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БЪЛГАРИЯ 
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железопътен транспорт 
Резюме: Железопътният транспорт е отворена част от транспортната 

система, която е изложена на множество вътрешни и външни рискове с различен вид 
и произход (технически, организационен, човешки, природен и т.н.). Видът на 
рисковете често е фактор, който играе голяма роля в решението за това как да 
оценим риска и в преценката ни за това кога той е приемлив за нас. От друга страна, 
историческото развитие на железопътния транспорт също е важен фактор, 
допринасящ за разнообразните практики по отношение на управлението и оценката 
на рисковете. Затова ролята на международно приети закони и стандарти, 
съдържащи изисквания за оценката и приемливостта на риска, е изключително важна 
за железопътния транспорт. Такива документи са например семейството от 
международни стандарти EN50126, EN50128, EN50129, Европейския регламент 
352/2009/ЕК, а така също и други международни стандарти и документи.  

Тази статия има за цел да представи кратък преглед на съвременните 
практики в железопътния транспорт по отношение на критериите за приемливост 
на риска. Понастоящем в международен план много от аспектите свързани с тези 
критерии все още нямат решение. От гледната точка на автора тази статия има за 
цел представи кратък обективен обзор, който да допринесе за дискусиите и да 
провокира по-нататъшни разговори, анализи и научна дейност по дадената тема. 

 
1. УВОД 

Мотивацията за тази статия са личните наблюдения и опит на автора, свързани с 
предизвикателствата и затрудненията да се дефинират критерии за приемливост на 
риска, които да са хармонизирани и приети от различни видове актьори в 
международен план. Те пробудиха личния интерес на автора към дадената тема, а така 
също и желание скромно да допринесе за дискусиите по темата. Авторът смята, че 
колкото повече актьори разбират добре принципите на дадения проблем и имат 
желание и достатъчно познания да дискутират върху него за достигане на общи 
резултати, то толкова по-големи са шансовете в близко бъдеще да бъде постигнат 
прогрес и консенсус и на международно ниво. 
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2. ДЕФИНИЦИИ 

За да разберем достатъчно добре разглежданата тема, то е нужно да започнем с 
дефинициите.  

 “Риск“ означава комбинацията на честотата на възникване на произшествия 
и инциденти, водещи до нежелани последици (причинени от дадена опасност) 
и степента на тежест на тези нежелани последици; 

 “Критерии за приемливост на риска“ са отправните точки за сравнение 
(забележка на автора: "the terms of reference"), с помощта на които се оценява 
приемливостта на конкретен риск; тези критерии се използват за определяне 
дали нивото на риска е достатъчно ниско, за да не е необходимо да се 
предприемат непосредствени действия за допълнителното му намаляване; 

 „Техническа система“ означава продукт или техническото съчетание на 
продукти, включително проектирането, изпълнението и съпътстващите 
документи; разработването на дадена техническа система започва със 
спецификацията на изискванията и завършва с приемането ѝ; въпреки че се 
взема предвид проектирането на интерфейси с човешкото поведение, в 
техническата система не се включват хора оператори и техните действия; 
процесът за поддръжка се описва в наръчниците за поддръжка, но сам по себе 
си не е част от техническата система; 

Основата на тези дефиниции може да бъде намерена в Европейския регламент за 
оценка на риска в областта на железопътния транспорт 352/2009/ЕО [1], а така също и в 
неговото изменение от 2012 година [2]. Те не отговарят съвсем точно на българския 
превод на регламента, защото автора смята, че българският превод е неточен.  

Важно е да отбележим, че дефиницията на понятието „риск“ не се отнася до 
произведението, сумата, или някакъв друг вид математическа формула, на двете 
компоненти на риска – честотата на възникване и тежестта на последиците – а се отнася 
до тяхната „комбинация“. В такъв смисъл, комбинацията може да бъде и произведение, 
и сума, и някакъв друг вид формула. За целите на тази статия, точната формула не е от 
значение. 

Също така полезно е да отбележим колко обща и „конвенционална“ е 
дефиницията на понятието „критерий за приемливост на риска“. Някои актьори смятат 
дефиницията за твърде обща и объркваща. Авторът смята, че дефиницията е 
изключително подходяща, тъй като е точно толкова описателна, колкото е нужно за да 
бъде изразена същността на понятието, а едновременно с това е и достатъчно обща, за 
да може да се отнася до критериите за приемливост на различни видове риск, които по 
същността си са също толкова разнообразни по вид, както и самите видове риск. 

Важно е да обърнем внимание, че техническата система е продукт или 
съвкупност от продукти, но тя не включва в себе си аспектите свързани с 
експлоатацията или поддръжката, които са извършени от човек по време на фазите от 
цикъла на живот на системата, които следват фазата на нейното производство. 

 
3. ТРУДНОСТИ СВЪРЗАНИ С ДЕФИНИРАНЕТО И ХАРМОНИЗАЦИЯТА НА 

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМЛИВОСТ НА РИСКА 

3.1. ЛИПСА НА ЙЕРАРХИЯ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ РИСКОВЕ 

Когато говорим за дефинирането и хармонизацията на общи, международни 
критерии за приемливост на риска, вероятно основното предизвикателство, с което се 
сблъскваме е липсата на йерархия която да дефинира, описва и свързва всички видове 
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рискове. Макар и подобни частични йерархии да съществуват, е важно да отбележим, 
че не би било възможно да бъде създадена йерархия на международно ниво, която: 

1. Да дефинира и описва всички видове опасности в железопътната система в 
международен план: 

2. Да е систематизирана и да показва връзките между тях (да съдържа различни 
видове категории опасности и техните под-категории); 

3. За всяка опасност да показва какъв е съответстващия и риск, т.е. да описва 
честотата на настъпване и последиците от тази опасност; 

4. За всеки риск да дефинира кое ниво е приемливо и до каква степен; 

5. Забележка: Някои актьори желаят също така и мерките за контрола на всички 
видове рискове да бъдат предефинирани и хармонизирани; 

6. Да бъде съгласувана и хармонизирана на международно ниво. 

Предизвикателствата са свързани със следните факти:  

 Трудно е да бъдат описани всички видове технически системи, които 
съществуват в железопътния транспорт и да бъдат описани всичките им 
видове откази през всичките видове фази от цикъла на техния живот, които 
биха могли да бъдат експлоатирани и поддържани в различни условия, от 
различни актьори, от различни компании и държави. Тези описания биха 
довели до описанието на опасностите които могат да възникнат.  

 Не съществува достатъчно детайлна международна статистика, която би 
позволила да се установят рисковете свързани с описаните опасности. 

 Преговорите за приемливото ниво  на всеки един риск отнемат средно по 
няколко години.  

Може би най-важната трудност по отношение на йерархията на рисковете е това, 
че железниците са динамична система, която се изменя всеки момент благодарение на 
нови икономически, технически, социални и т.н. фактори. Дори и такава йерархия да 
бъде създадена за един ден, то тя много бързо би станала невалидна поради 
динамичността на железопътната система. 

3.2. РАЗЛИЧИЯ В ОПИТА, ПРАКТИКАТА И РАЗБИРАНИЯТА 

Другото голямо предизвикателство свързано с дефинирането и съгласуването на 
критерии за приемливост на различни видове рискове в международен план (а също 
така и в национален план, или дори в рамките на която и да е железопътна компания), 
са различния опит, различните разбирания и различните практики на различните 
актьори, които участват пряко в процеса на дефинирането. 

 

4. КАКВИ КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМЛИВОСТ НА РИСКА СЪЩЕСТВУВАТ В 
ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ? 

Видът на критериите за приемливост на риска е често свързан с вида на риска, 
който е оценяван. В днешни дни, в областта на железниците, ярко се открояват два 
главни вида рискове и критерии за тяхната приемливост. Това са рисковете и 
критериите, които са свързани с производствения процес на техническите системи, а 
така също и всички други рискове и критерии, които възникват в областта на 
железниците извън областта на производството на техническите системи. В следващите 
две точки накратко ще опишем рисковете и критериите, които по-ярко се открояват в 
тези две категории. 
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4.1. КРИТЕРИИ СВЪРЗАНИ С ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ПРОЦЕС НА 
ТЕХНИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ 

Най-широко използваните критерии, които са свързани с производствения 
процес на техническите системи, могат да бъдат намерени в така наречените RAMS 
стандарти на CEN/CENELEC, които включват стандартите EN 50126 [3], EN 50128 [4], 
EN 50129 [5].  Друг подобен критерий се намира в Европейския регламент за оценка на 
риска [1]. Кратко сравнение на тези критерии е поместено в Таблица 1. 

Таблица 1 

RAMS Стандарти Регламент 352/2009 

Матрица на риска от 
EN 50126 

SIL-ове от 
EN 50129 

Тежест на последиците 
Приемлива 
честота на 
възникване

- - 

“Катастрофални последици”: 
Смъртни случаи и/или множество 
тежко пострадали, и/или големи 

щети на околната среда 

R ≤ 10-9/h 

Катастрофален: 
Смъртни случаи и/или множество тежко 

пострадали и/или големи щети на 
околната среда 

10-9/h < R ≤ 10-8/h - - 

Критичен: 
Единичен смъртен случай, и/или тежко 
пострадал и/или значителни щети върху 

околната среда (загуба на главна 
система) 

10-8/h < R ≤ 10-7/h - - 

Маргинален: 
Леко пострадал и/или значителна 
заплаха за околната среда (огромни 

щети върху системата/мите) 

10-7/h < R ≤ 10-6/h - - 

Незначителен: 
Възможно минимално нараняване 

(минимални щети върху системата) 
10-6/h < R ≤ 10-5/h - - 

 
Макар и тези критерии да изглеждат добре като единични изисквания, от 

изключително значение е да разберем, че те са само малки частици от много детайлни и 
обхватни процеси за производство на техническите системи. Самите числа не означават 
нищо сами по себе си. Съществени са процесите за производство на системите, които 
се свързват с тези числа и съответно със SIL-овете по време на производствения 
процес. Именно тази съвкупност представлява критериите за приемливост на риска. 

Важно е да споменем също така и, че стандартите, а така също и Европейския 
регламент за оценка на риска [1], съдържат освен това и други видове критерии за 
оценка на риска, които в някои отношения се припокриват или допълват с 
гореспоменатите числа. Такива критерии са например принципите ALARP, GAMAB, 
MEM, които позволяват извеждането на приемливата честота на възникване на дадена 
опасност (THR), а така също и „принципите за приемливост на риска“, поместени в 
регламента за оценка на риска [1]. 

 

4.2. ДРУГИ КРИТЕРИИ 

Имайки предвид дефиницията на понятието „критерий за приемливост на 
риска“, можем да разберем, че на практика голяма част от съществуващите изисквания, 
които са поместени във всякакви видове правила, изисквания, процедури, и други 
видове технически документи, всъщност отговарят на тази дефиниция.  
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Това включва всякакви видове изисквания, от рода на: 

 „рискът е приемлив ако имплементацията на системата осигурява, че нито 
един единичен отказ не би довел до отказ на цялата система“; 

 „рискът е приемлив ако са приложени определени видове мерки за неговия 
контрол“; 

 „рискът е приемлив ако е контролиран до ниво, което осигурява, че нито една 
единична човешка грешка няма да доведе до произшествие с убити или тежко 
ранени“; 

 И други. 

Документите, които съдържат такива изисквания са изключително 
разнообразни. Те включват вътрешнофирмени правила, национални правила, 
международни правила, директиви (например за безопасност, за техническа и 
оперативна съвместимост и т.н.), регламенти, технически документи (например на UIC 
и други международни организации) и т.н.  

В международен план са известни и национални изисквания, които са зададени 
на различни нива и по различен начин. Някои от тях произтичат от статистики 
(включително и „общите цели за безопасност“ на ЕС, „националните референтни 
стойности“ и т.н.), а други от сложни математически изчисления. Трети критерии са 
изцяло качествени, а не количествени. Такава е основната част от всички критерии. 

Според автора, ако на понятието „критерий за приемливост на риска“ бъде 
погледнато в по-широк смисъл, то за критерии за приемливост на риска може да бъдат 
сметнати и всякакви видове изисквания, дори и те всъщност да не изказват в прав текст 
какъв точно е контролирания риск и какво точно ниво на риска е приемливо. 
Достатъчно е тези изисквания да дефинират мерки за контрола на опасността, и/или за 
наблюдение на нейното развитие, или пък да дефинират  по какъв начин се оценяват 
опасностите и рисковете.  

 
5. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 

В настоящата статия накратко се запознахме с някои основни моменти от темата 
за дефинирането на критерии за приемливост на риска, а така също и с някои от 
предизвикателствата свързани с тема.  

В международен план, тези предизвикателства все още не са намерили своето 
решение.  

В момента (юни 2013г.) на нивото на Европейския Съюз се водят дискусии по 
дефиницията на критерии за приемливост на риска, които са свързани с определени 
видове откази на функции на технически системи. Преговорите за такъв вид критерии 
текат вече от около 2005-2007 година насам. Цел е да бъде направено предложение през 
2014 година. Преговорите по отношение на други видове рискове вероятно ще 
последват през следващите години.  

Паралелно с това, международните (RAMS) стандарти, които се занимават с 
оценката на риска по време на производствения процес, също подлежат на дълга и 
изключително трудна ревизия.  

Имайки предвид предизвикателствата загатнати в настоящата статия, които 
далеч не описват всички трудности и аспекти на дискутираната тема, можем да кажем, 
че не е чудно, защо преговорите и дискусиите вървят със сравнително бавни темпове. 
Авторът смята, че колкото повече експерти разбират темата и се включват активно в 
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търсенето на общо решение, толкова по-големи са шансовете добри решения да бъдат 
намерени по-скоро. 
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Abstract: The railway transport is an open part of the transport system, which is a 

subject of many external and internal risks of various types and origins (technical, 
organisational, human, natural, and etc.). The type of the risks is often a factor, which plays 
an important role in the decision how to assess the risk and in our evaluation on whether it is 
acceptable for us. On the other hand side, the historical development of the railway transport 
is also an important factor, which contributes for the variety of the practices with regards to 
the management and the evaluation of risks. This is why, the role of internationally accepted 
laws and standards, which include requirements towards the assessment and the acceptance 
of the risk, is very important for the railway transport. Such documents are for example the 
family of international standards EN50126, EN50128, EN50129, the European Regulation 
352/2009/EC, as well as other international standards and documents.  

This article aims to present a short overview of the present practices within the 
railway transport with regards to the criteria for risk acceptance. Presently, at an 
international level, many of the aspects, related to these criteria do not yet have a solution. 
From the point of view of the author, this article has the aim to present an objective overview, 
which would contribute to the discussions and provoke further conversations, analyses and 
research on the above subject. 


