегрален морфологичен модел 
на риска при потребление на продукцията. Негов усъвършенстван вариант е изложен графично в 
работата. Моделът се изгражда въз основа на трите диференциални опасности и още веднъж се 
верифицира възприетата постановка за интегралния риск. Главни събития на опасните явления са 
фазите на жизнения цикъл и работните системи в икономическите дейности. Фазите на жизнения 
цикъл се явяват като необходима причина, а работната система като необходима съпричина. 
Първопричините за появяване на опасни явления се класифицират на технически, технологични, 
субективни, екологични, природни и други или идентично на причините, въведени в дефинирането 
на опасностите. 

На следващия етап от структурата на диференциалните опасности от първи род се включват 
различни операции на взаимодействие между елементите на анализираните системи. Областите на 
взаимодействие са описание на  рефлекторните, ефекторните и защитните функции на човека с 
всички останали системни елементи. Въз основа на изложените логически и обосноваващи 
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взаимодействия се дефинират контактните места. За разлика от конкретизациите на 
взаимодействащите двоици, направени в структурирането на анализираните системи в други наши 
публикации, както и в дефинирането на взаимодействията и контактните места, по-нататък се 
въвеждат специфични показатели на функционална и структурна опасност. По-конкретно са 
представени състоянията и функциите на взаимодействащите елементи. Отчита се 
възстановяемостта, а от там опасните и безопасни свойства. Те са причина, а емисиите на опасни 
фактори са следствие, което личи от пряката им връзка. Три са характеристиките на емисиите, 
които едновременно се отчитат - тип на рисковия фактор, време на възникване; продължителност 
на действие. Отчетена е и е възприета класификация на опасните фактори по типове. В 
интегралния морфологичен модел се отчита характерът на емисиите като вид събитие.  

В модела опасното действие обединява три показателя - разпространение на рисковия фактор 
в средата, възникване на опасни взаимодействия чрез пространствено и времево съвместителство 
и имисии. Имат характера на допълнителни причини и съпричини за възникване на опасностите. В 
модела могат да се включат други единични и комбинирани среди, за които се знае или се 
предполага, че обектът на опасно въздействие ще взаимодейства. Възникването на рискови 
взаимодействия се охарактеризира чрез обектите на опасни въздействия и едновременно с това на 
пространствените и времеви съвместителства. За обекти, които не са в пространството на действие 
на опасните фактори, задачата за анализ на риска няма смисъл. Не може да се предполага вреден 
ефект след като няма рисково действие. Взаимодействията се представят чрез контактите между 
потребителя и рисковите елементи на продукцията. Имисиите се включват в структурата на модела  
напълно аналогично на емисиите. Тук се предвижда и условието за времева съвместимост. При 
спазване на условието за допустимост, анализът се прекратява поради отсъствие на рисково 
действие.  

Вредата е достатъчната причина за категоризиране на дадено събитие като критично.   
Предложеният морфологичен модел, както и резултатите изложени в предходни наши 

публикации, съвместява  моделите на критичните ситуации и критичните събития. При изменение 
стойностите на показателите на опасността, респективно показателите на рисковите ситуации и 
събития, състоянието се променя. Това следва непрекъснато и моделът придобива разнообразни 
състояния на риск. 

Моделът може да се използва за оценяване степента на риска и критичността, което пък е 
основание за числено ранжиране на степените на несигурност, респективно сигурност и 
безопасност. 

За първи път по-задълбочено могат да се анализират елементите на опасностите за 
потрбителите в най-детайлната им форма. Представеният модел съвместява точно разнообразието 
в структурите на рисковите ситуации и събития и то не разгледано изолирано, а свързано с 
изследваните потребителски системи. 

 
42. Томов, В. Л. Владимиров, М. Тодорова. Информационна несигурност в 

оценката на риска от екологично опасни обекти. Шумен, Национален военен 
университет „Васил  Левски”, Факултет “Артилерия, ПВО и КИС”, Катедра 
„Информационна сигурност”, Научна конференция “Проблеми на 
информационната сигурност през ХХІ век”. Сборник научни трудове, 2011. с. 221 
- 228. ISBN 978-954-9681-49-9. 

Резюме 
Цел на настоящата работа е дефиниране на несигурността в оценката на риска от екологично 

- опасни обекти. Основни задачи са: 1) Съставяне на структура и дефиниране на дескриптори на 
информационната несигурност; 2) Предлагане на метод за количествен анализ и оценка на 
несигурността. 

Неопределеността се описва количествено чрез:  1) Дескриптори на информационно 
разнообразие, които отразяват спектъра от значения на информацията за риска. 2) Дескриптори на 
формализацията на риска. 
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Неяснотата  се дефинира чрез две категории дескриптори - дескриптори на субективната 
неяснота и дескриптори на рисклингвистиката.  

Дескрипторите позволяват да бъдат систематизирани причините и характера на 
несигурността в оценката на риска. Освен въведените класове, категории, групи и елементи се 
прави систематизиране по три допълнителни признака - установяемост, оценка и  управляемост.  

Целта е, освен дефинирането на несигурността във възможните й разновидности, да се 
формулира идентифицируемостта, да се установи нивото и да се преценят възможностите и 
пътищата за предотвратяване, ограничаване или намаляване. По този начин се следва логически 
доказана последователност в нашите изследвания.  

Оценката на несигурността може да бъде извършена чрез два основни метода - експертна 
оценка и математическа оценка. Разделянето им е условно, тъй като обработката на резултатите от 
анализа по експертния метод се извършва математически. Целта на експертната оценка е да се 
установи неопределеността и неяснотата в лингвистично и графично описания модел на риска. 
Задачите на оценката на риска са две: 1) Установяване значимостта на елементите на 
неопределеността и неяснотата и графичните му интерпретации чрез поли- и моноситуационни 
графи; 2) Определяне на степента на неопределеност на елементите на несигурност за конкретен 
модел и граф на риска.  

Отчитайки спецификата на оценката, целта и задачите на изследването се въвеждат два 
критерия за оценка - рангов критерий  на дескрипторите на несигурността и балов критерий   на  
несигурността. Въведени са четири значения на критериите. 

Изхождайки от същността на метода за оценка на риска следва да се отбележи значимото 
значение на границите на определяне на вероятността за появяване на случайните величини, а от 
там и на неопределеността. Диапазонът трябва да се аргументира точно, тъй като значително влияе 
върху резултатите за нивото на риска. Аргументите зависят от целта, задачите, обхвата и 
ограниченията на изследването и спецификата на оценявания обект.  

 
43. Владимиров, Л. Ергокритичности при събиране, обезвреждане и 

рециклиране на отпадъци. Габрово, Международна научна конференция Унитех’ 
2013. Сборник доклади, том I, 2013. I-340- I 345. ISSN 1313-230X. 

Резюме 
Проблемът на който е посветено настоящето изследване са критичностите, възникващи при 

работа в сектор С 38 от класификацията на икономическите дейности в Европейския съюз -  
Събиране, обезвреждане и рециклиране на отпадъци.  

Целта е да се установяват критичностите в работните системи в този сектор на икономически 
дейности. За постигането й се решават четири основни задачи: 1) Създаване на методика за 
изследване на критичностите; 2) Изследване и определяне на стойностите им, 3) Съпоставяне и 
дефиниране на дейностите с максимална критичност, 4) Определяне на взаимната зависимост 
между определящите признаци. Обект на изследването са злополуките при работа в работните 
системи на сектора. Предмет на изследването са закономерностите и индикаторите на 
критичностите.  

Критичностите се дефинират чрез три дескриптора - вероятностите за появяване на 
злополуки; нормираната ентропия и взаимната насочена зависимост на признаците на злополуките.  

Въведени са факторни, индикаторни, компонентни и интегрални критичности. Определянето 
на факторните критичности  става чрез информацията за начин на увреждане Wну  и векторните 

рискове ))FEM(P(R
r

 по видове опасни фактори. Индикаторните критичности 
>< IndicatorsyCriticalit се изчисляват чрез рисковете за появяване на опасните явления, опасните 

въздействия и опасните ефекти. За определяне на компонентната критичност 
>< PhenomenonyCriticalit  от  опасни явления се използват рисковете за злополуки по: 1) Отрасъл 

Wот и място Wмз на злополуката; 2) Вид на изпълняваната работа Wир, специфично физическо 
действие Wсд, извършвано от пострадалото лице, материален фактор Wмат, причинил вредата и 
място Wмз на злополуката за определяне критичностите от причината за опасното явление; 3) 
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Материален фактор, причинил вредата Wмат за определяне на критичностите от оборудване; 4) 
Място на злополуката Wмз; 5) Вид на изпълняваната работа Wир и специфично действие Wсд, 
извършвано от пострадалото лице; 6) Отклонение Wотк от нормалните условия и действия по 
функции на изпълнение; 7) Отклонение Wотк от нормалните условия и действия; 9) Начин на 
увреждане Wну.  

При определяне на компонентната критичност >< ActionyCriticalit от опасни въздействия се 

използват рисковете )Act(R
r

: 1) Отклонение от нормалните условия и действия Wотк  и 

материален фактор Wмат, причинил вредата; 2) Начин на увреждане Wну. При установяване на 

компонентна критичност >< EffectyCriticalit  за опасни ефекти се отчитат рисковете )Eff(R
r

: 1) Вид 
на увреждането Vв; 2) Увредена част от тялото Vл; 3) Последици от злополуката Vт  като временна, 
трайно намалена или загубена работоспособност; смърт; неуточнени последици; 4) Последици от 
злополуката VТ  като разходи за възстановяване. 

Разглеждат се пет категории на риска. Интегралният риск IntR
r

 се получава чрез събиране на 

векторните компонентни рискове. Опасността е хипотетична величина. Става заплаха за възникване 
на опасна ситуация или събитие тогава, когато се определят стойностите на компонентните рискове. 
Техните стойности се получават чрез сумиране на векторите на частните индикаторни рискове.  

Критичностите в работните системи са съвкупности от частните и диференциалните рискове 
на опасностите. Интегралната критичност се определя чрез сумирането им.  

Резултатите от изследване на опасностите и критичностите през периода 2001-2010 г. са 
представени в табличен вид. Сравнени са с получените за периода 1999-2009 г.. Анализът им 
позволява да се направят следните изводи:  1) критичностите през периода на наблюдение от 2001 
до 2010 г. е извадка с по-големи стойности; 2) критичностите  от опасните явления съответстват на 
факторните критичности, което може да се обясни с това, че източниците, факторите, нивата им и 
отклоненията са техни основни индикатори; 3) критичностите  от опасните въздействия са с 
минимална стойност спрямо икономически дейности като химическо производство, селско 
стопанство, дървообработване и редица други; 4)  интегралните критичности, определящи 
безопасността  при работа е най-висока  при изследваната икономическа дейност - събиране, 
обезвреждане и рециклиране на отпадъци.  

Втората група дискриптори на критичностите в работните системи - нормираната ентропия и 
коефициентите на насочена зависимост са определени по 18 признака на възникналите злополуки, 
а именно: час  Тч; ден  от месеца Тдм; месец   Тм;  час   след започване на работа Тзр; пол Sпол; 
възраст  Sв; професия/длъжност Sд; продължителност  на работа Sг;  трудов стаж   по професията 
Sтс; вид  на изпълняваната работа Wир; специфично физическо действие Wсд; отклонение Wотк; 
начин  на увреждане Wну; материален фактор Wмат; вид на увреждането Vв; увредена част на 
човешкото тяло Vл. Сравняването на стойностите на нормираната ентропия по признаци показва 
степента на тяхната определеност. Колкото е по-голяма, толкова значенията на признака са 
разположени в по-тесен диапазон и са по-дефинирани. 

Таблично са изложени коефициентите на насочена зависимост R(X→Y), R(X←Y), R(XY). 

Илюстративно са оформени с на признаците. Колкото R(X→Y) и R(X←Y) са по-малки и клонят към 
нула, толкова признаците на критичностите са по-независими. Обратно, когато са равни на единица 
или клонят към единица, признаците са зависими и критичността е по-точно дефинирана. По същия 
начин се използва коефициентът R(XY). При стойности близки до нула признаците са независими, а 
когато клони към единица са функционално зависими. 

Илюстрира се функционалността на използваните критерии за определяне на критичностите.  
Доказва се, че могат да бъдат определени за други икономически дейности, без ограничения, 

но трябва да са описани чрез общите им статистически разпределения. По същия начин може да се 
постъпи и за условните статистически разпределения. 

 
44.  Владимиров, Л. Аналитични модели на опасностите и заплахите за 

околната среда в гранична зона. Велико Търново, Сборник научни трудове от 
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Юбилейна научна конференция по повод 10 години от създаването на НВУ 
„Васил Левски”, 14-15 юни 2012 г. том 4. с.98-108. ISBN 978-954-753-095-9. 

Резюме 
Целта на настоящата работа е да се моделират трансграничните екологични опасности и 

заплахи в гранични зони. За постигането й се решават следните задачи: 1) Избиране на аналитичен 
метод за моделиране, 2) Построяване на морфологични модели, 3) Дефиниране на опасностите и 
заплахите в околната среда на граничните зони, 3) Съставяне на аналитични модели, 4) 
Формализация на ситуационните системи, подсистеми, елементи и показатели на опасностите. 

При решаване на първата задача и за да се вникне в процеса на възникване и развитие на 
трансграничните опасности се използва принципът на хомоморфното съответствие, който се 
прилага в редица други наши изследвания. Чрез него се търси подобие между реалната ситуация и 
хипотетичен модел на опасностите за трансграничната околна среда.  

Базовите хипотези в настоящата работа за трансграничните екологични опасности и заплахи 
се запазват както в предходните ни изследвания. 

Моделите на трансграничните екологично – опасни събития са дефинирани и детайлно 
представени. Те позволяват да се разкрият елементите в структурата им. На тяхно основание и 
прилагайки базовите положения на интегралните опасности за околната среда е създаден нов 
морфологичен модел на трансграничните екологични опасности. Използва се кортежно записване 
на моделите на интегралните опасности в граничните зони.  

Таблично е представено обобщение на ситуационните системи, подсистеми, елементи и 
показатели на трансграничните екологични опасности. Те позволяват достатъчно пълно да се 
формализират събитията и да се определят специфичните им страни. На тяхно основание са 
съставени моделите на трите компонента на трансграничните опасности. 

Съставени са и моделите на ситуационните подсистеми на трето ниво. Променливите на 
всяка от тези подсистеми са детайлно описани. Извадка от формализацията е представена в 
таблица. Променливите могат да се адаптират без ограничения за всевъзможни ситуации на 
трансгранични екологични опасности, поради което се твърди, че са универсални. 

Анализирайки моделите на трансграничните екологични опасности може да се стигне до 
редица алтернативни действия, които влияят върху голяма част от подсистемите на 
трансграничните екологично опасни явления, въздействия и ефекти. При конкретна управленска 
стратегия стремежът е ефектът от защитата да е максимален, при които ползите   и вредите да 
клонят към съответстващи стойности и да бъдат в оптимално съотношение. 

Въз основа на идеята на интегралните опасности са построени лексико - графични модели, 
които представят структурата на трансграничните опасни явления, опасни въздействия и опасни 
ефекти в околната среда. 

Формализираните ситуационни системи, подсистеми, елементи и показатели на опасностите в 
гранични зони се прилагат за получаване на числени модели на опасностите и заплахите. 

 
45. Владимиров, Л. Нов модел на риска при работа с производствено 

оборудване. Варна, Икономически университет. Качество и безопасност на 
стоките. Сборник доклади. Наука и икономика, 2010. с. 147-156. ISBN 978-954-21-
0483-4. 

Резюме 
Целта е да се предложи усъвършенстван модел на риска за потребителите на работно 

оборудване. Основни задачи, които следва да бъдат решени са: 1) Дефиниране на система от 
изисквания към модела; 2) Построяване на нов модел на риска; 3) Изграждане на структурни 
модели на базовите съставящи на риска. 

В изпълнение на първата задача към модела на риска се поставят пет изисквания. 
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За детайлизиране структурата на риска се приема верижна структура на пет нива. 
Структурата е представена графично. За пълнота рисковете са изложени паралелно с производните 
им – критичностите на ситуациите при които възникват.  

Възприета е система от три подгрупи рискове за индициране на опасностите. Те формират на 
ІІ ниво индикаторните критичности. Компонентните рискове на ІІІ ниво отразяват едновременното 
появяване на индикаторните рискове по групи за опасните явления, опасните въздействия и 
опасните ефекти. Те се използват за определяне на съответните им критичности.  

Диференциалните рискове на ІV ниво са критерии за критичностите от съвместното появяване 
на компонентите на интегралните опасности. 

Интегралните рискове на V ниво обединяват диференциалните рискове за едновременно 
появяване на компонентните критичности. 

За числено определяне на рисковете по видове се използват вектори. Построяват се 
таксономичните модели на трите групи рискове и съответстващите им критичности. Изобразяват се 
в подходяща координатна система. Проверяват се хипотезите за статистически закони на 
разпределение. Въз основа на координатите се изчислява големината на съответните вектори.  

Защитните действия се представят като отрицателни вектори. Векторно се получават три 
основни уравнения. Предвижда се обикновено и комплексно графично изобразяване. Въвеждат се 
коефициентите на влияние на вероятностите и на времето. Чрез коефициенти се определя 
значимостта на диференциалните рискове за стойностите на интегралния риск. Тези коефициенти 
внасят нов аналитичен аспект. 

Изложеният метод позволява да се моделират всякакви критични ситуации, характеризиращи 
се с неограничени състояния, условия, обстоятелства и причини. По този начин се интерпретират 
пълно и точно възникващите рискове, съответно опасности при работа с работно оборудван в 
икономическите дейности.  

 
46. Владимиров, Л., Н. Ковачев, П. Мънев, В. Добринов, М. Тодорова. 

Изследване влиянието на времето на появяване на  диференциалните рискове 
върху критичностите от  замърсяване на гранична околна среда. Велико 
Търново, Сборник научни трудове от Юбилейна научна конференция по повод 
10 години от създаването на НВУ „Васил Левски”, 14-15 юни 2012 г. том 4. с.109-
117. ISBN 978-954-753-095-9. 

Резюме 
Целта е да се изследва и установи влиянието на времето на появяване на  диференциалните 

рискове върху критичностите от  замърсяване на гранична околна среда. Основните задачи, които 
следва да се решат са: 1. Да се предложат и верифицират аналитични критерии за оценка на 
диференциалните рискове за възникване на рискове в околната среда на гранични зони.  2. 
Провеждане на експериментално изследване на замърсяване в гранична зона. 3. Определяне и 
проверка на функционалните способности на предлаганите критерии и установяване влиянието на 
времето.  

При решаване на първата задача се приемат въведените от нас диференциални рискове, 
които са представени в предходни публикации, но в усъвършенстван вид. 

Проведено е изследване в гранична зона Русе – Гюргево. Определени са индикаторите на 
опасностите, риска, критичностите и сигурността. Получените значения на диференциалните 
рискове показват, че са много по-малки от максималните възможни стойности, които отговарят на 
критичностите, създадени от замърсяване на атмосферния въздух с прах в посочената гранична 
зона. Съпоставяйки стойностите по квартали и населени места в граничната зона се получават ясно 
изразени тенденции. Големината позволява да се сравняват и детайлизират.  

Ценното е, че се изчисляват въз основа на елементарните рискове, които отчитат всички 
съставящи, представени чрез морфологичния модел на риска. 

Сравнявайки резултатите поотделно могат да се правят сравнения за риска по квартали и по 
години. Резултатите при дискретизация една година  и получените разлики много ясно отразяват 
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степента на влияние на интензитета на появяване на опасности от замърсяване с прах и влиянието 
на времето.  

Кратките периоди на наблюдение отговарят на по-малки диференциални рискове. С 
увеличаване на времето рисковете нарастват. Обяснява се с това, че за по-продължителен период 
на наблюдение възможностите за възникване на замърсявания са по-големи по естествен логически 
път. 

От друга при много малка разлика между отделните стойности съотношението на 
вероятността на появяване към изследвания времеви момент е малко и се изменя в сравнително в 
ограничен диапазон. 
 Изложеното ни дава основание да направим следните изводи. 
 Предложени и са верифицирани аналитични критерии, които позволяват да се определят 
елементарните съставни и диференциални рискове  в околната среда на гранични зони. Те са 
достатъчно представителни и информационно годни, той като обобщават информация за поява на 
опасни явления, въздействия и ефекти. 
 Проведено е експериментално изследване на замърсяване на атмосферния въздух в 
гранична зона Русе - Гюргево и е създадена база данни, която след обработка дава информация за 
диференциалните рискове, критичностите на ситуациите и екологичната сигурност. 
 Проверката на функционалните способности на предлаганите критерии се изразява в 
численото им дефиниране. Получените резултати показват, че критериите са достатъчна степен на 
определеност и яснота. Позволяват установяване влиянието на времето и могат да се използват за 
анализиране на разнообразни опасни ситуации.  

 
47. Владимиров, Л., П. Мънев, Н. Ковачев, В. Томов. Структура риска. Киiв. 

Програма і матеріали 79 міжнародної наукової конференції молодих учених, 
аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем 
харчування людства у ХХІ столітті», 15 – 16 квітня 2013 р.  Киiв: НУХТ, 2013 р.  ч. 
2. с. 719-720. 

Резюме 
В соответствие с международными стандартами, риск, профессиональный и относящийся к 

здоровью, описывается  вероятностью появления  ущерба и тяжестью  причиненного ущерба. Он 
является количественной мерой  опасностей. Практически это предоставляет возможность  риску 
акцентировать на  вредные последствия в вероятностном аспекте. Указанные определения  нельзя 
использовать, когда в наличии не имеем регистрированные ущербы, причиненные  определенными 
опасностями. Такие случаи возникают, когда: 1) внедряются совершенно новые технологии, для 
которых до сих пор не были установлены несчастные  случаи, заболевания и другие опасные 
случаи; 2) не были проведены наблюдения над воздействием на конкретные факторы рисков; 3) не 
была установлена патология  действия; 4) воздействуют одновременно различными способами. 
Такие случаи  разрешаются путем введения “интегрального риска”. Он базируется на созданной 
нами морфологической модели опасности. Модель  состоит из трех основных компонентов - 
опасное явление, опасное действие и опасный эффект.  

Интегральный риск состоит из: 1) дифференциального риска  возникновения  опасных 
явлений R (G1); 2) дифференциального риска возникновения  опасных действий R (G2); 3) 
дифференциального риска возникновения  опасных эффектов R (G3) . В общем случае и при 
кортежном способе, интегральный риск R возникновения  опасности будет равен:  
R=[R(G1);R(G2);R(G3)].                                               

Структурирование  дифференциальных рисков R (G1); R (G2); R (G3) производиться идентично 
со структурированием опасности по принятой морфологической модели опасности.  

Структурирование  дифференциального риска R (G1) производиться по типам опасных 
явлений - физических, химических, биологических и соответствующим им факторам риска. 
Подобный подход расслоения необходим потому, что каждый из  факторов имеет различный 
характер и действие.  
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Его показатели будут: 1) причины появления  опасных явлений; 2) источники факторов риска; 
3) виды факторов риска и их эмиссии; 4) соотношение  характеристик  эмиссий по отношению к 
допустимым значениям. Дифференциальный риск R (G2) определяется с помощью характеристик: 1) 
среды  распространения  факторов риска; 2) определенного объекта  воздействия; 3) эмиссий 
факторов риска; 4) соотношения характеристик  эмиссий по отношению к допустимым значениям; 5) 
пространственного взаимодействия на объект и эмиссии за время  превышения  допустимых 
значений; 6) экспозиция  действия на факторы риска. 

Дифференциальный риск  возникновения опасных эффектов R (G3) по своему содержанию не 
отличается от риска, определенного в выше указанных нормативных документах. По своему 
естеству он не может  быть различным потому, что имеет отношения к ущербам. Кроме вероятности  
появления ущерба и тяжести  причиненного ущерба, дополнительно  учитываются:  

На основе произведенных суждений каждая из комбинации показателей  трех компонентов - 
явление, действие и эффект, представляет собой текущую опасную ситуацию. Она может быть 
представлена как точка в ортогональной координатной системе R (G1); R (G2); R (G3).  Это 
проиллюстрировано. Точка  Gst1  является текущей опасной ситуацией в периоде  времени t1, , в 
течение которого был произведен анализ опасностей и были установлены значения 
дифференциальных рисков R (G1),R (G2), R (G3). Аналогично могут быть получены и изображены 
все текущие опасные ситуации Gst2 , Gst3 ...Gstn.  Полная опасная ситуация GsТ  описывается  
множеством точек Gst2, Gst3,... Gstn.. 

Определение данных трех видов риска может быть осуществлено на основе  причинно-
следственных отношений, соответствующих конкретной текущей опасной ситуации. Три вида риска 
могут быть представлены логическими моделями, отражающими различные позиции и следствия.  

 
48. Владимиров, Л., Н. Ковачев, П. Мънев, В. Томов. Безопасность 

эргономических систем сооружений защиты окружающей среды. Киiв, Програма 
і матеріали 79 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і 
студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства 
у ХХІ столітті», 15 – 16 квітня 2013 р.  Киiв: НУХТ, 2013 р.  Ч. 2. с.717-719. 

Резюме 
Опасность, соответственно безопасность, в эргономических системах сооружений защиты 

окружающей среды (ЕССЗОС)  определяется свойствами взаимодействующих элементов, их  
объективной  способностью и особенностью. С другой стороны, свойства  элементов будут  
определяющими по отношению к эффективности  их функционирования. Поэтому они могут  быть 
приняты как  индикаторы  качества функционирования. В этом смысле, классифицируем свойства 
взаимодействующих элементов в контактных местах  базовых  и функциональных свойств [1,2].  

Учитывая цели и задачи  безопасности, классифицируем эргономические опасности как 
структурные и функциональные. Структурные опасности, согласно принятой морфологической 
модели  опасности, обязаны своим возникновением  свойствам состояния, условия и 
обстоятельства  появления  опасных явлений, действий и эффектов. Структурная безопасность - 
это свойство  элементов  ЕССЗОС сохранять свою безопасность  в течение  заданного времени и 
при определенных условиях. Структурная безопасность человека  определяется  безопасностью его 
состояния и безопасностью состояния  элементов, с которыми он взаимодействует. Структурная 
безопасность техники может  определяться как “состояние без опасных отказов”.  

Функциональные опасности проявляются при выполнении  заданных  функций. 
Функциональная безопасность - это свойство  компонентов  ЕССЗОС выполнять возложенные им 
функции в соответствие с заданными требованиями в течение заданного времени и с определенной 
точностью. Описанное выше, является предпосылкой и основанием для создания  функциональных 
и структурных моделей  опасных ситуаций в ЕССЗОС . 

Основные принципы, которые определяем при построении  функциональных и структурных 
моделей  опасных ситуаций, будут:  
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1) Принцип  функциональности. Состоит  в том, что каждое конкретное действие 
представляется как совокупность  операций, которые  выполняются в определенной структуре  в 
ЕССЗОС.  

2) Принцип соответствия. Состоит в соответствии  функционально-структурной модели  
целям, режиму и условиям функционирования, требованиям к безопасности, надежности и 
эффективности  основных элементов и системы в  целом, включительно необходимые ограничения.  

3) Принцип разделения на свойства. Выражается в разделении на базовые и функциональные 
свойства  ЕССОС и на их элементы. Таким образом,  определяются основные свойства  системы, 
чья степень  реализации по отношению к безопасности может быть оценена количественно и 
качественно. Свойства разделяют на опасные и безопасные свойства.  Нехватка опасных 
свойств, приводит к безопасности.  В этом смысле определяются абсолютно и относительно 
безопасные свойства.  

4) Принцип функциональных единиц. Этот принцип выражается в том, что каждый режим  
функционирования  представляется как совокупность типовых функциональных единиц. Они 
классифицируются в зависимости от их значения. Классифицируем функциональные единицы как 
главные и дополнительные.  

Главные функциональные единицы - это рецепторные, эффекторные, логические, защитные 
и альтернативные функции. Рецепторные функции - это действия в информационной области  
машины, среды, обрабатываемого объекта и т. п. -восприятие  информации, информационный 
поиск и  актуализация. К эффекторным функциям относятся движения, действия, осуществляемые с 
помощью конечностей и  разговорная речь. Логические функции охватывают условие, сравнение и 
заключение.  Защитные функции объединяют в себе такие операции как предотвращение, 
предохранение, ограничение, редуцирование, локализация, компенсирование, восстановление. 
 Функциональные единицы - останов и начало являются однозначными альтернативами.  
Дополнительные функциональные единицы - это контролирование  функций и  состояния.  

5) Принцип  иерархичности  функциональных структур. Выражается в расформировывании  
общей структуры  ЕССЗОС   на ряд иерархически соподчиненных структур, которые описывают 
выполнение  отдельных обыкновенных функций.  

6) Принцип типизирования  математических моделей. Принцип  состоит в математическом 
представлении  различных функциональных единиц  с помощью типовых математических моделей. 
Чем их количество больше, тем и формализированное описание  опасных ситуаций будет точнее. 
Это зависит от типа и сложности  анализируемой ЕСЗСОС.  

Обобщая изложенное, можем отметить, что: 1) Определительные базовые и функциональные 
свойства ЕССЗОС позволяют формализировано и толково описать опасность и безопасность. 2) В 
первый раз вводиться функциональная и структурная опасность, соответственно безопасность, 
которая позволяет разделение и детализированное определение в границах  ЕССЗОС. 3) Были 
предложены  и  аргументированы семь принципов построения  модели  функциональной и 
структурной безопасности, которые позволяют расформировывание, аналитическое описание и 
анализ, что является предпосылкой для создания  безопасных ЕССЗОС. 

 
49. Владимиров, Л., В. Томов. Интегрален модел на критичността. Русе, 

Международна научна конференция “Trans & Motauto 2007”. 2007. с. 50 - 55. ISBN 
978-954-9322-24-8. 

Резюме 
Целта е да се предложи усъвършенстван модел на критичността, който да отстранява 

установените в изследванията ни недостатъци. Основни задачи са: 1) Дефинирани на пълни 
изисквания към модела; 2) Построяване на нов интегрален морфологичен модел на критичността. 

Изложените в предходни наши публикации начини и форми подготвят формализираното 
описание на критичността. Следващият етап се състои в изграждане на модел, който да ги описва 
така, че да се анализира и оцени спецификата им. Това позволява точно и аргументирано 
прилагане на защитни мерки. Към модела на критичността дефинираме шест изисквания.  
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Следвайки логиката на възприетия модел на опасностите , на описаните в наши изследвания 
методи и процедури, както и в изпълнение на формулираните изисквания, за първи път бе създаден 
интегрален морфологичен модел на критичността. Негов усъвършенстван вариант е изложен на 
графично. Моделът се изгражда въз основа на трите диференциални опасности  и съответстващите 
им критични ситуации и събития. Прилага се булево представяне чрез логически оператори. 

Предложеният модел съвместява  моделите на критичните ситуации и критичните събития.  
По същество и характер моделът е граф на структура, функции и състояния на изследваните 

системи.  Има определено начално състояние, което зависи от избрания момент на отчитане или 
изследване. При изменение стойностите на показателите на опасността, респективно показателите 
на критичните ситуации и събития, състоянието се променя. Това следва непрекъснато и моделът 
придобива разнообразни състояния на критичност. Интегралният модел приемаме като съвкупност 
на елементи и взаимодействия с такива системни свойства, които елементите му, самостоятелно 
разгледани, не притежават. За анализ на критичните ситуации и събития в разнородни ергономични 
системи прилагаме теорията на графите. Следваме възприетия подход на системно описание на 
опасностите, чиито принципни положения и аналитично извеждане са представени в други наши 
публикации. 

Изложеният модел на критичността има универсален характер. Той представя по-пълно 
критичностите в сравнение с предходните. Различните критични ситуации и събития могат да се 
моделират независимо от спецификата им. Моделът може да се прилага за оценяване степента на 
критичност, което пък е основание за числено ранжиране на нивата на несигурност, респективно 
сигурност. За първи път могат да се анализират елементите на опасностите в най-детайлната им 
форма.  

Проследява се динамиката на изменение на рисковите фактори във времето, като се отчита и 
случайния им характер. Това е също гаранция за обективност. Представеният модел съвместява 
точно разнообразието в структурите на критичните ситуации и събития и то не разгледано 
изолирано, а свързано с изследваните системи.  

Интегрираният модел на критичностите позволява комплексен и обвързан анализ на 
реалностите, на обективната и субективната страна на опасностите и риска. Моделът се 
формализира  математически и то по същия начин както и описан и апробиран в шест икономически 
дейности. Няма ограничения за диапазоните на изменение на рисковите фактори, но в границите на 
пределно допустимите се прави проверка. Тя е основание за завършване или продължаване на 
анализа на критичността.Издигнатите работни хипотези могат лесно и бързо да се проверят. 
Моделът има своя вътрешна и външна логика. Тя дава възможност да се интерпретират и 
моделират разнообразни класове на спектри на състояния, условия, обстоятелства и причини.  
 

50. Мънев, П., Л. Владимиров. Несигурност на информационното 
осигуряване при оценка на риска от експлоатация на пречиствателни 
съоръжения. Шумен, Национален военен университет „Васил  Левски”, 
Факултет “Артилерия, ПВО и КИС”, Катедра „Информационна сигурност”, 
Научна конференция “Проблеми на информационната сигурност през ХХІ век”. 
Сборник научни трудове, 2011. с. 214 - 221. ISBN 978-954-9681-49-9. 

Резюме 
Цел на настоящата работа е да се направи анализ на несигурността по отношение на 

информационното осигуряване, разглеждана като компонент от комплексен алгоритъм за оценка на 
риска, генериран от експлоатацията на пречиствателни системи и съоръжения. За изпълнението й е 
необходимо да се решат следните задачи: 1) Изследване на неопределеността на 
информационната среда; 2) Изследване на неяснотите, възникващи при употребата на специфичен 
понятиен апарат; 3) Изследване на пропуските в стандарта БДС EN ISO 14121-1:2007. Оценяване на 
риска. Част 1. Принципи. 
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За подробно идентифициране на рисковите фактори, генериращи опасностите, е необходим 
широк набор от информация. Тя от своя страна е във функция от характера на съставящите я 
данни, които носят различна степен на несигурност. 

За анализ на несигурността на информационното осигуряване при оценката на риска от 
експлоатацията на пречиствателни устройства и системи е използвана предложената в наши 
изследвания система за дефиниране и тълкуване на основните таксономични класове, категории, 
групи и единици на несигурността при измерване на риска. В нея са представени определенията и 
тълкуванията на основните таксонометрични единици на несигурността - класове, категории, групи и 
елементи. Използвани са двата основни вида несигурност, на базата на които е създадена 
йерархична структура. Формулирани са: Област I. Неопределеност и Област, II. Неяснота (n-
смисленост). Тези области са многокомпонентни. За нуждите на настоящото изследване 
изграждащите ги компоненти са адаптирани към проблемите на информационното осигуряване при 
оценка на риска от експлоатация на съоръжения за пречистване на отпадъчни води. 

Информационен елемент, който не може да бъде обвързан с резултати от измервания, данни 
от анализи и др. са случайните събития. Те възникват без да се очакват или предвиждат и без да 
могат да бъдат управлявани по начин, по който да се редуцира или минимизира стойността на 
рисковият им потенциал.  

Висока степен на неяснота носят и лингвистичните грешки. Те, заедно с несъответствията в 
методологията на изследванията са със субективен характер. Субективен елемент има и при 
различия в схващанията на квалифицирани лица (оператори) за елементите на риска и 
методологията за измерването им. Към тази структурна единица са причислени съвместното 
третиране на битови и промишлени (съдържащи определени вещества) отпадъчни води, 
определянето на оптималните дози на коагуланти и/или флокуланти, в случай че се използват 
реагентни средства, степен на квалификация на лицата, пряко свързаните с определяне на 
параметрите на потока на изхода на станцията и др.  

Описаните причини детайлизират количествените компоненти на неопределеността. Освен 
тях се дефинира и неопределеност в риск моделите, тъй като моделирането е широко използван, а 
понякога и единствен метод за анализ и оценка на риска. Неадекватността на модела по отношение 
на информационното осигуряване води до редица неточности в получените на изхода параметри. 
Вариативността на изследваните системи е предпоставка за натрупване на информационни 
несъответствия. Често в практиката еднотипни и/или еднакви пречиствателни съоръжения са 
ситуирани на различни места в технологичната схема на пречистване (първични и вторични 
утаители). При моделиране неточности възникват, когато се използват данни, които са актуални за 
определено съоръжение в една ситуация, но не отговарят на действителността в друга. 

Съгласно стандарта БДС EN ISO 14121-1:2007. Оценяване на риска. Част 1. Принципи. 
оценяването на риска е поредица от логически стъпки, които позволяват систематичен анализ и 
оценка на рисковете, свързани с машините. Където е необходимо, от оценяването на риска следва 
намаляване на риска, съгласно точка 5 на ISO 12100-1:2003. Повтарянето на този процес може да е 
необходимо, за да се отстранят опасностите, доколкото е възможно, и адекватно да се намалят 
рисковете, като се приложат предпазни мерки. Стандартът установява общите признаци, които 
могат да бъдат използвани, за да се постигнат определените в точка 5 на ISO 12100-1:2003 цели за 
намаляване на риска. Тези принципи за оценяване на риска събират знанията и опита за 
проектиране/разработване, за използване, за инциденти и злополуки, както и за вреди, свързани с 
машини, за да може да се оценят представените рискове в съответните фази от жизнения цикъл на 
машината. В сравнение с предходния стандарт EN 1050 примерната класификация на опасностите, 
опасните ситуации и опасните събития, дадена в Таблица А.1 на Приложение А е допълнена с още 
един вид опасности - опасности, свързани с работната среда на машината. Въпреки допълнената в 
сравнение с предходния стандарт примерна класификация на опасностите, представените примери 
за опасности, вероятните им източници и възможните последствия, налице са и някои слабости. 
Тяхното коригиране би довело до усъвършенстване на предложената в предишна разработка 
система за таксономия на опасностите, създавани от машини. Като пропуски от информационно 
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естество по отношение на възможните опасности в стандарта БДС EN ISO 14121-1:2007 могат да се 
посочат следните:  

1) недостатъчна информация за вида, броя и параметрите на генерираните рискови фактори. 
Въпреки, че част от тях се конкретизират, не е отчетена възможността за появата на 
нерегистрирани до момента или принципно нови рискови фактори;  

2) недостатъчно обективно отразяване на естеството на генерираните рискови фактори. Не се 
конкретизира естеството на определен фактор, а то може да бъде от физично, химично, биологично 
или психофизиологично естество;  

3) недостатъчна информация за емитиране на рискови фактори и нивата на емисиите им. 
Липсва информация за начина и формата на емитиране на определен рисков фактор. Не се отчита 
евентуално паралелно генериране на друг стресор/и, действащ/и каталитично на анализирания;  

4) недостатъчна информация по отношение на продължителността на действие на рисковите 
фактори. Липсва информация за времетраенето на даден стресор, а също така и за евентуалната 
му цикличност и амплитуда. Не са разгледани възможните варианти, при които рисков фактор с 
ниска честота на възникване да е същевременно с ниска, средна или висока продължителност във 
времето и обратното – стресор с ниска продължителност на действие във времето да се проявява с 
ниска, средна или висока честота на възникване;  

5) недостатъчна информация относно обекта на въздействието на рисковите фактори. В 
различни ситуации рисковите фактори могат да въздействат върху редица предмети и обекти, а 
така също и върху хора, намиращи се в близост до източника, който ги генерира;  

6) недостатъчно точна преценка относно нивата и характера на имисиите и 
продължителността им на действие върху обектите на въздействие. Имисиите на опасни фактори са 
следствие от процесите на емитиране на тези фактори. Под влиянието на определени причини те 
могат да се наблюдават в различни пространствени точки. В случая не са дефинирани 
пространствената и времева съвместимост на имисиите с обектите на въздействие;  

7) неточно отчитане на типа, вида, тежестта и размера на вредата и времето и разходите за 
възстановяване. Неточното отчитане на тежестта и размера на вредата (дава представа за 
нанесените материални щети, причинените икономически загуби, сведения за загинали и/или 
интоксикирани хора, унищожени материали, суровини, продукция и др.) води до неточно определяне 
на времето и разходите за възстановяване. От своя страна тези показатели са косвени, но значими 
и в много от случаите е възможно в определена степен да конкретизират размера на вредата. 

 
51. Томов, В., Л. Владимиров. Закономерности на възникване на аварийни 

химически емисии. София, ХVІІ международна научна конференция “Транспорт 
2007”. Механика, транспорт, комуникации, 3, 2007, с. Х1 - Х6. ISSN 1312 -3823.  

Резюме 
Цел на настоящото изследване е установяване на закономерностите на възникване на 

аварийни емисии в икономически дейности с химически производства. Основни задачи са: 1) 
Усъвършенстване на методиката на изследването; 2) Определяне на значенията на факторните и 
контролните показатели на появяването на аварийни емисии; 3) Установяване стойностите на 
диференциалните и интегрални рискове. 

Използвана е методиката за ретроспективен анализ на опасностите изложена в предходни 
наши публикации, която се усъвършенства.  

При изпълнение на първата задача са въведени шест групи факторни показатели:  
І група. Тип и вид на химическото производство: на неорганичните вещества Р(FLC2.4.1); на 

електрохимичното производство Р(FLC2.4.2); на неорганичния синтез Р(FLC2.4.3); на финия 
органичен и биохимичен синтез Р(FLC2.4.4); на пластмасите Р(FLC2.4.5); на лаковете и боите 
Р(FLC2.4.6); на силикатите Р(FLC2.4.7); на фармацевтичните средства Р(FLC2.4.8); на каучука и 
гумата Р(FLC2.4.9); на горивата Р(FLC2.4.10); на парфюмерийно-козметичните средства 
Р(FLC2.4.11); други Р(FLC2.4.12); неуточнени Р(FLC2.4.12);  
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ІІ група. Вид на извършваната работа: вид  на изпълняваната работа Wир (технологична 
операция Wир1; техническо поддържане Wир2, ремонт Wир3, други работи Wир4); работно място на 
възникване Wхмв (обичайно Wхмв1, временно Wхмв2, друго Wхмв3); специфично действие, 
извършвано от пострадалото лице Wсд (конкретна работна операция Wсд1); отклонение от 
нормалните условия и действия и свързания с тях материален фактор Wотк (установено Wотк1, 
неустановено Wотк2); начин на увреждането и материален фактор, причинил вредата Wну (пряко 
Wну1, непряко Wну2);  

ІII група. Пострадало лице пол Sпол (мъж Sпол1; жена Sпол2); възраст (конкретно числено 
значение от данните за злополуките); занятие Sд (апаратчик Sд1, спасител Sд2, други Sд3); 
продължителност на работа в структурното производствено звено Sг (отдел, цех, работилница...)-
числено значение от данните за злополуките; продължителност на работа по професията - числено 
значение от данните за злополуките. 

Увеличени са и контролните показатели на аварийните емисии, а именно:  
І група. Агрегатно състояние на емитираните замърсители FER15: газове FER15.1:, пари 

FER15.2:, течни FER15.3:, твърди FER15.4:, комбинирани FER15.5;  
ІІ група. Емитирано вещество FEM: алкохоли FEM1(етилов алкохол и негови продукти, 

метилов алкохол, изопропилов алкохол, фузелово масло); сапуни FEM2; препарати за полиране и 
излъскване FEM3; прахове за почистване FEM4; дезинфектанти FEM5; оловни бои FEM6; други бои 
и лакове FEM7; разтворители получени от петрол FEM8; петролни горива и почистващи препарати 
FEM9; твърди петролни производни FEM10; други разтворители (бензол) FEM11; хлорорганични 
инсекциди FEM12; фосфорорганични инсекциди FEM13; карбамати FEM14; хербициди FEM15; 
фунгициди FEM16; фумиганти FEM17; корозивни ароматни съединения FEM18; киселини FEM19; 
олово и неговите съединения и пари FEM20; живак и неговите съединения и пари FEM21; антимон и 
неговите съединения и пари FEM21; арсен и неговите съединения и пари FEM22; други метали и 
техните съединения и пари (берилий, желязо, кадмий, никел, манган, талий, месингови пари, соли 
на медта) FEM23; лепила FEM24; втечнени газове в бутилки FEM25; ацетилен FEM26; въглероден 
окис FEM27; азотни окиси FEM28; серен двуокис FEM29; фреон FEM30; хлор FEM31; амоняк FEM32; 
циановодород FEM33; други FEM34; неуточнени FEM35;  

ІІІ група. Емитиращи източници и т.н.  Разширени са значенията на факторните и контролните 
показатели, като по-този начин е обхванат по-широк спектър  на формализиране на аварийните 
емисии. Освен това увеличаване бе съобразена новата 10 ревизия на Международния 
класификатор на болестите. Резултатите от проверката на хипотезата за теоретичния закон на 
разпределение показаха, че се потвърждава резултатът от предходните наши изследвания [1,4]. 
Броят на злополуките по контролните показатели е подчинен на закона на Поасон. Биномиалното 
разпределение не е подходящо. 

Интензитетът λ на възникване на аварийни емисии по източници и причини на възникване е  
от 0,2146 за открити повърхнини до 0,2102 за отворени люкове Здравословните вреди от 
аварийните емисии се разпределят  по закона на Поасон с интензитет по-голям от 9. Това означава 
че разпределениеята могат да бъдат представени с нормално разпределение. Посочените 
резултати са получени за конкретни значения на факторни показатели. 

Разпределенията на броя на аварийните емисии по източници и причини на възникване 
потвърждават получените за предходни периоди тенденции:  

1) максималният интензитет на неуточнените източници и причини показва, че актовете за 
злополуки и аварии не са достатъчно изчерпателно попълнени. Това насочва към повишаване на 
изискванията към длъжностните лица и задължаване тези основни информационни документи да 
бъдат подготвени пълно и компетентно;  

2) от конкретизираните източници и причини най-често се появяват аварийни емисии от 
неизправна арматура на технологичното оборудване. Малко са случаите на пълно разрушаване на 
апаратите и съоръженията и на локална корозия;  

3) висока е вероятността за появяване на емисии от азотни окиси, серни окиси, амоняк, 
въглероден окис. Останалите емитирани вещества се появяват с различен интензитет. По този 
показател интензитетът на неуточнените случаи е също висок.  Това насочва към повишаване на 
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изискванията към работа с първичните информационни документи. Голяма е и вероятността на 
появяване на емисии на отбелязаните като “други”  замърсители, което е напълно обяснимо с 
изключителното разнообразие на различни вещества и техни съединения в химическата 
промишленост. За определяне на диференциалните и интегрални критичности чрез установените 
закони на Поасон бяха изведени стойностите на диференциалните рискове. 

Интегралният риск R се получи както следва: корозивни съединения 0,0001853; киселини 
0,0000242; олово 0,0000022; живак 0,0000001; арсен 0,0000042; други метали 0,0000484; втечнени 
газове 0,0002361; ацетилен 0,0000712 и др. 

Предложена е усъвършенствана методика за ретроспективно изследване на аварийните 
емисии в химическата промишленост. Разширен е спектърът на факторните и контролни 
показатели, което дава възможност за по-точно дефиниране на причинно-следствените връзки. 
Установени са значенията на факторните и контролните показатели. В сравнение с други наши 
изследвания разликата е много малка. Понякога тя е в третия или четвъртия знак.  

Определени са значенията на диференциалните и интегрални рискове. Считаме, че 
прилагането на висока значност до шестия - седмия знак е оправдано, тъй като значенията им се 
получават чрез многокомпонентно умножение. Освен това тази значност е от обективен порядък за 
явления като злополуки от действие на химически вещества. По-съществени различия се 
наблюдават в разходите за възстановяване, което се дължи на променените финансови условия в 
страната и по-конкретно в здравеопазването. 

Изложените резултати потвърждават функционалността и чувствителността на прилагания 
изследователски подход и методика. 
 

52. Toмов, В., Л. Владимиров. Оценка на структурната безопасност. Русе, 
Международна научна конференция “Trans & Motauto 2007”. 2007. с. 45 - 49. ISBN 
978-954-9322-24-8. 

Резюме 
Целта е да се изведат усъвършенствани критерии за оценка на структурната безопасност. 

Основните задачи, които следва да се решат са: 1) Формализация на структурните опасности; 2) 
Процедура за анализиране и оценка на структурната безопасност; 3) Класификация на структурните 
елементи; 4) Извеждане на критериите за оценка на структурната безопасност. 

Структурните опасности се дължат на свойствата,  състоянията, условията и обстоятелствата 
на появяване на опасните явления, действия и ефекти. Формализацията на структурните опасности 
се изразява в: 1) описание на елементите, които взаимодействат в контактните места; 2) описание 
на състоянията на елементите; 3) дефиниране на свойствата на елементите, съответстващи на 
състоянията им; 4) определяне характеристиките на свойствата; 5) установяване действието на 
свойствата върху елементите; 6) определяне на вредните ефекти от действието на свойствата. 

Структурната безопасност, въз основа на изложените съждения, може да бъде разгледана 
като свойство на елементите на работните системи в икономическите дейности да запазват 
сигурността и безопасността си в течение на зададено време и при определени условия. 

Характеристиките на хората и на взаимодействащите с тях елементи в икономическите 
дейности са променливи във времето. Те се изменят извън определените им граници и могат да се 
възстановяват.  

За анализиране и оценка на структурната безопасност прилагаме следната процедура: 1) В 
зависимост от фазата на функциониране на работните системи в икономическите дейности се 
избира степента на детайлизиране на функцията на безопасността; 2) Определят се множествата 
на независимите състояния на системата; 3) Задава се характерът на случайните процеси в 
множествата на независимите състояния; 4) Построява се графът на състоянието на работните 
системи; 5) Извеждат се аналитични зависимости за изчисляване на критериите за структурна 
безопасност; 6) Изчисляват се стойностите на критериите за безопасност. 

При определяне степента на детайлизация се прави логически анализ.  
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За анализ на безопасността определящи признаци са показателите на рисковите явления, на 
производствената и природната среда  и показателите на рисковите действия. 

При анализа на безопасността на човека се отчитат показателите на ефекти - частични и 
пълни функционални откази, окончателни биологични откази, частични и окончателни откази на 
трудоспособност. 

Независимите състояния на работните системи се установяват въз основа на презумпцията, 
че във всеки момент на времето тя се намира в някакво състояние от множеството възможни 
състояния. Последователността на преминаване на системата от едно в друго състояние е случаен 
процес на преместване на системата в пространството на състоянията. Подмножеството на 
състоянията  приемаме като подмножество на опасните състояния. Следователно когато система 
попадне в едно от състоянията  възниква критична ситуация. За невъзстановяващите се системи 
състоянията  са поглъщащи. Подмножеството  е подмножество на безопасните състояния.  

Доказано е, че потокът състояния, с достатъчна точност, може да се приеме за прост 
поасонов. Това е подходящо за изследвания на безопасността, тъй като този поток е най-строгия. 
Показателите, които се изчисляват за този поток са минимално ниски и при реален поток състояния 
те ще бъдат винаги по-високи. По този начин се формира зона на застраховане. 

В случаите когато всички потоци от събития, които изменят състоянията на икономическите 
системи, са по закона на Поасон, то случайният процес, протичащ в системата, е еднороден 
марковски процес. Този процес се определя чрез интензитета на всички потоци от събития, които 
привеждат системата от едно състояние в друго състояние, а също така началното разпределение 
на вероятностите на състоянията.  

Показателите за структурна безопасност се установяват чрез графа на състоянията. 
Определят се топологичните коефициенти, тъй като необходимата информация се съдържа в 
изходния граф на състоянието. Поради това е излишно съпоставянето на системите 
диференциални и алгебрични уравнения.  

За извеждане на интегрални и частни критерии на безопасността въвеждаме класификация, 
съобразно възстановяемостта на безопасността на човека и на системните елементи: І. 
Възстановяеми елементи. Разделяме ги на: а) независимо възстановяване на човека и на 
системните елементи; б) зависимо възстановяване, когато системните елементи се възстановяват 
от хора, намиращи се в безопасно състояние. ІІ. Частично възстановяеми елементи, за които важат 
също посочените правила за независимо и зависимо възстановяване, но само върху определени 
компоненти, които подлежат на такива въздействия; ІІІ. Невъзстановяеми елементи. 

Изложената класификация е съпоставима с категоризирането на икономическите дейности на 
възстановяеми и невъзстановяеми.  Различието е в естеството и наличието на биологични 
елементи, което неминуемо трябва да се отчете. 

От гледна точка на управляващите въздействия разделяме методически елементите на 
икономическите дейности на две основни групи - самоуправляеми елементи  и управляеми 
елементи. 

Човекът и другите системни елементи в работните системи могат да са в различни 
комбинации на структурни състояния : 1) Състояние 1 - човекът и взаимодействащият с него 
системен елемент (машина, защитна система, обработваем обект, производствена и природна 
среда) са в безопасно състояние; 2) Състояние 2 - човекът е в опасно състояние, системният 
елемент е в безопасно състояние; 3) Състояние 3 - човекът е в безопасно състояние, системният 
елемент е в опасно състояние; 4) Състояние 4 - човекът и системният елемент са в опасни 
състояния. Тези комбинации са илюстрирани. 

Структурната безопасност на системните елементи на икономическите дейности и работните 
им системи се определят чрез интензивността на възникване на опасно състояние  и интензивноста 
на възстановяване на безопасното състояние. За оценка на структурната безопасност ни 
въвеждаме два вида критерии - интегрални критерии на безопасността и диференциални критерии 
за безопасност и възстановяемост на безопасността. 

Чрез теорията на графите се извеждат усъвършенствани интегрални и диференциални 
критерии, които позволяват точно определяне на структурната безопасност. 
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53. Hristova, K., L. Vladimirov. Dangerous chemical substances and 

preparations in the Republic of Bulgaria – type, quantities and current status of their 
storage. Plovdiv, 19 th Congress of Balkan military Medical Committee, May 7-10, 
2014. Bulgarian Medical Association, 2014. p.173.  

Hristova, K., L. Vladimirov. Dangerous chemical substances and preparations in 
the Republic of Bulgaria – type, quantities and current status of their storage. 
Кишинев, Современные технологии в пищевой промышленности MFTI – 2014, 
Oктябрь 16-18, 2014. 

Резюме 
С цел превенция, още през 1982 г. е приета първата Директива 82/501/ЕЕС – известна като 

Севезо I Директива (Council Directive 82/501/EEC on the major-accident hazards of certain industrial 
activities, OJ No L 230 of 5 August 1982). 

На 9 декември 1996 г. е приета нова Директива 96/82/ЕС за контрол на риска от големи 
аварии - известна като Севезо II Директива.  

На 16 декември 2003 г. Директива 96/82/ЕС е допълнена с Директива 2003/105/EО (Directive 
2003/105/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2003 amending Council 
Directive 96/82/EC). 

Изискванията на Директива Севезо II са транспонирани в българското законодателство в: 
Закон за опазване на околната среда (ЗООС) - Глава седма “Предотвратяване и ограничаване на 
промишленото замърсяване”, Раздел I “Предотвратяване на големи аварии” и Наредба за 
предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от 
тях (ДВ., бр. 39/12.05.2006 г.). 

  „REACH” е краткото наименование на Регламент (EО) No 1907/2006 на Европейския 
Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за регистрацията, оценката, разрешаването и 
ограничаването на химични вещества., който влиза в сила на 1 юни 2007 г. и замества голям брой 
европейски директиви и регламенти, създавайки единна система за управление на химичните 
вещества. 

Всяко вещество, което представлява заплаха за човешкото здраве и/или околната среда, 
може да бъде ограничено за употреба. Ограниченията могат да варират от цялостна забрана до 
забрана за разпространение за масовия потребител и да бъдат прилагани към всяко вещество, 
включително и за тези, за които не се изисква регистрация. Тази част от REACH е “наследена” от 
разпоредбите на Директива 76/769/ЕЕC относно ограниченията за пускане на пазара и употреба на 
определени опасни химични вещества и препарати. 

Съгласно Речник на термините по REACH „вещество” е химичен елемент и неговите 
съединения в естествено състояние или получени чрез всеки производствен процес, включително 
всяка добавка, необходима за запазване на неговата стабилност и всеки примес, извлечен от 
използвания процес с изключение всеки разтворител, който може да бъде отделен, без да се засяга 
стабилността на веществото или да се променя неговия състав, а „препарат” е смес или разтвор, 
съставен от две или повече вещества. 

Съгласно изискванията на Регламента, потенциално опасните промишлени обекти трябва да 
изготвят „Оценка на риска” и „Доклад за безопасност”. Последният съдържа оценка за 
безопасността на веществото, която трябва да бъде проведена за всички вещества, които 
задължително трябва да бъдат регистрирани, ако са произведени или внесени в количество от 10 
или повече тона на година. Изискванията за доклада за безопасност на химичното вещество са 
разписани в Приложение I на Регламента. Информацията включва данни, отнасящи се до 
опасността на веществото, експозицията, възникваща при производството или вноса, 
идентифицираните употреби на веществото, работните условия и мерките за управление на риска, 
прилагани или препоръчани на потребителите по веригата, които да бъдат взети предвид. 
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В чл. 1 на действащата в България Наредба за опасните химични вещества и смеси, 
подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба се определят опасните химични 
вещества и препарати, чиято търговия и употреба са забранени или ограничени с цел опазване на 
здравето на човека и околната среда. В  приложение е даден списък на вещества на 52 опасни 
химични вещества и препарати -  канцерогенни вещества категории 1 и 2,  мутагенни вещества 
категории 1 и 2, токсични за репродукцията вещества категории 1 и 2, ароматни амини. 

Компаниите носят отговорността за събиране на информация за свойствата и употребата на 
веществата, които произвеждат или внасят в количества от 1 или над един тон на година. Според 
категорията на опасност те се делят на: Предприятие с висок рисков потенциал (ПВРП) или 
предприятие с нисък рисков потенциал (ПНРП).  

В списъка по-долу са обобщени видовете токсични, пожароопасни и взривоопасни вещества, 
които се произвеждат и/или съхраняват на територията на България в количества над 1 тон. Приема 
се, че това е количеството опасно химично вещество, което при възникване на технологично 
бедствие създава огнище на масово поразяване. 

Списъкът на произвеждани и/или съхранявани токсични, пожароопасни и/или взривоопасни 
вещества на територията на България в количества над един тон включва: амоняк; ацетон; азотна 
киселина; амониева си литра – стабилизирана; арсеник; амонит; бариев хлорид; бутанол; битум; 
въглероден дисулфид; водороден пероксид; грунд, боя,терпентин; глицерин; дихлоретан; етилов 
алкохол; етилацетат; изопропанол; изоцианат; калциев карбид и редица други. 

Обобщени данни от проведени през 2008-2011 г. проверки на ниво Областни управления на 
„Гражданска защита” в предприятията с висок рисков потенциал, намиращи се на територията на 12 
от 28-те области. Данните са таблично обобщени в работата. 

Анализът на информацията показва, че: 1. Опасните химични вещества и смеси -  носители на 
риск за човека и околната среда, особено при технологично бедствие, се следят и се водят на отчет 
достатъчно точно и пълно. 2. В България съществуват опасни промишлени обекти, които 
произвеждат и/или съхраняват опасни химични вещества и смеси в количества над един тон, които 
създават опасност от възникване на огнище на масово поразяване при технологично бедствие. 3. В 
страната се спазват нормативните документи, съгласно Директива Севезо II 96/82/ЕС и Регламент 
(EО) 1907/2006 на Европейския Парламент в областта на опасните химични вещества и смеси. 

 
54. Hristova, K.,    L. Vladimirov,    V. Tomov. Risk assessment of igniting of 

materials at work with fire. София, Военна академия „Г. С. Раковски”, Факултет 
„Национална сигурност и отбрана”, Юбилейна научна конференция „Политики 
за сигурност и отбрана в съвременната среда за сигурност”, 21-22.05.2014 г.  

Резюме 
Целта е експериментално определяне на стойностите на критериите на критичните ситуации 

при пожаро - и взривоопасни операции извършвани в работни системи на икономическите дейности. 
За постигане на тази цел се решават следните задачи: 1) Извеждане закономерностите на имисиите 
на носители на енергия за запалване; 2) Установяване стойностите на критериите на параметрите 
на критичните ситуации; 3) Проверка корелацията между критериите на запалване; 4) Оценка 
критичността на ситуациите на запалване. 

При решаване на задачите е приложена методиката, изложена в наши предходни публикации. 
Проведено е експериментално изследване, за което е възприет модел с входни управляеми и с 
контролируеми фактори. Нивата на изменението им са изложени в същите наши публикации.  

Изходни параметри на критичността са запалването. Критерии на запалването са имисиите  
на срезни перли, вероятността  и времето  за възникване на горене. 

Повърхнинното разпределение на имисиите на срезни перли се определя като относителен 
дял от сумарната имисия. Тя се характеризира с общата маса перли в  квадрантите на 
изследването. Зависимостта между имисиите и разстоянията на разпространение са илюстрирани 
графично чрез изолинии. Построени са и тримерни повърхнинни графики на разпределенията на 
имисиите. 
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Нов подход се прилага при установяване на критериите на параметрите на критичните 
ситуации. По-високите стойности на имисиите са основание да се предполага по-голяма вероятност 
и малко време на запалване на изследваните материали. Характерът на повърхнинното 
разпределение  се запазва и при други комбинации на стойности на  входните фактори.  

За първи път се определя законът на разпределение на имисиите в изследваните квадранти. 
В процедурата за проверка на хипотезата  на закона на разпределение имисиите се приемат за 
индискретна случайна величина. Проверени са хипотезите за 16 закона на разпределение, а 
именно: закон на равната вероятност; нормално разпределение; логаритмично - нормално; 
егоистично; логоратмично - логистично, триъгълно, експоненциално, биномиално разпределение; 
гама и бета разпределение, разпределение на Вейбул, на Релей; на Пирсон, на Гъмбел, на Ерланг, 

на Валд. Приложен е 2χ -критерият на Пирсон.  
Съставен е топографичен модел на законите на разпределение, който е графично 

илюстриран в работата. Анализът на топографичния модел показва голямо разнообразие на 
разпределенията на  имисиите. Прави впечатление законът на равната вероятност в 
непосредствена близост до точката на извършване на огневите работи. В крайните квадранти 
преобладават разпределенията на Вейбул и на Релей. Основните параметри на получените 
разпределения са дадени в табличен вид. Представени са резултатите за средната стойност и 
дисперсията. На основание на законите на разпределение са установени вероятностите за 
появяване на значения на имисиите в интервала около средната стойност и граници определени от 
положителната и отрицателна стойност на средноквадратичното отклонение. Преминава се към 
вероятностен критерий за оценка на имисиите съответстващ на модела на опасността за запалване 
на материалите. Получени са двумерни регресионни модели на имисиите.  За останалите значения 
на входните фактори моделите са идентични. Различията са в регресионните коефициенти.  

За определяне на критерия за вероятността за запалване се установява броят на 
запалванията в квадрантите, който се разглежда като дискретна случайна величина. Прави се 
проверка на хипотезата за закона на разпределение. Проверени са шест закона на разпределение - 
биномиално, отрицателно - биномиално, Поасон, дискретно равномерно, геометрично, 
хипергеометрично. 

Топографичният модел на законите на разпределение на запалванията е представен 
графично чрез изолинии и тримерна апроксимираща повърхнина на вероятността за запалване. 
Характерът на разпределенията на вероятностите е идентичен на разпределенията на имисиите. 
Математически се описват също с двумерни регресионни модели. Едномерните модели са по-
удобни от приложна гледна точка. За посочените значения на входните фактори те са от 
квадратичен вид. 

Извадка от получените стойности за критерия са дадени в таблица. Анализът й показва 
влиянието на разстоянията от проекцията на точката на изпълнение на огневата работа. Оказва се, 
че вместо двумерния модел, който бе посочен по-горе, по-подходящи са едномерните модели. С 
тези модели се работи лесно, а и разстоянията отговарят на нормативно определяните величини 
при огневи работи. Изложените експериментални резултати отразяват два аспекта на критичността 
от запалване. Единият представя случайността в появяване на критично събитие, а другият - 
продължителността му. Те са доказателство за обоснования от нас и публикуван в метод за 
измерване на риска чрез отчитане на фазовите превръщания. 

Установени са закономерностите на разпространение на имисиите на носителите на топлина. 
Резултатите показват съсредоточаване в зоните на гравитационно утаяване. Получен е законът на 
разпределението им, а чрез него се установява вероятностният критерий за оценка на запалването 
по отношението на носителите на енергията на запалване.  

Определени са значенията на критериите за поява на запалване. Чрез изведените закони за 
дискретно разпределение е изчислена вероятността за запалване, която е обективен критерий за 
критичното събитие. Получени са математическите модели на вероятността във функция от 
разстоянието, като едномерни и двумерни зависимости. 

 След обработка по метода на корелационния анализ се установява зависимост между 
вероятностите на броя на запалванията, вероятностите на повърхнинното разпределение на 
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носителите на енергия и на времето на запалване. Това показва, че вероятността на запалване 
може да бъде използвана за обобщена оценка на критичността. Получени са стойности, които 
показват ситуациите с максималната критичност за запалване. 

Подходящо е бъдещите изследвания да са в по-широк спектър на входните управляеми 
фактори, чрез което да се провери годността и универсалността на предлагания метод.  

 
55. Manev,  P., L. V. Vladimirov. Uncertainty of the Information in analysis of the 

Environmental and ergonomic risk of equipment for Environmental protection. 
Academy of Economic Studies of Moldova, Laboratory of Information Security, 
Armed Force Military Academy “Alexandru cel Bun”, The 10th Jubilee International 
Information Security Conference "Securitatea Informationala-2013" April 19, 2013. 
pp.78-81. ISBN 978-9975-75-640-2 

Резюме 
Целта на настоящата разработка е да се анализира на несигурността на информационната 

среда и осигуряване, разглеждано като етап от комплексна процедура за анализ на риска, 
възникващ от съоръжения за опазване на околната среда. За изпълнението й е необходимо да се 
решат следните задачи: 1) анализ на неопределеността на информационната среда; 2) разкриване 
на неяснотите, възникващи при употребата на понятийния апарат. 

За подробно идентифициране на рисковите фактори, генериращи опасностите, е необходим 
широка информационна база. Тя е функция от характера на съставящите я данни, които носят 
различна степен на несигурност, тъй като са случайни величини. 

За анализ на несигурността на информационното осигуряване при анализ на риска от 
експлоатацията на съоръжения за опазване на околната среда е разработена система за 
дефиниране и тълкуване на основните класове, категории, групи и единици на несигурността при 
измерване на риска. Системата включва определения и тълкувания на таксонометрични единици на 
несигурността. Използвани са двата основни вида несигурност, на базата на които е създадена 
йерархична структура. Формулирани са две многокомпонентни области на несигурността: Област I. 
Неопределеност и Област II. Неяснота (n-смисленост). За нуждите на настоящото изследване 
изграждащите ги компоненти са адаптирани към проблемите на информационното осигуряване при 
оценка на риска от експлоатация на съоръжения за опазване на околната среда. В йерархията на 
информационната несигурност неопределеността е на най-ниско ниво, а причините за появата им 
се разглеждат като функция от: 1) измерванията на променливите величини – екологично и 
ергономично опасни явления, въздействия, ефекти; 2) променливост на индикаторите им във 
времето и пространството; 3) лингвистични грешки при формализация на опасностите от 
съоръженията за опазване на околната среда; 4) различия и несъответствия в схващанията на 
специалистите за структурата на риска; 5) разнородни методологии за измерване на екологичния и 
ергономичен риск и произтичащите от това променливи решения; 6) непостоянна приоритетност на 
възникващите критични събития в околната среда и в управлението на съоръженията за опазване 
на околната среда. Тези причини детайлизират количествено измеримите индикатори на 
неопределеността. Към тях следва да се предвиди неопределеността на риск моделите, тъй като 
моделирането е широко използван, а понякога и единствен метод за анализ и оценка на риска.  

Неяснотата (n- смислеността), по аналогия с неопределеността, е вторият фактор за 
информационна несигурност при анализа и оценката на риска от съоръжения за опазване на 
околната среда. Субективният й компонент е свързан с усещането, възприятието и представата за 
риска. Неточности възникват при комуникацията на субекти с различни темперамент и характер. 
Възприеманата информация като за опасност в едни ситуации може да изглежда за други ситуации 
като за безопасност. Вследствие приоритетно ранжираните задачи за предпазни, корекционно - 
редуциращи или компенсиращи действия се налага да бъдат преподредени, а времевите им 
диапазони съществено да се променят. 

В изложеното се разкрива и детайлизира несигурността на информацията при анализиране на 
риска от съоръжения за опазване на околната среда. Разгледани са неопределеността по 
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отношение на информационната среда и неяснотата (n-смислеността), възникващи при употреба на 
специфичен понятиен апарат. Анализирани са критичните възли и нивата от йерархичната 
структура за дефиниране и тълкуване на основните таксономични класове, категории, групи и 
единици на несигурността при анализ на екологичния и ергономичния риск на съоръжения за 
опазване на околната среда системи. 

 
56. Vladimirov, L.  Risks and Criticalities in cross-border Environmental 

Security. Veliko Tarnovo. National military university, Scientific conference Topical 
problems of the Management of Population's Prorection and Infrastructure, Nov, 25-
26, 2012. pp. 126 - 135. ISBN 978-954-753-104-8. 

Резюме 
Целта е да се въведат и да се верифицират нови критерии за оценка на рисковете и 

критичностите. Решават се следните задачи: 1) Въвеждане на категории на риска за възникване на 
опасности и съответстващите им рискове; 2) Определяне на критичностите, които са следствие от 
рисковете. 

За постигане на целта се следва възприетата от нас логика на развитие и оценяване на 
сигурността. Тя включва опасност, риск, критичност, несигурност и сигурност като финал на 
поредицата от индикатори. 

Първо се въвеждат факторните рискове, които се изразяват векторно. Определят се с 
вероятностите и времето на появяване и развитие на различните фактори в зоната на действие на 
даден обект на икономическите дейности. Въз основа на тях се установява факторната критичност. 

На второ ниво се предлага да се определят индикаторните рискове, които също е подходящо 
да бъдат изразени като вектори. Те служат за определяне на индикаторните критичности. 

По същия начин се постъпва с компонентните рискове, които са свързани с явленията, 
въздействията и ефектите. 

Излагат се структурните им елементи, които са на основание на предварително приета 
морфология на опасностите и риска. 

На пето ниво са интегралните рискове и критичности. Те се определят като вектор на 
компонентните рискове. 

За да се извърши тази процедура се постъпва в следната последователност:  
1)  Определят се вероятностите и времената на появяване на елементите на сценариите по 

които се моделират опасностите и риска;  
2) Изчисляване на векторите на риска;  
3) Намира се центъра на областта от точки на векторите;  
4) Изчислява се сумарния вектор на областта от стойности на отделните рискове;  
5) Изчисляват се съответните критичности, които са критерия за несигурността;  
6) Определят се стойностите на сигурността;  
7) Изчисляват се и се отчитат коефициентите на влияние и на значимост на рисковете на 

петте нива. 
В работата се представя математичният апарат, който се прилага за определяне на всички 

индикатори на опасностите, риска и сигурността. Моделът не затруднява въпреки сложния му 
математичен израз. 

Въведени са четири степени на сигурност. Те се използват и за определяне на уязвимостта. 
Въвеждат се логически операции, които позволяват да се описват и математически да се изразяват 
разглежданите състояния на сигурност и несигурност. 

Методът разширява спектъра на предлаганите от международния стандарт по управление на 
риска техники за анализ на риска. Многократното приложение и проверка направени в наши 
изследвания ни позволяват да го популяризираме широко, тъй като би бил много полезен за широк 
спектър от задачи по управление на риска. 
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57. Vladimirov, L. Assessment of risk in management of Environmental Security 
of Production system. Chişinău, Academia de Studii Economice, Conferinţa naţională 
cu participare internaţională „Strategii şi politici de management în economia 
contemporană”, 29-30 mar. 2013 / Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM,  2013. 
рр. 26-30. ISBN 978-9975-75-635-8. 

Резюме 
Целта е да се представи методът за определяне на критичностите в опасни ситуации и 

сценарии. Първо да се формира нов модел на риска. Второ да се определят стойностите на 
формираните от риска критичности. 

Приет е изведения в предходни наши изцследвания модел на интегралния риск. Възприети 
са диференциални и интегрални рискове, като доказани индикатори на опасностите. Те определят 
появата и развитието на съответни критичности, определени въз основа на стойностите на риска. 

Въвежда се трикоординатната ординарна система, от които едната ос е на времето, втората 
на фазите на трасформация и третата на компонентните и интегрални рискове. 

Индикаторните рискове се получават въз основа на частния им модел, отразяващ причина, 
източник, емисии, рискови и фактори и други елементи, които са подробно изведени в предни наши 
изследвания. 

Компонентните рисокове се определят чрез логически оператори, поотделно и по двойки за 
опасните явления, опасните въздействия и опасните ефекти. 

Изяснява се преходът към определяне на общите рискове за определени периоди на времето, 
което в детайли се разглежда в подобни наши публикации. 

Уточнява се векторното представяне на рисковете. Преминава се към критичностите и към 
математическите изрази за определянето им. 

Определят се диференциалните и интегрални критичности. Чрез тях се описват стойностите 
на несигурността на изследваните системи. 

Общо може да се каже, че чрез тази публикация си поставихме за цел да представим в 
чужбина създадения и широко верифициран от нас метод за анализ и оценка на риска, 
критичностите и сигурността, като в случая се ориентира към производствени икономически 
дейности. 

 
58. Vladimirov, L., N. Kovachev, P. Manev, V. Dobrinov. Study of ergo – critical 

events appear during economic activities. Varna, University of Economics, 
Proceedings of International scientific conference Contemporary technologies and 
methods in economical research. 2012. с. 365 - 370. ISBN 978-954-21-0630-2. 

Резюме 
Цел на настоящата работа е определяне закономерностите на появяване на критични 

събития, които са индикатор за степента на опасност в работните системи на икономическите 
дейности. Основните задачи, които следва да се решат са: 1) Избиране на метод за изследване и 
оценка на появяването на ергокритичните събития; 2) Провеждане на експериментално изследване, 
3) Установяване значенията на риска; 4) Анализ на резултатите и изводи. 

Възприет е ретроспективен метод на изследване, който се основава на информация за 
възникнали трудови злополуки в икономическите дейности. Използвана е информацията на 
Статистическа система "Трудови злополуки" за периода 2000-2009 г., която се  основава на 
декларациите за трудовите злополуки. Формирана е и база данни от актовете за трудови злополуки 
за периода 1990-1999 г. 

Изследвани са трудовите злополуки, които са възникнали в шест разновидности икономически 
дейности съгласно класификацията КИД-2008, а именно: 1) Сектор А-позиция 01. Растениевъдство, 
животновъдство, лов и спомагателни дейности, 2) Сектор С-позиция 10. Производство на 
хранителни продукти и Сектор С-позиция 11. Производство на напитки, 3) Сектор С-позиция 16. 
Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство 
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на изделия от слама и материали за плетене и Сектор С-позиция 31. Производство на мебели, 4) 
Сектор С-позиция 20.1 Производство на основни химични вещества и Сектор С-позиция 20.5 
Производство на други химични продукти, 5) Сектор С-позиция 24 Производство на основни метали, 
Сектор С-позиция 25. Производство на метални изделия, без машини и оборудване, Сектор С-
позиция 28. Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение, Сектор 
С-позиция 29. Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета, Сектор С-позиция 30. 
Производство на превозни средства, без автомобили, Сектор С-позиция 33 Ремонт и инсталиране 
на машини и оборудване, 6) Сектор С-позиция 38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; 
рециклиране на материали.  

За анализ на възникването са използвани статистическите закони на разпределение на броя 
на критичните събития и съответните им числени характеристики - средна стойност, мода, медиана, 
средноквадратично отклонение, дисперсия, коефициент на вариация, асиметрия и  екцес. 
Проверявани са хипотезите за шест дискретни разпределения - разпределение на Поасон и на 
Бернули, биномиално, отрицателно-биномиално, геометрично и хипергеометрично разпределение. 

Чрез частния риск се оценява възникването на четири вида критични събития - обикновени, 
аварийни, тежки и смъртни злополуки. Допълнително е въведена категория "неуточнени". За тази 
цел е използвана класификацията на актовете за трудови злополуки до 1999 г., като информацията 
след 2000 г. е адаптирана към нея. Частният риск се определя чрез стойността на вероятността  за 
появяване на броя на злополуките в диапазона на средната стойност и средноквадратичното 
отклонение.  

Определена е относителната честота на възникване на злополуки по категории. Поради 
големия обем на експерименталните извадки относителната честота може да се приеме като 
статистическа вероятност. Анализът на получените относителни честоти показва, че обикновените 
злополуки са с най-високи честоти. Голяма е честотата на аварийните злополуки в химическото и 
дървообработващо производство. Аналогично за тези две производства е и честотата на тежките и 
смъртните злополуки. Вероятността за появяването им през периода 2000-2009 г. е сравнително по-
малък и се изменя от 0,9100 до 0,9362, докато за 1990-1999 г. е 0,9121-0,9348. Аналогочна 
тенденция се установява за аварийните и тежките злополуки. През 2000-2009 г. са по-редки и най-
значително е намалението в химическото производство. С голяма вероятност на възникване са в 
дървообработването за 1990-1999 г. Установява се значително намаляване на тежките и смъртните 
злополуки. Общо може да се направи извода, че относителният дял на неуточнените злополуки е 
малък от 0,0056 до 0,0231 за 1990-1999 г. и от 0,0100 до 0,0172 за 200-2009 г.. Това е в границите на 
допустимата грешка на определяне на обема на извадката. 

Проверката на хипотезата за разпределение на броя на обикновените злополуки ни даде 
основание да достигнем до заключението, че се разпределят по закона на Поасон и по биномиално 
разпределение. Резултатите от тази проверка са изложени в таблица. Интензитетът на появяване 
по закона на Поасон се изменя от 1,2201 до 2,4403 (1990-1999 г.) от 1,26 до 2,24 за 
металообработването, селското стопанство и дървообработването. Идентични са стойностите за 
останалите икономически дейности. През 2000-2009 г. се установява намаляване на честотата на 
появяване. Тези характеристики влияят върху риска. Той придобива стойности от 0,2036 до 0,3103 
за периода 1990-1999 г. и от 0,0093 до 0,0537 за 2000-2009 г. Идентично е ранжирането при 
аварийните злополуки-таблица 3. При тях най-големият частен риск  за периода 1990-1999 г. е в 
селскостопанското и преработването на отпадъци, а през 2000-2009 г. в хранителното производство 
и в селското стопанство. Тук следва да се отчете това, че тази класификационна група е по силата 
на разпоредбите до 1999 г. и е приета, за да може да се адаптира информацията през двата 
периода на изследване. Тенденцията при тежките и смъртните злополуки се запазва. Тежките 
злополуки в химическото производство са с най-голям риск, а при смъртните дървообработване. 

Изложените резултати са част от проблема за установяване на степента на опасност на 
работни системи в икономическите дейности в страната. Въз основа на тези резултати се очертават 
закономерностите на появяване на четири категории критични събития в шест икономически 
дейности. Изведени са законите на разпределение и числените им характеристики. Те отразяват 
появяването на злополуки, чийто базов критерий - частният риск служи за определяне на първият 
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индикатор на причините за появяване. Той се включва в структурата на вероятностните модели и е 
начало за тяхното изграждане. 

 
59. Vladimirov, L., P. Manev. An investigation of the manufacture ergonomic 

hazards and criticalities. Varna, University of Economics, Proceedings  of 
International scientific conference Contemporary technologies and methods in 
economical research. 2012. с. 371 - 376. ISBN 978-954-21-0630-2. 

Резюме 
Целта в настоящето изследване е определяне на опасностите и критичностите, възникващи в 

работни системи на икономическите дейности. Основните задачи, които се решават са: 1) приемане 
на логическа процедура на изследването; 2) морфологично моделиране на опасностите, 3) 
формализация на опасностите, 4) експериментално изследване и определяне на рисковете за 
появяване на опасностите и на предизвиканите критичности; 5) анализ на резултатите и изводи. 

В изпълнение на първата задача и за да се вникне в процеса на възникване и развитие на 
критичните събития се предлага да се използва принципът на хомоморфното съответствие. Чрез 
него се търси подобие между реалното събитие и хипотетичен модел на събитията в работните 
системи. Следва се логическата процедура "опасност-риск-критичност-заплаха-безопасност".  
Опасността се представя като съвкупност от опасни явления, опасни въздействия и опасни ефекти. 
Морфологичният й модел е графично представен.  Въз основа на него опасностите са 
формализирани чрез факторни, контролни и неутрални показатели. Изхождайки от възможностите 
за създаване на обективна база данни като факторни показатели са приети фазата на жизнения  
цикъл CLF; полът Sпол и възрастта Sв на пострадалите; трудовият стаж по професията Sтс; 
правоспособността Sпр и редица други. Контролни показатели са видът EТ , локализацията LOC; 
тежестта SIZ и  размера на вредата DET; време на възстановяване Vвс, разходи за възстановяване 
Vрвс и т.н. Неутрални показатели са данните за наименование на предприятието, учреждението, 
организацията; ЕИК по БУЛСТАТ; адрес, отрасъл Nотр; министерство или ведомство Nмин; 
стопанско обединение Nоб; синдикат Nпр. Чрез факторните, контролните и неутрални показатели се 
определят структурните елементи на опасностите, които са илюстрирани. Приложен е пасивен 
експеримент. Създадена е база данни за възникнали трудови злополуки за периода 1990-2009 г.  

Изследвани са трудовите злополуки, които са възникнали в шест икономически дейности 
съгласно класификацията КИД-2008. 

Рискът се използва като критерий за появяване на компонентите и елементите на 
опасностите, съответно критичните ситуации и събития. Разглеждат се пет категории на риска: 1) 
факторен риск, отразен чрез вероятността за появяване на конкретен опасен фактор; 2) 
индикаторен риск, представящ вероятността за появяване на значението на индикаторите на 
опасните явления, опасните въздействия и опасните ефекти-фиг.2; 3) компонентен риск, или 
вероятността за поотделно появяване на опасни явления, опасните въздействия и опасните ефекти; 
4) диференциален риск, отразяващ вероятността за съвместно появяване на опасни явления и 
опасни въздействия, опасни въздействия и опасни ефекти, опасни явления и опасни ефекти; 5) 
интегрален риск, чийто критерий е вероятността за едновременно възникване на опасни явления, 
опасни въздействия и опасни ефекти. Факторните, индикаторни и компонентни рискове са частни 
показатели на опасностите. 

Рисковете се определят като вектори на вероятностите  и времето на появяване. 
Вероятностите  се установяват чрез статистическите закони на разпределение на всеки един от 
елементите на опасностите. Определят се основните числени характеристики - средна стойност, 
мода, медиана, средноквадратично отклонение, дисперсия, коефициент на вариация, асиметрия,  
екцес. В зависимост от характера на променливите показатели на злополуките са проверявани 
хипотезите за: а) дискретни разпределения - разпределение на Поасон; биномиално 
разпределение; отрицателно-биномиално; геометрично, логаритмично-логистично и 
хипергеометрично разпределение; б) индискретни разпределения- закон на равната вероятност; 
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гама; нормално; триъгълно; бета; логаритмично-нормално; експоненциално и логистично 
разпределение; разпределение на Вейбул, на Релей; на Пирсън; на Гъмжел; на Ерланг и на Валд. 

Интегралният риск се получава чрез събиране на на векторните компонентни рискове на 
опасните явления, опасните въздействия  и опасните ефекти. Опасността  е хипотетична величина. 
Става заплаха  за възникване на опасна ситуация или събитие тогава, когато се определят 
стойностите на рисковете. Техните стойности се получават чрез сумиране на векторите на частните 
индикаторни рискове. Критичностите са съвкупности от частните и диференциалните рискове за 
възникване на елементите на опасностите.  

Заплахата  е количествен израз на опасността. Отчитайки максималните стойности на 
критичностите  и съответно заплахите, се стига до система уравнения за определяне на 
факторната, индикаторна, компонентна, диференциална и интегрална безопасност на 
производствените ергономични системи. Резултатите от изследване на опасностите и 
критичностите по горепосочените икономически дейности през периода 1990-2009 г. са представени 
в таблица. Анализът им позволява са се направят следните изводи:  1) факторните критичности  са 
най-големи в химическото производство С20.1,С20.5; следва дървообработването С16,31, 
металообработването  С24,С25,С28,С29,С30,С33 и т.н. Може да се обясни с широко разнообразие 
на рискови фактори в ергономичните системи и най-вече в работната среда; 2) критичностите  от 
опасните явления съответстват на факторните критичности, което може да се обясни с това, че 
източниците, факторите , нивата им и отклоненията са техни основни индикатори; 3) критичностите  
от опасните въздействия са с максимална стойност при химическото производство С20.1,С20.5, а на 
следващо място е селското стопанство А01. По-нататък се запазва изложената по-горе 
закономерност на подреждане; 4) компонентните критичности правят впечатление с 
изпреварващата позиция на металообработването, включително интегралната критичност. На 
следващите места са дървообработването и химическото производство; 5) интегралните 
критичности определят безопасността в ергономичните системи , която е максимална в Събиране и 
обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали С38.  

Обобщавайки изложеното се счита, че предлаганият метод за определяне на опасностите и 
критичностите на работните системи в икономическите дейности е функционален, точен, селективен 
и с достатъчна разделителна способност. Тези му свойства го правят подходящ за използване в 
практиката. 

 
60. Vladimirov, L., N. Kovachev. Information risks during measurement of Noise 

pollution. Academy of Economic Studies of Moldova, Laboratory of Information 
Security, Armed Force Military Academy “Alexandru cel Bun”, The 10th Jubilee 
International Information Security Conference "Securitatea Informationala-2013" April 
19, 2013. pp. 51-63. ISBN 978-9975-75-640-2 

Резюме 
Цел на настоящата работа е да се предложи метод за определяне на информационната 

несигурност при измерване на имисии на шумово замърсяване. За постигането й се решават 
следните задачи: 1) Дефиниране на критерии за оценка на информационната несигурност; 2) 
Аргументиране на начина на определяне на критериите на информационна несигурност, 3) 
Експериментално изследване и верификация на критериите. 

Информационната несигурност Ifunsec  разглеждаме като обобщен признак на две съставящи 
- информационна неопределеност Ifexactness  и информационна неяснота Ifclarity  . 
Информационната неопределеност се отразява чрез закона на разпределение Noise  Distribution на 
общото ниво на шума LpA. Проверяват се 16 закона за индискретно разпределения на шумовите 
имисии. Установяват се 15 числени характеристики на разпределенията. 

Рискът за информационна неопределеност IfexactR  на измерванията  на имисиите се 

определя чрез вероятността P  за изменение на математическото очакване, средноквадратичното 
отклонение и дисперсията в зададени граници на изменение на общото ниво на шума pAL . Поради 
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това се използват три негови разновидности: 1) среден информационен риск ]m[RIfexact , 2) 

средноквадратичен информационен риск ][RIfexact σ , 3) дисперсен информационен риск 

][R 2
Ifexact σ . Прави се проверка на хипотезата на законите на разпределение на вероятностите. 

След това се изчисляват вероятностите математическото очакване, средноквадратичното 
отклонение и дисперсията на имисиите да се променят в зададени интервали. За тази цел се 
интегрират функциите на разпределение на горепосочените закони и се извеждат аналитични 
зависимости за изчисляването им. Границите на изменение  на имисиите, каквито при тези 
операции се разглеждат математическото очакване, средноквадратичното отклонение и 
дисперсията, зависят от целите на изследването. Могат да варират в интервали на зададени 
значения и чрез интервали, определени от минималното и максималното значение на имисията на 
шум, средноквадратичното отклонение и т.н.  

Информационна неяснота Ifclarity  се определя чрез задаване на 11 дескриптора. 
За верифициране на предлаганите критерии - среден риск ]m[RIfexact , средноквадратичен 

риск ][RIfexact σ  и дисперсен информационен риск ][R 2
Ifexact σ  са проведени експерименталн 

изследвания на шумовото замърсяване във въздуха на работната среда, генерирано от шивашко 
производство. Проведени са измервания в съответствие със стандартите БДС EN ISO 11201:1995,  
БДС EN ISO 11204:1995+АС 1997 и БДС EN ISO 3746. Тествани са чрез критерия на Пирсон, 
Андерсон-Дарлинг и Колмогоров-Смирнов. Получени са стойности за информационните рискове.  

Анализът на получените резултати показва, че предлаганите критерии за информационния 
риск за неопределеност на стойностите на шумовото замърсяване са достатъчно селективни. 
Установява се закономерност на увеличаване при по-голяма честота на дискретизация. 
Стойностите на рисковете по средноквадратично отклонение и дисперсия са много близки. Ето за 
що може да се използва едни от тях. Законите на разпределение оказват съществено значение 
върху значенията на критериите на информационния риск. 

Изложеното дава основание да се твърди, че предлаганият метод за оценка на 
информационната неопределеност при измерване на шумовите замърсявания е обективен. 
Въведените информационни рискове по математическото очакване, средноквадратичното 
отклонение и дисперсия са представителни и чувствителни. Те позволяват да бъдат разглеждани 
във вероятностен аспект и по този начин да се отчита действителния характер на величините.  

 
61. Vladimirov, L.V., N. Y. Kovachev. Trans - border risk design from 

environmentally – danger economical activities. Рart I. Structural models. Сборник 
материалов международной научно-практической конференции, том 1, Херсон, 
Украина, ПП Вишемирский В.С., 2012, pp. 23-27, ISBN ББК 66.4(Укр)9.  

Резюме 
Целта на изследването е създаването на модели на риска от трансграничните екологично-

опасни икономически дейности, които да позволяват обективна и достатъчно селективна оценка на 
риска за околната среда. За постигането й решават следните задачи: 1) Дефиниране на 
морфологията на трансграничните опасности, 2) Определяне на рисковете за появяване на 
елементите на опасностите, 3) Изграждане на структурен модел, който отразява морфологията, 
хронологията на появяване на елементите му и причинно-следствените отношения. 

Моделите на трансграничните екологични опасности имитират eлементите и 
закономерностите на възникване. Те позволяват да се разкрият детайлите в структурата им. На 
тяхно основание и прилагайки базовите положения на интегралните опасности за околната среда е 
създаден нов морфологичен модел. Той е изложен детайлно в предходни наши изследвания и 
публикации. Използва се кортежно записване моделите на трансграничните екологични опасности. 
При изследвания от нас вариант на трансгранични екологично опасни събития моделът на опасните 
явления е структуриран по различен начин. Неговите основни съставящи са: причини за възникване 
на екологично опасни събития 1F , процеси на генериране на фактори на въздействия 2F , 
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източници но въздействия върху околната среда 3F , профилактични защитни действия 4F , 

емисионни фактори на въздействията върху околната среда 5F , предпазни защитни действия в 

източника 6F , емисии на факторите на въздействия върху околната среда 7F , процес на 

емитиране в околната среда на страната на произход 8F , среда на разпространение на факторите 

на въздействия 9F , пространствено и повърхнинно разпределение на емисиите 10F , норми на 

емисиите страната на произход 11F , фактори на въздействията n...1FF . Диференциалните 

рискове са развити въз основа на повече съставни елементи за разлика от предни наши резултати. 
Въз основа на декомпозирането на трансграничната екологична опасност са създадени нови и 

по-съвършенни логически модели на трансграничния интегрален риск, част от които са илюстрирани 
графично. 

Определенията и доказателствата се изграждат на основание на нова морфология на 
трансграничните опасности. Тя допринася за внасянето на хронологичен ред и детайлизиране на 
елементите на опасностите.  

Рисковете се прилагат като индикатори на елементите и на основните компоненти на 
опасностите. Те отразяват появяването им във времето и възможностите за възникване на 
елементарните опасни събития. 

Изграден е структурен модел, който обединява всички съставящи на риска. Рискът се 
възприема в диференциален и в интегрален аспект.  

Въведената логическа структура от една страна има таксономичен ефект и представя общата 
класификация на съставящите и елементите на риска. От друга страна е модел, който служи за база 
за по-нататъшно формулиране на логико-вероятностни математични зависимости за изчисляване 
на рисковете. 

 

62. Vladimirov, L.V., N. Y. Kovachev. Trans-border risk design from 
environmentally – danger economical activities. Рart II. Numerical models 
determination and risk assessments. Сборник материалов международной 
научно-практической конференции, том 1, Херсон, Украина, ПП Вишемирский 
В.С., 2012, pp. 27-31, ISBN ББК 66.4(Укр)9. 

Резюме 
Целта на изследването е създаване и прилагане на математически модели на риска от 

трансграничните екологично-опасни икономически дейности. За постигането й решават следните 
задачи: 1) Извеждане на логико-вероятностни модели на риска за трансгранични екологични 
опасности, 2) Определяне на рисковете от месодобивно производство и производство на топлинна и 
електрическа енергия в гранична зона Русе-Гюргево, 3) Анализ и обобщаване на резултатите от 
изследването. 

Чрез прилагане на математическите интерпретации на логическите оператори ИЛИ/И  са 
получени аналитични изрази на елементарните, диференциални и интегрални рискове. 
Математическите модели са от вида: 

)]}P1)(P1)(P1)(P1[(1{)CAUSE(R)1F(R )5.1F()3.1F()2.1F()1.1F( −−−−−=≡
)]}P1)(P1)(P1)(P1)(P1[(1{)PROCESS(R)2F(R )5.2F()4.2F()3.2F()2.2F()1.2F( −−−−−−=≡

)]}P1)(P1)(P1)(P1(

)P1)(P1)(P1[(1{PP)SOURCE(R)3F(R

)9.3F()8.3F()7.3F()6.3F(

)5.3F()4.3F()3.3F()2.3F()1.3F(

−−−−

−−−−=≡

)]}P1)(P1)(P1[(1{)TECTIONPROFILEPRO(R)4F(R )3.4F()2.4F()1.4F( −−−−=≡
)]P1)(P1)(P1[(1)CTORSEMISSIONFA(R)5F(P )3.5F()2.5F()1.5F( −−−−=≡
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}PPPP{)OTECTIONEMMISIONPR(R)6F(P )4.6F()3.6F()2.6F()1.6F(=≡ OR

)]}P1)(P1)(P1)(P1[(1{ )4.6F()3.6F()2.6F()1.6F( −−−−−  и т.н. 

Прилагайки изложените модели за оценка на риска от замърсяване на речни води с кръв от 
икономическа дейност за добив на месо в гранична зона Русе-Гюргево се получава, че 

)Transpheno(R =0,184733, )tTransimpac(R =0,67338 и )tTranseffec(R =0,88172. Значенията за 
икономическа дейност с производство на топлинна и електрическа енергия са съответно 0,27388; 0, 
45277З и 0,63728. Стойностите отразяват степента на значимост на явленията, въздействията и 
ефектите, регистрирани в наши експериментални изследвания на замърсяванията на граничната 
околна среда. 

Формулираните и приложени математически модели на риска описват всички съставни 
елементи на опасностите. Те са пълни и отразяват целият спектър от индикатори. Получаваните 
стойности показват подходяща разделителна способност и селективност. Дават възможност за 
сравнителен анализ на единна база. Рисковете могат да се ранжират и да се определят 
приоритетите на проблемите на трансграничната екологична сигурност, които следва да бъдат 
решени. 

 
63. Vladimirov, L., N. Kovachev, P. Manev. Poly- and monosituational riskmetric 

models of environmental security. Sumy, Proceedings of International scientific and 
practical conference, dedicated to the memory of  prof. Balatzkiy, O. F.,  Economical 

problems of Sustainable  Development, April, 24th–26th 2013. Vol. 2, pp. 43 - 44.  
ISSN 2307-6283. 

Резюме 
Целта е да се формулират модели на интегралния риск в екологичната сигурност. Основните 

задачи, които се решават са: 1. Формулиране на нова структура на интегралните рискове; 2. 
Създаване на универсални ситуационни модели на риска. За решаване на първата задача е 
изградена нова архитектура на интегралния риск. Въз основа на нея е съставен универсален 
полиситуационен граф на генеза на риска. За разлика от съществуващите модели граф - моделът 
представя риска във функция на времето. Това става чрез отчитане времевото развитие на 
компонентите и чрез фиксиране на продължителността на емисии, имисии и контакти. 
Полиситуационността на модела се формулира чрез въвеждане на множества на компонентите му. 
Пресъздават се връзките между иницииращите събития - причини и инициираните събития - 
следствия. Моделът симулира появата и развитието на опасните явления. Това става чрез 
последователно възникване на множеството на потребността от извършваната дейност, действията, 
причините, източника, рисковия фактор, емисията му, нивото на емисията, времето на емисията. 
Резултатът е множеството на опасните явления.  Всяко от множествата зависи от множеството на 
времето. Графично се моделират опасните действия. Той е последователно свързан с модела на 
опасните явления. Включва множествата на средата на разпространение, пространството, 
възникващите имисии, които могат да не са от естеството на емисиите, а да са тяхна производна, 
нивото на имисиите, времето на имисиите, обекта на въздействието на имисиите, контактните 
места. Резултатът е множеството на опасните действия. Посочените множества се появяват и 
протичат във функция от множеството на времето. Моделът на опасните ефекти е последователно 
с модела на опасните действия. Той включва множествата на типа и вида на вредите, 
локализацията им, тежест и размер, компенсиране и възстановяване. Резултат е множеството на 
опасните ефекти. Всички съставни множества зависят от времето и са свързани с множеството му. 
Моделите съдържат нови структурни елементи, които са свързани в неприлагана досега верига от 
събития. Всяко множество има различен брой елементи, което зависи от сложността и спецификата 
на изследваната опасност. Получава сложен граф-модел, който трябва да бъде анализиран и от 
него да бъде извлечен модел на ситуационно ориентирани ръзки между съставящите на 
интегралния риск. Полиситуационният модел на риска изисква предварителна формализация на 
опасностите чрез създаване на сценарии на всички възможни опасни ситуации, които могат да 
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възникнат. Тези сценарии са резултат на аналитична субективна дейност. Те, обаче, е необходимо 
да бъдат лингвистично описани. Въпросът не е само вербално да бъдат формализирани, но и да 
бъдат писмено формулирани. Следователно условие за създаване на полиситуационните графи на 
опасностите е лингвистичната им формализация.  

Моноситуационния модел на риска съдържа три вида рискове, съответстващи на графа на 
интегралния риск-индикаторни рискове компонентни рискове и интегрален риск. Моделът 
пресъздава причинно-следствените отношения между събитията съставящи индикаторните рискове, 
индикаторни и компонентни рискове, между компонентните рискове, както и между компонентни и 
интегралния риск. Моделът е интегрален. Той може да служи за обективно анализиране и 
оценяване на риска, тъй като пресъздава интегралните опасности и  детайлизира основните им 
компоненти. Има универсален характер. Рискът се дефинира като тримерен обект, свързан с 
конкретна и реално съществуваща система, антропогенни или природни състояния, процеси, 
явления и  действия. Описан е в ортогонална координатна система на времевите рискове  чрез 
които компонентните и интегрални рискове се представя като променлива величина във функция на 
времето.  

Поли- и моноситуационните модели в рискметрията са сложни и многомерни обекти. Те са 
развитие на теорията на интегралния риск. Чрез тях се извеждат нова структура, логика и 
универсалност на прилагане. Рискът се представя в различна координатна система в която от една 
страна се отчита времето, а от друга превръщанията на рисковите фактори в индикаторни рискове, 
в компонентни и в интегрални рискове. Тези превръщания отразяват динамиката на преходите на 
рисковете по каузални вериги и йерархия. Моделът е универсален, тъй като чрез множества на 
ситуациите и събития могат да се възпроизвеждат неограничен вид опасности. 

 
64. Vladimirov, L., S. Kalinova, V. Tomov. Information system Ecometrycs for 

students training on the course of environmental and ergonomic risk assessment. 
Сборник материалов международной научно – практической конференции  
Украйна – България – Европейски съюз: Съвременно състояние и перспективи, 
том 1, 2014, с. 262 – 266. ISBN 078-966-8912-94-8. 

Резюме 
Цел на настоящата работа е представяне на структурата и съдържанието на създадената 

интегрална информационна система “Ecometrycs”, която служи за оценка, класифициране и 
ранжиране на критичностите. Основните задачи, които се решават са: 1) формулиране 
предназначението на системата; 2) общо описание на информацията, включена в системата; 3) 
описание на съставните части на информационната система; 4) представяне на изходните данни от 
модулите на системата. 

Системата е предназначена за непрекъснато и циклично представяне на информация за 
критичните ситуации и събития, чиито теоретични основи и методи за анализ са изложени в редица 
наши публикации. Включва данни за: фирмите и принадлежащите им поделения; типовете 
оборудвания и техните характеристики, необходими за различните фази от жизнения цикъл на 
създаване на продукция и услуги; типовете фази на потребление на оборудването; пълното 
техническо оборудване на различните поделения на фирмите; областите на взаимодействие между 
хората и оборудването и редица други. 

Информационната система е разработена на Microsoft Access 2003, която е подходяща за 
управление на бази от данни. Използва се за създаване, контролиране и обработка на данните, 
както за прости приложения, така и за изграждане на сложни системи за корпоративно управление. 
При разработването е използван и програмният език Visual Basic For Application (VBA). Чрез него се 
прави формален и логически контрол на въвежданата от потребителя информация и се облекчава 
работата със системата.  

При работа с информационната система се използват:  
І. Форми, които поддържат актуалната информация в базата от данни. Те предоставят 

възможност да се въвеждат, променят или изтриват записи в таблиците.  
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ІІ. Справки,  чрез които информацията, която е съхранена в една или повече таблици в базата 
от данни, може да се разглежда и разпечатва. Главната форма на системата се визуализира 
веднага след стартиране и задаването на паролата за достъп.  

Системата разполага с комплект номенклатури. Чрез избор на всеки от бутоните се активира 
по една форма от вида на илюстрираните. Предвидени са три фази на функциониране и три 
области на взаимодействие с оборудването -информационна, управляваща и защитна. 

Ключови форми за оценка на критичностите са: типове и подтипове опасни фактори - 
физични, химични, биологични; опасни фактори и параметри; емисии и имисии на опасните 
фактори. Емисиите се задават с код и поделение на фирма, име на произвеждан детайл, тип, 
подтип и код и марка на машина, фаза на работа на машината. За емисията се въвеждат време на 
възникване, продължителност и вероятност за възникване.  

Оценката на риска изисква използване на информация на опасните ефекти, характерни за 
възникнали критични събития. За тази цел се прилагат няколко информационни форми. Първата 
форма е за характера на заболяванията. Задават се код и наименование на категориите 
заболявания, както и горна и долна граница на кодовете на заболяванията към съответната 
категория. Структурата на таблиците свързани с опасните ефекти са съобразени с Международния 
класификатор на болестите.  

Крайната вероятност също се изчислява програмно на базата на другите вероятности. В 
етикета на някои от полетата са зададени формулите, по които са получени стойностите на 
съответните полета.  Не се допуска дублиране на комбинацията от поделение, име на детайл, код и 
марка на машина и код на фазата на работа на машината.  В тази форма се въвежда 
локализацията и размерите на вредата - нетрудоспособност, инвалидност, професионално 
заболяване. Отчита се във вероятностен аспект възстановяемостта на вредата и възможните 
разходи. 

 Диференциалните рискове се изчисляват на трите нива на системата. Въз основа на 
алгоритъма, изложен в наши предни публикации, се определя интегралният риск. Справките се 
изпълняват като се избира съответния команден бутон. 

Класификацията на критичните ситуации и събития изисква обширна информация за 
компонентите и показателите на опасностите. Паралелно определянето на диференциалните и 
интегралните рискове става по сложен и трудоемък алгоритъм. Извършват се редица логически и 
математически действия. Тези трудности се ограничават чрез изложената интегрална 
информационна система. Тя може да намери приложения без ограничения в различни икономически 
дейности. За тази цел е необходимо да се осигури необходимата за работата й информация, което 
изисква експериментални изследвания от ретроспективен и перспективен тип. 

  

V. УЧЕБНИЦИ  
 

65. Владимиров, Л. Теория на риска. Част І. Опасности и заплахи, рискове и 
критичности в икономическите дейности. Второ преработено и допълнено 
издание. Плевен, Медиатех, 2014. 217 с. ISBN 978-619-7071-89-4. 

Резюме 
Бизнесът обхваща юридически регламентирани и организирани дейности за производство на 

стоки и извършване на услуги или и двете заедно, и всичко друго, за задоволяване на 
потребностите и желанията на потребителите.  

Потребителите могат да са от сферата на икономиката и маркетинга, от правото и политиката, 
здравеопазването и информацията, от системата за вътрешната и национална сигурност, научните 
изследвания и редица други. 

Може да се твърди, че бизнесът обхваща основната част от икономическите дейности, които в 
държавите от Европейския съюз са статистически класифицирани. 

Икономическите дейности включват всички производства, услуги, финансови и 
застрахователни дейности, операции с недвижими имоти, професионални дейности и научни 
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изследвания, административни и спомагателни работи, държавно управление, образование, 
здравеопазване, съобщения и редица други.  

Бизнесът оказва пряко влияние върху брутния 
вътрешен продукт, тъй като от него зависи количеството 
произведени стоки и услуги за определен период. Той е 
особено значим за технологичното развитие и 
структурните промени в икономиката. 

Ефективността на бизнеса зависи пряко от 
непрекъснатостта му. Непрекъснатостта е стратегическа и 
тактическа способност на бизнеса да организира и 
планира действията си за реакция при бедствия, аварии, 
катастрофи. Целта е да се продължи изпълнението на 
основните дейности на предварително аргументирано и 
прието ниво.  

Управлението на непрекъснатостта е актуален и 
значим проблем в последните години. За решаването му 
се създават цялостни системи за управление. Те са в 
отговор на изискванията към доставчици и партньори, към 
политика и осигуряване на ресурси, обучение, осъзнаване 
и  компетентност, документи и т.н..  

 Разработването, внедряването и функционирането 
на системи за управление на непрекъснатост на бизнеса 

налага първо да се анализират въздействията и ефектите от прекъсването му.  
Прекъсването на бизнес дейността е събитие, което може да е очаквано или неочаквано, да 

предизвиква непланирано негативно отклонение от очакваното производство на продукти или 
предоставяне на услуги.  

Второ, следва оценка на риска. Тя се основава на идентифициране и дефиниране на 
опасностите и заплахите, рисковете и критичностите във фирмената дейност. Определят се и се 
документират рисковете за бизнеса, с отчитане на вредните ефекти. Основните вреди и материални 
щети са  загуби на персонал, информационни технологии и комуникации,  на инфраструктура и 
поддържащи системи - водоснабдяване, електроснабдяване, газоснабдяване, загуба на достъп до 
територията,  загуби на основни доставчици и др.  

Въз основа на оценката на риска се разкриват две възможности. Първата е свързана с 
третиране на риска, а втората с непрекъснатостта.  

Третирането на риска изисква да се предприемат действия за намаляване на ефекта от 
прекратяване на дейността.  Към тях могат да се отнесат предпазните, корекционно - редуциращи и 
компенсиращи дейности. 

 Поведението при прекъсване и управление на дейностите по възстановяване на бизнеса 
определят реакцията на фирмата. За тази цел се изисква планиране и документиране. Плановете 
трябва да бъдат тествани, за да се оцени ефективността им. Те се подлагат на преглед, заедно с 
бизнес политиката.  Въз основа на това се актуализират и поддържан на необходимото ниво. 

 Ползите от действието на системата за управление на непрекъснатостта на бизнеса са много 
и са разностранни. В резултат се създава обща рамка, основана на най-добрите международни 
практики за управление на непрекъснатостта на бизнеса. Идентифицират се и са защитават 
основната продукция и услуги и се гарантира тяхното постоянно предоставяне. Дава се възможност 
да се управляват рискове, които не могат да се застраховат. Персоналът се обучава за действие в 
извънредни ситуации. Чрез гарантиране спазването на поетите ангажименти се създава 
конкурентно предимство. Всичко това води до подобряване репутацията на пазара. 

Настоящето издание е посветено на първия етап от действието на системите за управление 
на риска и непрекъснатостта на бизнеса - идентифициране и дефиниране на опасности, заплахи, 
рискове и критичности.  

ТЕОРИЯ НА РИСКА

Част І

Второ преработено и допълнено издание

Медиатех
Плевен

2014
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Целта е, на студенти, докторанти, изследователи и специалисти от практиката, да се 
предостави информация, която позволява създаване на база знания за управление в ситуации на 
опасности и риск.  

В нея детайлно да разглеждат съвременните концепции, теории, същност и основни 
характеристики на бедствия, аварии, катастрофи и инциденти, нанасящи вреди и щети на бизнеса, 
на човешкия живот, природна среда и материални ценности, които се създават с векове. 

Настоящето издание е посветено на първия етап от действието на системите за управление 
на риска и непрекъснатостта на бизнеса - идентифициране и дефиниране на опасности, заплахи, 
рискове и критичности.  

Предлагат се принципните постановки и същност на риска, който служи за индикатор на тези 
явления. 

Учебникът може да се ползва от  студенти, докторанти, изследователи и специалисти от 
практиката. 

Глава първа е посветена на опасните явления и събития. Първоначално се предлагат 
дефинициите за опасности и заплахи за обществото. Идеята е да се запознаят читателите с 
основните характеристики на събития с висока степен на риск и тежки последствия. Прави се много 
обширен преглед на дефинициите, които се дават от автори с международна известност. 
Стремежът е обучаващите се да имат съпоставяща информация, в която да търсят своите преценки 
на достоверността на събитията. 

Изведени са основните дефиниции за базови явления и събития, като опасност, заплаха, 
риск, бедствия, аварии и катастрофи. Прави се задълбочен анализ на индикаторите им. Формулират 
се нерешените досега проблеми в тълкуването, лексикологията и аналитичното им определяне. 

Представени са различни класификации на опасности, заплахи и бедствия. По този начин се 
вниква в същността и разнообразието им. Установява се структурата и същността на събитията, 
които прекъсват бизнеса и му причиняват вреди. Изложени са примери за характерни критични 
събития, които постоянно възникват в ежедневната битова и трудова дейност на хората. По този 
начин се илюстрират и се помага при изграждане на образи на същността им. 

Сравняват се приоритетите в дейността на бизнес организациите и държавата. Аналитично се 
тълкува безопасността и сигурността им, като се въвежда нова структура, която включва три базови 
елемента - опасност, необходимост от защита и защита. Въвежда се класифициране на опасностите 
на два базови класа - преднамерени и непреднамерени. Аналитично се детайлизират ползите и 
разходите от двата класа, които се свързват с тежестта на вредите. 

За първи път се прави толкова обширен терминологичен анализ на бедствията. Излагат се 
схващанията на най-значимите американски и европейски изследователи - представители на 
различни школи. Изяснява се обширната полемика, водена от тях. 

Чрез критичен анализ се разкриват и дефинират социалните условия за оцеляване и се 
правят обобщения за необходимост от създаване и развитие на нови методи за прогнозиране и 
оценяване действието на заплахите и критичностите при бедствия. 

Прави се сравнение между опасност, заплаха, риск и уязвимост. Разкриват се общите и 
частните им свойства и характеристики. 

Предлага се нова систематизация и графична интерпретация на елементите на бедствията 
въз основа на изследвания на автора. Това спомага да се вникне задълбочено в значението им за 
живота на хората. 

По-точно се определя влиянието на глобализацията върху възникването на бедствия. 
Конкретно се разглеждат взаимодействията на глобализацията с избора на вариант на действие и 
управление на дейностите при бедствия. 

По нов начин се дефинират връзките между уязвимост, вреда и неопределеност.  Това се 
прави въз основа на въведените фази и процеси на бедствията. Извеждат се и характеристиките 
им. 

Представени са общи емпирични закономерности за появяване на природни и причинени от 
хората бедствия. Установява се непрекъснато нарастване на честотата и тежестта им. 
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Обобщават се поразяващите фактори и характеристики на действие на източниците на 
природни и антропогенни бедствия, в частност извънредни ситуации. 

Извеждат се определенията и класификациите на авариите, катастрофите и кризите. Правят 
се изводи, които спомагат за разбиране и разпознаване на критичността им за хората и околната 
среда. 

 
66. Владимиров, Л. Теория на риска. Част II. Идентификация и анализ на 

риска. Русе, Медиатех, 2012. 183 с.  ISBN 978-954-8467-72-8. 

Резюме 
Настоящето издание е втора част на учебника по дисциплината "Теория на риска" изучавана 

от студентите в Русенски университет «Ангел Кънчев». 
В първата част се разкриват опасностите и 

заплахите, рисковете и критичностите в бизнеса и 
човешкия живот.  

Втората част е посветена на идентификацията и 
анализа на риска. В нея  първоначално  се разглеждат 
основните положения на управление на риска.  

След това се систематизират методите за оценка 
на риска и се представят идентификацията и анализа му. 

Авторът има свой стил на изложение и лично 
виждане за развитие на тематиката. Създаден е  учебник, 
който няма аналог в страната. 

Съобразени са и са признати учебници и 
ръководства по риска на други автори, отпечатани от 
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" и 
Русенски университет "Ангел Кънчев".  

Предговорът обобщава съдържанието на учебника. 
Първоначално се представят основните постановки 

на управлението на риска. Те са част от базата знания 
необходими за изграждане и вземане на решения по 
сигурността. 

Управлението на риска по стандарта ISO 31000:2009 е необходимо да се изучава, тъй като в 
международен мащаб се генерират базовите идеи и процедури.  

Ето защо детайлно се представя информация първо за принципите на управлението на риска. 
Извеждат се 11 принципа, които насочват студентите към същността и спецификата на 
управлението на риска. Прави се връзка на принципи, рамка и процес на управление на риска. 

Рамката на управлението е застъпена в такава степен, че студентите да могат да овладеят 
мандата и отговорността на управлението, насоките в проектирането на системата за управление 
на риска, изпълнението на рамката и процесите на управление, мониторинга и прегледа на рамката 
и ангажираността за непрекъснато усъвършенстване на рамката на управление. 

Процесът на управление на риска от една страна се интегрира, а от друга се съвместява с 
детайлите в отношението и опита на управление в организацията. Поради това се включват 
характерните и важни дейности, като дефиниране на средата, оценка на риска, третиране на риска, 
монитори и преглед на риска, комуникации и консултации. 

За да се усвои изборът на една или повече възможности за промяна на стойността на риска и 
след това да реализира възможността изчерпателно се разглежда третирането на риска . Подробно 
се изяснява процеса на изменение на риска, изискващ  циклично протичащи процеси, като 
оценяване, определяне на остатъчния риск, приемане на приемливи и поносими нива на риска, ново 
третиране в случаите, когато не се достига до приемлива стойност на риска,  определяне на ефекта 
от третирането и  оценяване на възможностите за намаляване на остатъчния риск. 

ТЕОРИЯ НА РИСКА

Част ІІ

Медиатех
Русе
2012
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Методите за оценка на риска са систематизирани. Използвана за база стандарта по 
управление на риска. Тя е разширена и допълнена със създадените от автора каталози на методите 
за оценка. Представени са в лесна за използване форма.  

Методите за дефиниране на средата са отделени в отделна група от методите за оценка на 
риска. Представят се най-често използваните като минимум знания, които трябва да се придобият. 

Във втората част на учебника се представят методите за идентификация на риска. Общият 
преглед, който се прави в първата част насочва към възможностите за използване на широкия 
спектър от методи, докато в тази втора част се представят подробно.  

Обхванати са методи, които обучението на студенти в Русенски университет „Ангел Кънчев” е 
показало, че създават необходими и достатъчни знания. Има се предвид Анализ на вида и 
последствията от отказите Анализ "причини - следствие", FN – криви, Анализ на опасността и на 
критичните контролни точки, Контролни списъци, Структурен анализ "Какво ще стане, ако...?,  
Анализ на опасността и работоспособността, Предварителен анализ на опасностите,  Обобщен и 
детайлен анализ, Анализ на отклоненията. 

Методите за анализ на риска са изложени в третата част на учебника. Включени са избрани 
методи, като Анализ "Дърво на отказите", Анализ "Дърво на събитията", Статистически анализ, 
Метод "Монте Карло", Логически анализ, Енергиен анализ, DOW-анализ, Експертен анализ. 

 
67. Томов, В., Л. Владимиров. Управление на риска. Учебник. Електронно 

издание. Велико Търново, Издателски комплекс на Национален военен 
университет "Васил Левски", 2013. 149 с. ISBN 978-954-753-173-4. 

Резюме 
Рискове възникват през целия жизнен цикъл на хората. Те се появяват навсякъде, във всичко 

и винаги. Характерни са за всички области на обществото - производство и бит, икономика и 
политика, социални дейности и управление, околна среда и др.  

Рискът е индикатор за качеството на живота, за резултатите от него, за настоящето и 
бъдещето. 

Оценявайки значимостта на риска във висшите 
училища се въведоха академични програми за 
обучение по теория и управление на риска.  

Учебните програми в университетите се 
различават, поради спецификата на обучението. 
Въпреки това има ключови теми, които са застъпени 
навсякъде.  

Настоящето издание е широкообхватно. В него 
са включени основни проблеми и теми на 
управлението на риска.  

Започва се с опасните явления и събития, риск и 
критичност, които са въведение в управлението на 
риска.  

След това се преминава към процедурите на 
управление, които са регламентирани от 
международните стандарти.  

Прави си систематизирано изложение на 
методите за оценка, за идентификация, анализ и 
третиране на риска. 

Изложеният материал не е насочен към 
определени типове и видове риск, които са характерни 

за националното стопанство и неговата сигурност. 
Дадени са основни и широкоспектърни положения, които следва да се осмислят, усвоят и да 

се прилагат при конкретни ситуации в подсистемите на националната сигурност – политическа, 
икономическа, социална, екологична или военна. 
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Настоящият учебник е предназначен за студенти в образователно-квалификационна степен 
"магистър" за специалност "Национална и регионална сигурност" на Национален военен 
университет "Васил Левски".  

Може да се използва и от студенти, обучаващи се в други висши училища на страната, от 
докторанти и специализанти. Подходящ е за специалисти в практиката, тъй като представя 
методите за управление на риска във форма, съответстваща на потреблението.  

При съставянето на учебника авторите со ползвали максимално опита, знанията и 
съдържанието на издадени от тях учебници във Варненски свободен университет «Черноризец 
Храбър» и Русенски университет «Ангел Кънчев».  

Съобразени са учебния план и изискванията на специалност «Стопанска логистика» в 
Национален военен университет "Васил Левски".  

Курсът е базов и не се различава по същество от други курсове по управление на риска. 
Поради това авторите са се стремили да се представят фундаментални знания, които обучаемите 
да могат в бъдеще да разширяват и специализират в определени области на националното 
стопанство и национална сигурност. 

Глава V и VІ, без т.6.5, са разработени от професор д.ик.н. д-р инж. Владимир Томов, а глава 
І, ІІ, ІІІ, ІV и т.6.5 на глава VІ от доцент д.н. д-р ик. Любомир Владимиров.  

Учебникът е на сайта на Национален военен университет «Васил Левски» за дистанционно 
обучение и може да бъде изтеглен от лица с осигурен достъп. Към документите по конкурса се 
представя като компютърна разпечатка. 

 
68. Владимиров, Л., В. Томов. Управление на фирмената сигурност. 

Учебник. Плевен, Медиатех, 2014. 303 с. ISBN 978-619-7071-87-0. 

Резюме 
Фирмената сигурност е специфична област на научното познание. Спецификата се дължи на 

пет причини.  
Първата причина е многостранността и широкия 

обхват на аспектите на сигурност на икономическите 
дейности, които се извършват във фирмите. 

Втората причина е в пряката връзка на 
сигурността с опасностите, рисковете и заплахите, 
които съпровождат непрекъснато фирмената дейност. 

Третата причина може да се определи като 
съчетание на човешките, техногенните, 
икономическите, финансови, организационни и други 
дейности, характерни и съпровождащи фирменото 
управление. 

Четвъртата причина е своеобразността, 
съществените различия и липсата на конвенционална 
подобие между явленията, действията и ефектите, 
пораждащи опасности и рискове. 

Петата причина е информационно – 
аналитичния анализ при вземане на решения. Той 
изисква детайлно изучаване на ситуациите, 
формиране на подходящи сценарии и въз основа на 
тях приемане на предотвратяващи, корекционно – 
редуциращи и компенсиращи действия. 

Настоящето издание е опит за формиране на знания и умения по управление на фирмената 
дейност, гарантиращи в достатъчна степен сигурност и безопасност.  

Изданието се различава от досега излезли издания по корпоративна сигурност с новата си 
логически обоснована структура, влагане на ново съдържание и методичен подход. 

Любомир Владимиров Владимир Томов

МЕДИАТЕХ
Русе
2014

УПРАВЛЕНИЕ 
НА 

ФИРМЕНАТА СИГУРНОСТ
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Широко се използват нормативните актове на Европейския съюз и на България в областта на 
фирмената сигурност. Техните основни текстове се дават в оригинал, за да могат читателите да 
получат абсолютно автентична информация. 

Съдържанието отговаря на учебната програма по дисциплината „Управление на фирмената 
сигурност”, която се изучава задължително от студентите, обучаващи се в образователно – 
квалификационна степен „магистър” по специалност „Бизнес администрация” в Русенски 
университет „Ангел Кънчев”. 

Учебникът може да се ползва от  студенти, докторанти, изследователи и специалисти от 
практиката. 

Глава  4, 6 и 7 са разработени от доцент д. н. д-р ик. Любомир Владимиров, а глава 3, 5 и 9 от 
професор д. ик. н. Владимир Томов. Двамата са съавтори на глава 1, 2, 6, 8 и 10. 

 
69. Владимиров, Л., Н. Ковачев, В. Томов. Ергодизайн. Рискове в работни 

системи на икономическите дейности. Второ преработено и допълнено издание. 
Плевен, Медиатех, 2015. 136 с. ISBN 978-619-7071-93-1. 

Резюме 
Настоящето издание е посветено на основите на управлението на риска в работни системи на 

икономическите дейности.  
Първоначално се представят общите методични положения.  
След това са изложени насоките в проектирането на работни системи.  

Представят се рисковете в работната среда, като 
характеристики, нормиране и методи за редукция.  

В заключителната част са изложени рисковете в 
работното оборудване и решения за управление на 
безопасността в работни системи. 

Целта е, на студенти, докторанти, изследователи 
и специалисти от практиката, да се представи 
информация, която позволява придобиване на основни 
знания за създаване на сигурност и безопасност в  
работни  системи в икономическите дейности. 

Доцент д. н. Любомир Владимиров Владимиров е 
автор на глава ІІ и глава ІV, а д-р инж. Николай Ковачев 
на точка 3.2, 3.3 и 3.4 от глава ІІІ. 

Глава І и глава ІІІ, без точка 3.2, 3.3, 3.4 са 
разработени от професор д. ик. н. Владимир Томов.  

Глава II е посветена на насоките в проектирането 
и създаването на работни системи.  

Направен е обзор на значимите основни 
постановки, необходими за ефективно управление на 
работните системи и тяхната сигурност и безопасност, 
тъй като тези свойства са едни от определящите ги. 

Такива са   ергономичните фактори и насоки, антропометрия и биомеханика на хората, индициране 
и сигнализиране на рисковете, беззопасно управление на оборудването и други подобни аспекти на 
риска и сигурността.  

Глава IV съдържа правила и препоръки за рисковете и безопасността на оборудването в 
работните системи. Тя е изградена на сродни части по управление на безопасността и риска в други 
издания на доц. д. н. Л. Владимиров, разработени за обучение от други специалности на Русенски 
университет „Ангел Кънчев”.  

Прави се връзка с директивата на Европейския парламент и на Съвета на Европа относно 
машините, рискове от работно оборудване, избор на решения за управление на безопасност на 
работните системи, насоки за редуциране на риска за потребителите на стоки и услуги. 

ЕРГОДИЗАЙН

Второ преработено и допълнено издание

Любомир Владимиров Николай Ковачев
Владимир Томов

МЕДИАТЕХ
Плевен

2015
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70. Томов, В., Л. Владимиров, В. Добринов, Н. Ковачев, П. Мънев. 

Техническа безопасност. Второ преработено и допълнено издание. Русе, 
Медиатех, 2014. 174 с. ISBN 978-619-7071-24-5. 

Резюме 
Учебникът обобщава методите и средствата на безопасност при работа. Те се излагат в 

зависимост от природата и характера на опасностите създавани в работните системи.  
Първата част е предимно с управленска 

насоченост към редуциране на рисковете и опасностите.  
Останалите части со ориентиране към излагане на 

техническите аспекти на управление на риска. 
Представлява второ преработено и допълнено 

издание на учебника на професор д. ик. н. Владимир 
Томов, отпечатан през 2003 г.  

Разширени са терминологичните и методологични 
основи на управление на риска и сигурността, правила за 
създаване на оборудване за работните системи, 
механична безопасност, рискове при шум и вибрации, 
емисионна и имисионна безопасност, рискове и 
безопасност при работа с лъчения, с електромагнитни 
полета и електричество. 

Предговорът, глава II, IV, VII и VIII са разработени 
от професор д. ик. н. Владимир Томов, който е и научен 
редактор на изданието. 

Доцент д. н. Любомир Владимиров е автор на глава 
I, в която т. 1.1 и 1.2 са разработени в съавторство с 
професор д.ик.н. Владимир Томов. 

В тази част идеята е да се разширят знанията на 
студентите от техническите специалности в областта на организацията и управлението на риска на 
работни системи, в които хората са управляващо и контролиращо звено. Поради това се включват 
тематични въпроси като опасност и безопасност в работните системи, европейски и национални 
нормативни актове по риска и безопасността, рискове от работно оборудване и работни системи, 
преглед на методите за оценка на риска съгласно международния стандарт по управление на риска. 

По структура и съдържание изложеният материал е сроден на включения в издания на автора 
по ергономично проектиране на работни системи в икономическите дейности. 

Учебникът е предназначен за студентите от техническите специалности в Русенски 
университет “Ангел Кънчев”. Може да бъде използван от студенти в други университети, обучаващи 
се по управление на бизнеса и сигурността. Полезен би бил и за специалисти в практиката.  

 
71. Владимиров, Л. Теория на риска. Електронно учебно пособие с лекции и 

упражнения – платформа за дистанционно обучение на Русенския университет 
"Ангел Кънчев" (http://e-learning.uni-ruse.bg/.  Русе, Русенски университет "Ангел 
Кънчев", 2013. 

Резюме 
Основна цел на дисциплината е студентите от специално „Екология и техника за опазване на 

околната среда”да придобият знания по теоретични основи на риска и умения за практическото им 
прилагане. 

За постигането й студентите усвояват: 
1. Основните термини, определения и нормативни документи за определяне на опасностите и 

заплахите, рисковете и критичностите в обществото, с акцент върху околната среда; 

Владимир Томов Любомир Владимиров
Венцислав Добринов Николай Ковачев

Пламен Мънев

ТЕХНИЧЕСКА 
БЕЗОПАСНОСТ

Медиатех
2014
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2. Методите за идентификация, анализ и оценка на риска; 
3. Международните стандарти, принципи, рамка и процес на мениджмънта на риска. 
Дисциплината има входни връзки  с дисциплините "Математика", "Физика", "Химия", 

"Екологично опасни производства" - I и II  част, "Опазване на околната среда"  и други от учебния 
план на специалност "Екология и техника за опазване на околната среда". 

Изходните й връзки са с дисциплините "Екологичен мениджмънт", "Пречистване на отпадъчни 
газове", "Пречистване на отпадъчни води", "Опазване от шум и вибрации", "Опазване от лъчения", 
"Екологична експертиза", "Отпадъчно стопанство", "Технология на безопасността" и други. 

На платформата на дисциплината, отделни сегменти от която са представени по-долу, са 
предвидени рубрики, които са еднакви за различните курсове на обучение. Включени са: 1) Начало, 
на което са изложени символите на проекта, лого и сентенции за риска и сигурността; 2) Анотация 
представяща целите и задачите на дисциплината; 3) Учебна програма, 4) Препоръчвана основна и 
допълнителна литература; 5) Лекции в пълния им текст; 6) Тестове по всяка основна тема на курса 
на обучение; 7) Пълния текст на всички упражнения съгласно учебната програма; 8) Ръководство за 
обучението по дисциплината; 9) Конспект с въпроси за изпита по дисциплината; 10) Информация за 
преподавателя и други данни необходими за обучението. 

 
72. Томов, В., Л. Владимиров. Управление на фирмената сигурност. 

Електронно учебно пособие с лекции и упражнения – платформа за 
дистанционно обучение на Русенския университет (http://e-learning.uni-ruse.bg/.  
Русе, Русенски университет "Ангел Кънчев", 2013. 

Резюме 
Цел на дисциплината е придобиване на знания и умения по управление на фирмената 

сигурност, като обобщение и специфичен акцент от стопанско и управленско значение. 
Основни задачи на дисциплината са: 
1. Усвояване на терминологичните и теоретични основи на сигурността в дейността на 

фирмите, включително методологията на управление. 
2. Придобиване на знания по сигурността на предприемаческата дейност, персонала, 

фирмената информация, стоки и услуги, оборудване и технологии, околна среда, фирмени обекти и 
територии. 

3. Формиране на умения за разработване на програми за фирмена сигурност. 
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Дисциплината е свързана с редица дисциплини от обучението за придобиване на 
образователно -квалификационна степен “бакалавър”-основи на управлението, управленска 
диагностика, риск мениджмънт, управление на финансите, управление на инвестициите и други.  

Дисциплината е надстройка, като същевременно профилира и задълбочава подготовката по 
стопанско управление. В този аспект има връзка с дисциплини от учебния план за образователно - 
квалификационна степен “магистър”- организация на управленската дейност, бизнес оценяване, 

контролинг, управленски тактики. 
 

 
VI. УЧЕБНИ ПОСОБИЯ 

 
73. Владимиров, Л.  Ръководство за упражнения по Теория на риска. Второ 

преработено и допълнено издание. Плевен, Медиатех, 2014. 66 с. ISBN 978-619-
7071-90-0. 

Резюме 
Ръководството е предназначено за студентите в два университета.  
Първо по дисциплината „Теория на риска”, изучавана от студентите в специалност „Екология 

и техника за опазване на околната среда” на Русенски университет „Ангел Кънчев”. Второ, по 
дисциплината „Оценка на риска”, която е задължителна дисциплина от учебния план на 
специализиращия модул „Защита от аварии и бедствия” на специалност „Защита на националната 
сигурност” във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”.  

Целта, която се поставя с издаването на ръководството, е да се подобри усвояването на 
знания и придобиване на умения за прилагане на методите за управление на риска и съответно на 
сигурността. 

Изданието е второ и преработено и допълнено, тъй като трябва да се актуализира с 
основните и нови тенденции в управлението на риска. 
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Темите на упражненията са в съответствие с лекционния материал. Всяко упражнение 
съдържа четири основни части - цел и задачи, 
методическа и практическа част, анализ на резултатите 
и изводи. Тяхното съдържание и прилаганият методичен 
подход подпомагат и интензифицират самостоятелната 
работа на студентите.  

Включени са 20 упражнения, от които пет са нови, 
а останалите са прередактирани и илюстративно са 
усъвършенствани. Ръководството съдържа упражнения 
по Риск за заболявания на населението; Риск за 
възникване на злополуки; Метод на Фармер; Дърво на 
отказите; Дърво на събитията; Причинно-следствен 
анализ; Риск при работа; Анализ на отклоненията; 
Експертна оценка; Предварителен анализ; Риск от 
замърсяване на атмосферния въздух; Контролни 
списъци; Контролни въпросници; Анализ на опасностите 
и работоспособността; Енергиен анализ; Частни оценки 
на риска; Определяне на приемливия риск; Оценка на 
риска за пътно – транспортни злополуки; Определяне на 
приемливия риск.  

При провеждане на упражненията на студентите 
използват приложен софтуер за персонален компютър, като така се облекчават редица 
изчислителни и рутинни работи. 

 Към всяко упражнение е предвиден протокол, в който се отговаря на контролни въпроси и се 
нанасят получените резултати. Протоколът включва и анализ на резултатите. По този начин се 
контролира качеството и изчерпателността в работата на студентите. 

 
74. Владимиров, Л. Теория на риска. Ръководство за активна форма на 

обучение. Русе, Медиатех, 2013. 32 с. ISBN 978-619-7071-68-5. 

Резюме 
Курсовата работа е активната форма на обучение по дисциплината „Теория на риска” . Чрез 

нея се разширява и методически се подобрява 
самостоятелността на студентите. Те прилагат по-
рационално знанията придобити по време на упражнения 
по теория на риска. 

Настоящето ръководство е пособие, чрез което се 
решават методичните и технически проблеми, възникващи 
при разработването й. То е продължение на 
ръководството за практически упражнения по теория на 
риска.  

До това издание се стигна след продължителни 
наблюдения на работата на студентите при подготовка на 
курсовата работа по дисциплината „Теория на риска”.  

Установени бяха самостоятелно преодолимите и 
непреодолимите трудности изпитвани от студентите. 

Ръководството се състои от указания и бланки за 
попълване. Всяка бланка съдържа задачи и примери. Те 
помагат, за да бъдат избегнати рутинните и технически 
работи по оформянето на курсовата работа. 

Ръководството за активна форма на обучение 
включва пет тематични задачи: 

Любомир Владимиров

МЕДИАТЕХ
Плевен

2015

Второ преработено и допълнено издание

 

Любомир Владимиров

Медиатех
2014

Ръководство за активна форма на обучение

ТЕОРИЯ НА РИСКА 
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1. Идентификация на  опасности за околната среда;   
2. Анализ на закономерността на появяване на кризисни събития;   
3. Сценарии на кризисни събития;  
4. Спецификация и степенуване на въздействията на рисковите фактори на кризисните 

събития;  
5. Рискове за превишаване на нормите за атмосферно замърсяване. 
Следвайки дадените указания и примери студентите безпроблемно се справят с 

разработването на курсовата работа. Наблюденията ни са, че се повиши и средния успех при 
полагане на изпита по Теория на риска.  

 
75. Владимиров, Л. Протоколна тетрадка за практически упражнения по 

Теория на риска. Русе, Медиатех, 2012. 26 с. ISBN 978-954-8467-68-1. 

Резюме 
Протоколна тетрадка е пособие, което помага студентите бързо и точно да оформят 

резултатите от провежданите упражнения по „Теория на риска”. 
Без протоколната тетрадка се губи време за достатъчно пълно и изискано представяне на 

резултатите. 
Тетрадката съдържа празен вариант на структурата 

на провежданите упражнения. В него са включени същите 
части както в упражненията, но не са попълнени – цел и 
задачи, методична и практическа част, анализ на 
резултатите и изводи. 

В част от упражненията са включени схеми, които 
студентите използват за попълване на текста от 
съдържанието на блоковете.  

По този начин се пести време и се избягват 
проблемите, които студентите трябва да преодолеят при 
графичното построяване на схемите. По същия начин се 
процедира с таблиците. 

Практиката по издаване на този род учебни пособия 
е положителна. Студентите се мотивират от облекченията, 
виждат крайния резултат, по-интензивно и пълно усвояват 
учебния материал.  

При провеждане на изпита се изисква студентите да 
представят протоколните тетрадки, с което се удостверява 
в каква степен са изпълнили упражненията.  

По този начин студентите се улесняват и в търсенето на решения за управление на риска, 
които се изискват в крайната фаза на упражненията.  

Всяка бланка за упражнения се подписва от преподавателя, който ги ръководи. 
 
76. Владимиров, Л. Управление на фирмената сигурност. Ръководство за 

упражнения. Русе, Медиатех, 2013. 55 с.  ISBN 978-619-7071-16-0.  

Резюме 
Ръководството е предназначено за обучение на студентите от образователно - 

квалификационна степен „магистър” на специалност „Бизнес администрация” към факултет „Бизнес 
и мениджмънт” на Русенски университет „Ангел Кънчев”. То включва усъвършенствани варианти на 
съдържанието на упражненията изложени в платформата за дистанционно обучение, посочена по-
горе.  

Наложи се, тъй като в организационно отношение бяха установени трудности при групово 
използване на компютърна техника.  

Любомир Владимиров

Русе
2012

Протоколна тетрадка за
практически упражнения

ТЕОРИЯ НА РИСКА 
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Изданието бе съобразено и с желанието на студентите от специалността да разполагат по 
време на обучението си и за бъдещата си работа в 
практиката с отпечатан вариант на упражненията. 

Както и останалите ръководства на автора това 
издание също има структура, съдържаща цел и задачи, 
методична и практическа част, анализ на резултатите и 
изводи.  

Включени са упражнения отговарящи на учебната 
програма по дисциплината.  

Поради спецификата на обучението и установения 
интерес към субективното влияние върху сигурността във 
фирмената дейност бяха предвидени и две упражнения 
по склонност към риска и мотивацията към защитата от 
риска. Те са теми подобни на упражнения по теория на 
риска. Това бе аргументирано от факта, че управлението 
на риска е част от управлението на фирмената сигурност. 

Останалите упражнения, включени в 
ръководството, са по Анализ на отклоненията в 
сигурността на функциониране на фирма, Морфологичен 
анализ на сигурността на стоки и услуги, Оценка на 
икономическите вреди от критични ситуации и събития 

във фирмата, Разработване на програма за управление на фирмената сигурност 
 
77. Владимиров, Л. Управление на фирмената сигурност. Протоколна 

тетрадка за упражнения. Русе, Медиатех, 2015. ISBN 978-619-7071-94-8. 

Резюме 
Протоколната тетрадка бе издадена по същите съображения както протоколни тетрадки по 

други дисциплини, които се водят от доц. д. н. Л. Владимиров. 
Опитът бе разширен и при използването на това 

учебно пособие интересът към провеждане на упражнения 
бе видимо повишен. 

В тетрадката са включени бланки за попълване от 
студентите за тестовете за оценка на склонността и 
мотивацията към риска, на таблици за извършване на 
изчислителна и аналитична работа, фигури, които се 
попълват при подходящо избиране на мащаб и означения. 

Въпреки чисто техническия характер на изданието то 
бе прегледано от рецензент, който даде ценни съвети за 
по-подходящо графично и текстово оформяне. 

Идеята на автора е в бъдеще тази форма да се 
разширява. Оказва се, че да се изисква само компютърна 
текстообработка на информацията по време на 
упражнения не е напълно издържано. 

Текстовото попълване и ръкописната форма на 
оформяне на протоколите не може да бъде сменена, а и 
има редица предимства във връзка с трайна запаметяване 
на информацията и придобиване на знания за 

практическите форми на управление на риска и сигурността. 
 
 

Любомир Владимиров

Медиатех
2013

Ръководство за упражнения

УПРАВЛЕНИЕ 
НА 

ФИРМЕНАТА СИГУРНОСТ

 

Любомир Владимиров Владимиров

УПРАВЛЕНИЕ НА
ФИРМЕНАТА СИГУРНОСТ

Протоколна тетрадка за упражнения

МЕДИАТЕХ
Плевен

2015
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78. Владимиров, Л., Н. Ковачев. Ергодизайн. Част I. Рискове и работна 
среда. Ръководство за практически упражнения. Русе, Медиатех, 2013. ISBN 978-
619-7071-23-8.  

Резюме 
Ръководството е предназначено за обучение на студенти от специалност "Индустриален 

дизайн"  в Русенски университет "Ангел Кънчев".  
Включва упражнения, които изискват практически 

измервания и изчисления на факторите на работната 
среда. Предвидени са упражнения по определяне на 
риска в работните системи. 

Доцент д. н. д-р ик. Любомир Владимиров е 
разработил самостоятелно упражнение  3, 7, 8 и 9. 

Упражнение 3 е по риска от имисии на вредни 
вещества във въздуха на работна среда. Целта е 
студентите да усвоят начина на нормиране и за 
определяне на имисиите на химични вещества във 
въздуха. За постигането й трябва да се решат следните 
задачи: 1) усвояване на нормирането на съдържанието 
на химични замърсители във въздуха на работната 
среда; 2) изучаване на начините за определяне на 
имисиите; 3) провеждане измервания на имисиите и 
обработка на резултатите; 4) анализиране на  
резултатите и изводи.  

Упражнение 7 е за бинарен метод за оценка на 
риска. Той е интерпретация на метода на „дърво на 
събитията”, както е известно в теорията на риска. Цел на 

упражнението е да се усвои и приложи методиката на бинарния метод. За постигането й се решават 
три задачи: 1) изучаване на теоретичната постановка на метода; 2) графично построяване на 
структура на възникването на събитията, които са причина за появяване на вреди; 3) анализ на 
резултатите и изводи за степента на риска.  

Упражнение 8 е за логическо – вероятностен метод за оценка на риска, който също 
интерпретира известен метод в теорията на риска. Цел на упражнението е да се усвои методиката, 
да се изчислят вероятностите за възникване на вреди и да се анализират получените стойности на 
риска. 

Упражнение 9 е за риска при работа с тежести. Изучава се теоретичната постановка на 
метода; решават се ситуации на работа с тежести; анализират се резултатите и се установяват 
степените на риска. 

 
79. Владимиров, Л., Н. Ковачев. Ергодизайн.  Част I. Ръководство за 

активна форма на обучение. Русе, Медиатех, 2013. ISBN 978-619-7071-17-7. 
Резюме 

Активната форма на обучение, съответстваща на учебната програма по дисциплината 
„Ергодизайн – I част”,  е разработване на реферат. Чрез него се създават възможности за 
задълбочена самостоятелна работа на студентите. 

Опитът в обучението на студенти от специалност „Промишлен дизайн” по дисциплината 
„Ергодизайн – I част” показва, че се срещат предимно методични трудности. 

Настоящето ръководство цели да се отстрани този проблем.  
В ръководството се представят основните задачи и методиките за разработване на реферата 

по дисциплината,  

ЕРГОДИЗАЙН
I част

Ръководство за практически
 упражнения

Любомир Владимиров Николай Ковачев

Медиатех
2013
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Цел на реферата е студентите да усвоят методиката на анализ и проектиране на 
взаимодействията в работни системи и да я приложат при разработване на конкретен пример по 
техен избор. 

Студентите следва да решат шест задачи: 
1. Дефиниране на работна система; 
2. Систематизация и структуриране на взаимодействията в работна система;  
3. Анализ на взаимодействията в работна система; 
4. Систематизиране на контактните места на човека - оператор в работна система;  
5. Оразмеряване на контактните места,  
6. Определяне на параметрите на работната среда. 
Всяка от тези задачи е представена в настоящето ръководство в четири части: 
- цел; 
- методика; 

- задачи за самостоятелна работа на студентите; 
- демонстративни решения от студентски  

реферати. 
Демонстративните решения от студентски 

реферати  не са изчерпателни. Не трябва да се копират 
или максимално да им се подражава. Трябва да се 
приемат като личен вариант на авторите им при 
изпълнение на задачите на реферата. 

Студентите  трябва да потърсят и установят 
несъответствията на демонстративните решения с 
указанията и правилата, изложени в настоящето 
ръководство.  

Предговорът, глава I, II, III и IV и приложенията са 
разработени от доцент д. н.  Любомир Владимиров, а 
глава V и VI от д-р инж. Николай Йорданов Ковачев. 

 
80. Владимиров, Л., В. Добринов, П. 

Мънев, Н. Ковачев. Ръководство за 
упражнения по Техническа безопасност. 
Второ издание. Преработено и допълнено от 

Л. Владимиров. Русе, Примакс, 2013. ISBN 978-954-8675-73-4. 

Резюме 
Първото издание ва Ръководството за упражнения по техническа безопасност от 2010 г.  

доказа, че е много ефикасно в обучението на студентите в Русенски университет „Ангел Кънчев”. То 
бе използвано за образец и в други университети в страната.  

Поради изчерпване на тиража се наложи настоящето второ издание. 
С ръководството се облекчава ангажираноста  на студентите с техническо оформяне на 

работата им по време на упражнения. Чрез него студентите лесно усвояват представените в 
синтезиран вид значими аспекти на риска и безопасността на работните системи. 

Второто издание е преработено и допълнено. Отстранени са редакционните неточности.  
Усъвършенствано е изложението.  
Въведени са нови упражнения. С тях се разширяват възможностите за изучаване на 

съвременни и актуалниучебни въпроси. 
Предговорът и упражнения 1, 2, 3, 4, 5, 12, и 13 са разработени от доц. д.н. Любомир 

Владимиров, а упражнение № 12 е съставено в съавторство с д-р  инж. Пламен Мънев. 
Структурата на упражненията е идентична. Включва цел и задачи на упражнението, 

методична част, практическа част, анализ на резултатите и изводи. 

ЕРГОДИЗАЙН
I част

Ръководство за активна 
форма на обучение

Любомир Владимиров Николай Ковачев

Медиатех
2013
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Тематиката на разработените от доц. д.н. Любомир Владимиров упражнения е пряко свързана 
с риска и сигурността в икономическите дейности. 

Упражнения №1 е посветено на «Анализ на 
опасностите чрез контролни списъци», упражнение 2 на  
«Анализ на опасностите чрез контролни въпросници», 
упражнение 3 на «Оценка на риска при работа», 
упражнение 4 на «Оценка на риска чрез „дърво на 
събитията” и упражнение 5 на „Анализ на тенденциите 
на възникване на трудови злополуки». 

Упражнение 11 е „Ситуационно моделиране на 
опасни събития поради изтичане на горими вещества и 
материали», което е резултат от научни изследваниия 
на доц. д.н. Л. Владимиров в управление на риска. 

Упражнение 12, посветено на „Оценка на вредите 
от детонация на паро- и газовъздушни смеси», е в пряка 
връзка със специфичен и значим проблем на 
сигурността на населението и околната среда, на 
критичната инфраструктура и на икономическите 
дейности. 

Подобни цели и задачи има и упражнение 13 - 
«Анализ на опасностите от замърсяване на въздуха с 
химични агенти при работа”. То е свързано също със 
риска за сигурността  в работни системи на 

икономическите дейности.  
Упражненията са насочени към придобиване на знания и умения по проблеми на 

организацията и управлението на сигурността. Те допълват рационално основните технически 
аспекти застъпени в останалите упражнение и необходими за студентите от техническите 
специалности в Русенски университет „Ангел Кънчев”.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


