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Резюме: Железопътният транспорт е сложна „технологична“ система, функционираща в 
условията и под въздействието на ред технически, социални, икономически и дори 
политически фактори. Всяко нейно неадекватно и несъответстващо на очакванията за 
безопасност поведение поражда много сериозен обществен интерес. В този смисъл, 
придобиването на знания и опит въз основа само на възникващите произшествия остава 
възможен, но като цяло остарял подход за решаване на проблемите на експлоатационната 
надеждност и  безопасност. В тази връзка, настоящата статия дискутира особеностите,  
общометодологичните въпроси и перспективите за приложение на основаващ се на оценката 
на риска подход за анализ на експлоатационната надеждност и безопасност в железопътния 
транспорт – анализ на база загубите (последствията) от възникващите произшествия. 
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1.ВЪВЕДЕНИЕ 

В миналото, когато транспортните инциденти са считани за неизбежни и логично свързани с 
експлоатационната дейност събития, надеждността (и в частност безопасността като неин 
елемент) на транспортната услуга в железопътния транспорт не е разглеждана като важен 
въпрос и проблем със значим обществен интерес. Съвременните представи и изисквания за 
надеждност на транспортния процес възникват в средата на миналия век, като закономерен 
резултат от индустриалната революция, свързаното с нея бурно развитие на транспорта, 
нарастващите очаквания от него и все по-често допусканите произшествия (много от тях с 
голям брой човешки жертви и материални щети), които предизвикват „хуманитарна 
загриженост“ на обществото за тяхната превенция. Днес, постигането на високо ниво на 
експлоатационна надеждност в железопътния транспорт е изключително важен национален и 
международен въпрос, успешното решаване на който изисква преодоляването на ред научно-
технически, технологични и организационни проблеми.  

Без съмнение, железопътният транспорт е сложна „технологична“ система, функционираща 
в условията и под въздействието на ред технически, социални, икономически и дори 
политически фактори. Всяко нейно неадекватно и несъответстващо на очакванията за 
безопасност поведение поражда много сериозен обществен интерес. В този смисъл, 
придобиването на знания и опит въз основа само на възникващите произшествия остава 
възможен, но като цяло остарял подход за решаване на проблемите на експлоатационната 
надеждност и  безопасност.  
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За продължителен период от време, конвенционалните подходи и методи на теорията на 
надеждността (основно ориентирани към максимизиране надеждността на отделните елементи 
и подсистеми на транспортните системи) бяха използвани за анализ на надеждността на 
транспортния процес. Експлоатационният опит обаче показа, че осигуряването на по-висока 
надеждност на отделните подсистеми (а оттам и на цялата железопътна транспортна система) 
не означава задължително постигане на по-малки загуби от откази. Този факт поражда 
необходимост за прилагане на нов подход за анализ  и оценка на експлоатационната 
надеждност и безопасност. Ето защо, концепцията за системна безопасност навлиза все по-
широко в сферата на техническата експлоатация на железопътния транспорт. Основно свързана 
с приложението на принципите за управление на риска, тази концепция предлага добра  
възможност за разработване на теоретични основи, методи и алгоритми за решаването на ред 
технически и технологични проблеми. 

В тази връзка, настоящата статия дискутира особеностите,  общометодологичните въпроси и 
перспективите за приложение на основаващ се на оценката на риска подход за анализ на 
експлоатационната надеждност и безопасност в железопътния транспорт – анализ на база 
загубите (последствията) от възникващите произшествия. 

 
2. СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА 
     НАДЕЖДНОСТ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ 
 

Въпросът за осигуряване на надежден транспортен процес е основен в комплекса от 
предявени към железопътната транспортна система изисквания и изразява нейната способност 
непрекъснато да изпълнява своите функции, свързани с непосредственото транспортиране на 
пътници и товари (в съответствие с предварително разработен и обоснован график за 
движение на влаковете), при запазване стойностите на определени (и характерни за 
системата) експлоатационни показатели (адапт. по [1] и [2]). 

Надеждността на транспортния процес не е нов за експлоатационната наука и практика 
проблем, но днес той придобива все по-голяма актуалност и значимост, решаването му изисква 
комплексен подход и съвременно разбиране. Дори и на обикновения, ползващ услугите на 
железницата, човек е добре известно, че организацията и управлението на превозите е сложен и 
комплексен процес. Железопътната транспортна система е изградена от множество 
взаимосвързани и взаимодействащи си подсистеми и елементи: транспортна инфраструктура 
(железен път, средства за осигуряване и управление на движението, информационни средства, 
т.н), транспортни средства и експлоатационен персонал. От гледна точка на изискването за 
постигане на „непрекъснат” транспортен процес, тези подсистеми са свързани 
„последователно” (в серия) една с друга. Разбира се, това е условно определение и означава, че 
„отказът” дори и само на една от тези подсистеми (подсистемата не функционира или 
функционира не в съответствие с предварително зададени изисквания) води до „отказ” на 
цялата система. Например, дори и най-незначителният (условно казано) технически отказ или 
субективна грешка при осигуряване движението на влаковете и маневрената работа би могъл да 
доведе до нарушаване на нормалното функциониране на съответната подсистема (гара, 
междугарие) – производствен (експлоатационен) отказ. Последният би могъл да доведе най-
малко до намаляване скоростта за движение на влаковете и възникване на нерегламентирани 
престои (неизпълнение на предварително разработен и обоснован график за движение). 

За изследване и анализ на надеждността и безопасността на отделните производствени 
обекти (а оттам и на разглежданата система като цяло) в продължение на много години основно 
се прилагаха утвърдените в теорията и практиката на надеждността подходи, методи и 
средства. Различията им са свързани главно с използвания математичен инструментариум за 
моделиране и анализ на резултатите, обекта на изследване и областта на анализа (оценка на 
безопасността, или само на надеждността). Това, което ги обединява, е подчертаният стремеж 
за математично описание на условията за възникване на „отказ“ на транспортната система 
(подсистема) и определяне на показателите на надеждността като случайни функции на 
отказите на изграждащите я елементи. В този смисъл, комплексните показатели на 
надеждността (например, коефициент на техническо използване, коефициент на готовност) са 
често използвани за оценка на експлоатационната надеждност на  железопътните 
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експлоатационни обекти. Въпреки, че тези показатели отчитат комплексно характерните 
особености на изследвания обект и са сравнително добър изразител на вероятността, че той ще 
бъде работоспособен в избран момент от време, те не разкриват напълно връзката между 
отказите на подсистемите на обекта (технически откази или човешки грешки) и надеждното 
движение на влаковете (надеждност на транспортния процес). С помощта на следващия пример 
ще бъде демонстриран факта, че по-високото ниво на надеждност на дадена железопътна 

производствена система не означава задължително 
по-малки загуби от възникващите откази.  

Нека разгледаме два варианта на проста 
транспортна система: железопътен участък, 
състоящ се от три гари (А, B и C) и съответните 
междугария (логически свързани последователно в 
съответствие с извършвания транспортен процес)-
Фиг.1. За първия вариант на системата нека са 

известни коефициентите на готовност на гарите както следва: 0,997=K ,1A , 0,995=К ,1B  и 
0,994=К ,1C . Тези стойности определят общ коефициент на готовност на системата 

0,986=К1  (за опростяване на примера се приема, че междугарията са абсолютно надеждни).  
За втория вариант на система, нека коефициентите на готовност на подсистемите да са 

0,994=К ,2А , 0,996=К ,2B  и 0,997=К ,2C . При тези стойности, общият коефициент на 
готовност на системата е 0,987=К2 , т.е. втората система е по-надеждна. На фигура 1 е 
показан броя на влаковете (вл./ден.), преминаващи през отделните подсистеми (елементи) на 
системата (направление I и II). Лесно може да се изчисли, че при цитираните по-горе примерни 
стойности на коефициентите на готовност ( iA,К , iB,К  и iC,К ) за едногодишен период на 
експлоатация може да се очаква нарушаване на графика за движение на влаковете (само 
закъснения или произшествия) поради откази на отделните подсистеми както следва:  

-176 влака за 1-ви вариант на системата: ( ) ( ) ( ) 176=NK1+NK1+NK1 II,1CII,1BIII,,1A −−− ; 
-187 влака за 2-ри  вариант на система: ( ) ( ) ( ) 187=NK1+NK1+NK1 II,2CII,2BIII,,2A −−− . 
Този изключително елементарен пример показва, че за по-надеждната експлоатационна 

система (вариант втори) са характерни по-големи загуби от откази. Тоест, в най-общия случай 
на системни (производствени) откази, свързани с определено многообразие от загуби 
(например, различни сценарии на произшествия) и зависещи от експлоатационните особености 
на съответните транспортни системи, системата с най-малки загуби от откази не е 
задължително тази с най-голяма комплексна експлоатационна надеждност. Нещо повече – 
въпреки, че нивото на надеждност на дадена транспортна система отразява възможната загуба 
на транспортна продукция (пропорционална на времето на прекъсване на движението), то не 
отчита момента на възникване на нежеланото събитие (напр., произшествие). 

Така възниква необходимост за избор (и адаптиране към специфичните особености на 
техническата експлоатация в железопътния транспорт) на нов подход за анализ на 
експлоатационната надеждност и безопасност, базиран на системния подход и съответстващ 
основно на принципа: колкото по-големи са загубите от откази на даден производствен 
обект, толкова по-високо е минимално допустимото ниво на надеждността му.  

 
3.СЪЩНОСТ И ПРИЛОЖИМОСТ НА КОНЦЕПЦИЯТА ЗА СИСТЕМНА 
    БЕЗОПАСНОСТ В ОБЛАСТТА НА ТЕХНИЧЕСКАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
     НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ 

3.1.ОБЩОМЕТОДОЛОГИЧНИ ОСНОВИ  
 

Идеята за системна безопасност възниква в края на 40-те години на миналия век и се свързва 
с първите разработки на управляеми ракети и проблемите на тяхната надеждност. Още едно 
десетилетие е необходимо на системната безопасност за да се развитие като отделно инженерно 
направление и то най-вече в областта на космическите изследвания, авиацията, ядрената 
енергетика и добива (и преработването) на нефт. Това е периодът, в който системните 

I -20 вл./ден.

II -30 вл./ден.
Фиг.1

CА B

K A,1= 0,997 К B ,1= 0,995 К C ,1= 0,994

К А,2= 0,994 К B ,2= 0,996 К C ,2= 0,997
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дизайнери и инженери категорично изоставят метода на „пробата и грешката“ като 
незадоволителен подход за решаване на проблемите на надеждността и безопасността. 
Донякъде успешен в една епоха, когато  техническите изделия (системи) не са така сложни и 
съществено не се отличават от предишните от даден вид, постепенно този подход губи 
потенциала си за решаване на комплексни задачи. Нещо повече, заедно с развитието на 
техниката и технологиите, значително нарастват и изискванията на човешкото общество по 

отношение контрола на риска към хората и 
околната среда, а това от своя страна довежда 
до търсенето на нови подходи в разбирането на 
проблематиката. 

Системната безопасност е самостоятелно 
направление в системното инженерство, 
основано на принципите за управление на 
риска. Основната му цел е разработването и 
поддържането на нормативно-управленческа 
система (Фиг. 2) за оптимизиране нивото на 
безопасност на съответния процес 
(производствен, преработвателен, т.н.) въз 
основа на системния подход и прилагането на 
инженерни, научни и управленски принципи, 
насочени към идентифицирането и оценката на 
характерните за този процес рискове [5]. 
Концепцията за системна безопасност е 
изградена на следните основни принципи: 

- Управление на риска, изразено в 
систематичното (непрекъснато) 

идентифициране, оценка и контрол на характерните за съответния процес потенциални 
опасности с цел предотвратяване на произшествия. 

- Прилагане на системния подход  и принципа на превантивността. 
- Използване (адаптиране) на подходящи методи (статистични, аналитични, имитационни и 

други)  за анализ и оценка на риска. 
- Разработване на адекватна стратегия за постигане и последващо постоянно поддържане на 

високо ниво на „култура на безопасност“ по отношения на всички служби и лица в съответната 
компания. 

- Подчертан стремеж към набелязване и провеждане на мероприятия за повишаване нивото 
на безопасността. 

Може да се каже, че така описаните принципи на концепцията за системна безопасност са не 
само приложими, но и абсолютно задължителни за техническата експлоатация на железопътния 
транспорт, като предлагат добри възможности за решаване на описаните по-горе проблеми. 

 
3.2.БАЗИРАН НА ОЦЕНКАТА НА РИСКА ПОДХОД ЗА АНАЛИЗ 
      НА ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА НАДЕЖДНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ 
      В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ 
 

Понятието риск е обект на дефиниране, тълкуване и анализ в ред специализирани 
литературни издания. Според [2] рискът е комбинация между вероятността 
(интензивността) за възникване на водещи до щети (вреди) произшествия (причинени от 
даден вид опасност) и степента на тежест на тези щети. Като се вземат предвид 
особеностите на експлоатационната дейност в железопътния транспорт, тази класическа 
дефиниция би могла да се изрази по следния начин: 

 
(1)                                                                      iii cpr = , 
 
където: 

Фиг.2

Процедури, инструкции, правила

Технически отказ, 
субективна грешка

Опасност

Състояние на 
системата

Последствия

Сценарий на събитията
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ir -индивидуален риск по отношение на i-ти вид сценарий на железопътно произшествие 
(например: удар на железопътен прелез поради технически отказ на прелезното устройство); 

ip -вероятност (интензивност) на възникване на i-ти сценарий на железопътно 
произшествие; 

ic -последствия (загуби) от възникването на i-ти сценарий на железопътно произшествие. 
Загубите вследствие на производствени откази в областта на железопътния транспорт биха 

могли да се класифицират по следния най-общ начин: 
- Загуба на човешки живот или увреждане на здравето. 
- Загуби, свързани с увреждане на околната среда и/или повреди на обществената 

инфраструктура (железен път, прелезни устройства, т.н.). 
- Финансови загуби (загуба на транспортна продукция поради прекъсване на движението, 

загуба на капиталови активи, разходи за възстановяване и ремонт, компенсаторни плащания, 
други). 

В зависимост от категорията, загубите могат да бъдат изразени в брой смъртни случаи, 
време на прекъсване на движението, обем на нереализирана транспортна продукция (в 
съответните измерители), количество на замърсителите, изпуснати в околната среда и т.н. 
Обикновено (с цел съпоставимост на отделните случаи), загубите от експлоатационни откази се 
изразяват в паричен вид (макар да са налице известни трудности). 

Трябва да се признае, че израз (1) характеризира средната стойност на потенциалните загуби 
от производствени откази. От изключително значение за качествения анализ на 
експлоатационната надеждност обаче е не толкова информацията за очакваната  (средната) 
стойност на загубите, колкото знанията за отклонението им от тази средна стойност – 
неочаквани загуби. Например, даден железопътен субект (превозвач, управител на 
инфраструктура) би желал определянето на вероятността, че потенциалните загуби от 
производствени откази ще надхвърлят определена (предварително дефинирана като гранична) 
стойност. Този, както и ред други въпроси, свързани с правилното вземане на решения в 
областта на експлоатационната надеждност и безопасност биха получили положителен отговор 
при наличие на знания относно характерните особености на загубите. Така изложеното ще бъде 
илюстрирано със следния елементарен пример.  

Изследват се два идентични железопътни 
експлоатационни обекта: А  и B (напр., 
междугария), различаващи се по времето на 
възстановяване на движението след отказ 
(повреда на железен път, контактна мрежа, т.н.), 
като нека това време е нормално разпределено. 
Вследствие на това, загубите от възникване на 
отказ също ще следват нормално разпределение 
със следните примерни параметри: средни 
стойности AC > BC , стандартни отклонения 

Аσ < Bσ . Фигура 3 илюстрира съотношението между така описаните характеристики, както и 
факта, че за втория обект (B) е характерна по-голяма вероятност за превишаване на определена 
граница (лимит) на загубите- .грc  (съответстваща на площта под нормалните криви надясно от 

.грc ). Следва важният за експлоатацията извод, че нарастването на вариацията на загубите от 
производствени откази увеличава риска за превишаване на определено тяхно максимално 
допустимо ниво. Така, разглеждайки загубите като случайна величина (и съответно изследване 
закона за разпределение на потенциалните загуби) се избягват ограниченията на израз (1) за 
анализ на експлоатационната надеждност и безопасност в железопътния транспорт.  

Традиционният подход към оценката на риска е подходящ в случаите, когато за определен 
вид системен отказ е характерен един-единствен сценарий на последствия. В сферата на 
техническата експлоатация на железопътния транспорт обаче могат да бъдат цитирани не 
малко примери, когато възникващите технически откази или субективни грешки водят до 
различни сценарии на производствени откази на дадена система. Отчитането на тази особеност 
е от голямо значение за качествения анализ на експлоатационната надеждност. Нещо повече, 

c
Фиг.3

)c(f
)c(f A

)c(fB

грcACBC
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този анализ в никакъв случай не бива да бъде ограничен до определяне само на 
индивидуалните рискове (по отношение на отделните сценарии), защото в много случаи 
изчисленията определят индивидуалните рисковете като приемливи, докато общият риск (от 
всички възможни сценарии) е  неприемлив. 

Съобразяването с описаните по-горе особености на техническата експлоатация в жп. 
транспорт изисква разработване на стройна методика за дефиниране, анализ и оценка на 
индивидуалните рискове, свързани с многообразието от възможни и взаимноизключващи се 
сценарии на произшествия, както и тяхното включване в общия риск. Естествено, с цел оценка 
на нивото на надеждността (приемливо или не) полученият кумулативен риск трябва да бъде 
сравнен с предварително дефиниран критерий. Тук накратко ще бъдат описани отделните етапи 
за анализ на експлоатационната надеждност и безопасност въз основа на оценката на общия 
риск: 

- Дефиниране на областта и целите на анализа в съответствие с характерните особености на 
изследваната транспортна производствена система. Описание на системата. 

- Идентифициране на потенциалните опасности и свързаните с тях сценарии на 
последствията.  

Въз основа на експлоатационния опит на провеждащите анализа експерти, наличния 
статистичен материал (документи) и при ползване на подходящи методи (например: HAZOP, 
FMECA, други) се дефинират n  броя потенциални опасности iH  ( n,1,...=i ) за нормалното 
функциониране на изследваната железопътна система (подсистема). Определя се характерната 
за всяка опасност интензивност на поява - iλ  [ 1h− ]. Както беше описано по-горе, всяка 
опасност се характеризира и със средно време (продължителност) на въздействие върху 
експлоатационния процес iτ [ ]h , което също трябва да бъде определено. Произведението на 
елементите iλ  и iτ всъщност е изразител на вероятността съответната транспортна система да е 
изложена на опасност iH . 

- Определяне на интензивността на произшествията. 
След възникването на всяка опасност iH  (в зависимост от поведението на системата и 

взаимодействието й с другите системи) са възможни k  взаимно изключващи се сценарии на 
произшествия (последствия). С помощта на известни методи (например: Event Tree Analysis, 
Cause-Consequence Analysis и други) се определят вероятностите ji,q  за възникване на 
сценарий на произшествие ji,s ( k,1,...=j ). Интензивностите на поява на отделните сценарии 
биха могли да се определят по формулата: 

 
(2)                                                               ji,iiji, qτmλ=ω , 
 
където: 
m -брой на включванията (участията) на съответната подсистема (потенциален източник на 

съответния вид отказ) в експлоатационния процес за един час [ 1h− ]. 
- Изчисляване на индивидуалните и  кумулативния риск. 
В съответствие с израз (1) индивидуалните рискове се определят по следния начин: 
 
(3)                                                                    ji,ji,ji, c=r ω , 
 
където: ji,c -щети (загуби) от възникването на сценарий ji,s . 
Общ риск: 

(4)                                                          ∑∑∑∑
= == =

ω
n

i

k

j
j,ij,i

n

i

k

j
j,i c=r=R

1 11 1
. 

- Оценка на надеждността. 
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Приемливостта на нивото на надеждността следва да се определи посредством сравняването 
на изчисления по израз (4) общ риск с предварително дефиниран критерий - грR . Изпълнението 
на условие грRR ≤ означава приемливо моментно ниво на надеждността.  

Възможностите и подходите за определяне величините на елементите грR  и ji,c  е най-
дискутираният и спорен проблем в концепцията за системна безопасност. В [9] се предлага 
следния израз за критерия грR : 

 

(5)                
( )

.км.вл

ii
гр N

Cn
=R ∑ ,            ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

.км.вл
лв , 

 
където: 

in -брой на произшествията от тип i  за изследван период от време; 

iC -средни загуби (щети) при възникване на произшествие от тип i , лв.; 

.км.влN -извършена работа за изследвания период, влакокилометри. 
Загубите ji,c включват щети нанесени на железопътния подвижния състав, железопътната 

инфраструктурата, други лица и организации, както и загубите вследствие убити и ранени хора. 
Изчисляването и изразяването на последните в паричен вид изисква определянето на така 
наречената еквивалентна смъртност, методиката за което е описана в [2] и тук няма да бъде 
разгледана подробно. 

 
4.ЗКЛЮЧЕНИЕ 
 

В настоящата статия се разглеждат особеностите и основните принципи на концепцията за 
системна безопасност. Анализирани са възможностите за нейното приложение в областта на 
техническата експлоатация на железопътния транспорт като мощна алтернатива на 
традиционните подходи и методи за анализ на надеждността. Базираният основно на 
принципите за управление на риска подход предлага много добра основа за качествен анализ и 
оценка на системната надеждност (безопасност) в железопътния транспорт. Характерно негово 
предимство е възможността за изразяване на някои от елементите на риска като случайни 
величини. Това дава възможност не само за получаването на по-детайлни резултати (добра 
основа за по-адекватен процес на вземане на решения), но и за ползването на алтернативни 
методи (напр., имитационно моделиране). 
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Abstract: Railway transport is a very complicated “technological” system operating in the conditions 
and under influence of some technical, social, economic and even political factors. Any improper and 
inconsistent with expectations for safety behavior of this system causes very serious public interest. In 
this sense, the obtaining of knowledge and experience based only on the accidents occurred remains a 
possible but generally outdated approach to solve the problems of operational reliability and safety. 
In this connection, the present paper discusses the specifics, general issues and prospects for 
application of a risk-based approach for analysis and assessment of the railway operational reliability 
and safety – analysis based on accidents losses.  

 
  


