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Съдържание и обем на дисертационния труд  
 

Съдържанието на дисертационния труд е организирано в четири глави и 1 

приложение.  
Дисертационният труд съдържа:  

- 183 страници; 73 фигури;  41 таблици;  106 литературни източници;  

Към дисертацията е представен раздел Приложение, който съдържа: 
- 28 приложения на 53 страници. 

Цел и задачи на дисертационната работа  

Във връзка с изложените обстоятелства е дефинирана следната цел на 
настоящата дисертационна работа: Да бъде предложен и интерпретиран подход за 

вероятностен анализ на ефективността на управление на риска от наводнение 
след язовири в посока на неговото усъвършенстване. 

За постигане на поставената цел са решени следните задачи:  

1. Проучване на особеностите процеса на управление на риска от наводнение след 

язовири.  

2. Анализ на ценообразуването на мерки за управление риска от наводнение след 
язовири.  

3. Избор на концепция за симулационен анализ по методи „Монте Карло“.  

4. Разработване на алгоритъм за дефиниране на модела за Вероятностен анализ на 
ефективността на управление на риска от наводнения след язовири. 

5. Тестване на методиката за вероятностен анализ на ефективността за управление на 
риска от наводнение върху реален обект.  

6. Класификация на променливите като детерминирани и вероятностни към момента 
на икономическата оценка. 

7. Определяне на разпределението за всички вероятностни променливи. Въз основа на 
извършения анализ и оценка да се избере подходящо или подходящи теоретични 

вероятностни разпределения характеризиращи изменението на щетите. 
8. Анализ на чувствителността за извеждане на ключовите вероятностни променливи, 

влияещи върху ефективността на управлението на риска от наводнение при 

различни сценарии на заплаха.  
9. Характеризиране на възможностите за практическо използване на резултатите от 
настоящото изследване. 

Предмет и Обект на изследване 

Предмет на научното изследване е управление на риска от наводнения след 
язовири.  Обект на изследване e ефективността на инвестиционния проект за 
управление на риска от наводнения след язовири. 

Методология на изследването 

Основният методичен подход, който се прилага при изследването за управление 
на риска от наводнения след язовири е системния подход. Използват се и методите на 
анализ и синтез. Използвани са статистически методи. Прилага се анализ на 
чувствителността и симулационен анализ. Някои от методите са използвани с помощта 
на софтуерния продукт @RISK, версия 7.5.1

®
, индустриално издание и Building 

Manager, версия 2008
®

.  
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ГЛАВА I. ОБЩИ ПОНЯТИЯ И АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА 

ПРОБЛЕМА 

I.1. Стандарти при управлението на риска  

Рискът е феномен съпътстващ ежедневието на човека във всички сфери на 
живота. Това стои в основата да се търси възможност да се унифицират понятията и 

начините за управляние на риска. Международната организация по стандартизацията 
(International Organization for Standardization ISO) в сътрудничество с Международната 
електротехническа комисия (International Electrotechnical Commission IEC) приемат 
стандарт за управление на риска ISO/IEC Guide 73, който е подготвен от ISO Technical 

Management Bourd Working Group risk management terminology.  

В ISO/IEC „Ръководство 73:2002 Управление на риска“ („Guide 73:2002 Risk 

Management”) са представени дефинициите за: 
– Риск (risk) най-често се дефинира като: комбинация от вероятността 

(combination of the probability) на дадено събитие (of an event) и последиците от 
него (and its consequence); 

В третото издание на ISO/IEC „Ръководство 51:2014 Аспекти на безопасността - 
Насоки за включването им в стандартите“ („Guide 51:2014 Safety aspects - Guidelines for 

their inclusion in standards“) са посочени елементите на риска (Фиг. 1). 
 

РИСК,  
 

 

 
 

свързан с 

разглежданата 

опасност 

е 

функция 

на  

ТЕЖЕСТТА 

НА 

ВРЕДАТА, 

 

 

                        

която може 

да настъпи 

от 

опасността 

и 

ВЕРОЯТНОСТТА ЗА 

НАСТЪПВАНЕ     

НА ВРЕДАТА 

        

  Излагане на 

опасни ситуации 

  

    

        

  настъпване на 

опасни събития 

  

    

        

  възможността да 

се избягва или 

ограничи вредата 

  

    

        

 Фигура 1. Елементи на риска (ISO/IEC Guide 51:2014) 

Стандартът за Управлението на риска, разработен от Международната 
организация по стандартизация (International Standartization Organization ISO), е 
възприет като Български държавен стандарт (БДС) за управлението на риска, по 
решение на Националният орган по стандартизация - Българския институт по 

стандартизация, съгласно Закон за националната стандартизация (Обн. ДВ. бр. 88 от 

04.11.2005г. изм. ДВ. бр. 97 от 10.12.2010г.). Този документ включва: 
1. БДС ISO 31000 Управление на риска. Принципи и указания (Risk 

management – Principles and guidelines) (БИС, 2011г.); 

2. БДС EN 31010 Управление на риска. Методи за оценяване на риска (Risk 

management - Risk assessment techniques (IEC/ISO 31010:2009) (БИС, 2012г.); 

3. СД Ръководство 73 на ISO 2011. Управление на риска - Речник (Risk 

management - Vocabulary) (БИС, 2012г.). 

Три са основните подходи за анализ на рисковете: 
– Анализ на статистическите данни за неблагоприятни събития в миналото: 
Широкото приложение на този подход се свързва с използването на следните 
четири метода: Метод на дървото на събитията, Метод „събитие-следствие” 

(Hazard and Operability Research - HAZOR), Метод на дървото на отказите и 
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Метод на индексите на опасност (напр. Dow Fire and Explosion Index). Методите 
за оценка на загубите (щетите) включват както преките (непосредствени) загуби, 

така и косвените загуби (пропуснати ползи, загуба на имидж и т.н.); 

– Теоретичен анализ на структурата на причинно-следствените връзки на процеса 
(сценариен подход): На етапа „анализ на риска” се формират и множество 
сценарии за развитие на неблагоприятни ситуации и за различни рискове, въз 
основа на които могат да бъдат построени функции на разпределение на 
вероятностите за настъпване на щета в зависимост от нейния размер; 

– Експертен подход: Анализът на риска често може да протича в различни 

направления, например: от разкриване към оценка и обратно, а дори не винаги е 
възможно този анализ да бъде разделен на самостоятелни части от общия 
процес.  
Анализът на риска предполага разкриване на неговата същност (видове риск), 

елементи, свойства и вътрешна противоречивост - връзката между обективната и 

субективната страни на риска. Анализът осигурява входни данни за преценяването на 
риска и за вземането на решения за необходимостта от въздействие и позволява да се 
изберат най-подходящите методи. При анализа се вземат предвид причините и 

източниците на риск, техните положителни и отрицателни последици и възможността 
той да се появи. 

 
Фигура 2. Процес за оценка на риска (БДС EN ISO 31000 Управление на риска) 

I.2. Заплаха и риск от наводнения след язовири 

Наводнения след язовири 

От представените данни е видно, че в нашата страна най-голям брой са речните 
наводнения. На второ място с близък брой са наводнения, предизвикани от интензивни 

валежи и наводнения след язовири, което определя интереса към темата на настоящата 
дисертация. 
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Характеристиките на изброените наводнения са коренно различни, което оказва 
влияние върху техните последици. Тяхната вероятност за възникване също се 
различава, което влияе върху риска, който те могат да представляват. Например на 4 

август 2007 г. лудогорското градче Цар Калоян бе залято от приливна вълна след 
скъсване на язовир, при което 8 човека, сред които и седемгодишно дете, се удавиха. 
Унищожена беше 70% от инфраструктурата в населено място и в съседното село 
Езерче. Много семейства останаха без дом, десетки жилища бяха потопени. 

Инфраструктурно и в резултат на интензивни валежи, факт е че подобни наводнения се 
повтарят у нас и в 2017г. в област Бургас.  

Управлението на риска от наводнения след язовири е комплексен проблем, 

базиран както на хидроложки и хидравлични процеси, така и пряко зависещ от 
техническото състояние, факторите на експлоатационната среда и уязвимостта на 
язовирната стена, на долу разположените активи, теренните и геоложки дадености, за 
формиране на вероятни сценарии на заплаха, методи и мерки за защита, 
ценообразуване на мерки за управление на риска от наводнение и анализ на 
ефективността на мерките за управление на риска. 

Моделиране на наводненията и карти на заплаха и риск от 

наводнения 
В изпълнение на изискванията на чл. 5 от Директива 2007/60/ЕО относно 

оценката и управлението на риска от наводнения (ДН) и чл. 146г, ал. 1 от ЗВ, БД чрез 
1D и/или 2D хидродинамично моделиране са симулирани наводнения при различна 
честота (вероятност) и са определени райони, за които съществува или има вероятност 
за значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН). Съгласно Директива за 
наводненията на ЕС, оценката на риска от наводнения, разглежда негативните 
въздействия върху следните защитени категории: „Човешко здраве“, „Стопанска 
дейност“, „Околна среда“ и „Културно наследство“ в райони със значителен 

потенциален риск от наводнение. Предпоставка за постигане на тази цел е 
дефинирането на ясни критерии за оценка на негативните въздействия за всяка от 
защитените категории поотделно. 

Таблица 1. Критерии за значимост и прагови стойности по категории  
Категория Критерий Миним. стойност 

ЧОВЕШКО 

ЗДРАВЕ 

Засегнати лица 15 души 

Загинали 1 човек 
Засегнати елементи от критичната инфраструктура 
за обществено ползване 

1 брой 

СТОПАНСКА 

ДЕЙНОСТ 

Засегнати елементи от общественото 

водоснабдяване 
1 брой 

Нанесени щети върху стопански обекти 100 000 лв./50 000 € 

Засегнати стопански обекти 1 брой 

Засегнати елементи от инфраструктурата (пътища 
жп линии, мостове) 

1 брой 

ОКОЛНА СРЕДА Засегнати селскостопански площи 100 дка 
Инсталация за отпадъчни води 1 брой 

Засегнати защитени зони 1 брой 

КУЛТУРНО 

НАСЛЕДСТВО 

Засегнати зони за защита на водите 1 брой 

Световно значение 1 брой 

При определянето на значителния потенциален риск от наводнения се отчита 
потенциалната заплаха от наводнения само там, където за защитените категории са 
налице потенциални щети. Вземат се речни участъци при населени места с важни 

стопански и промишлени зони, респективно инфраструктурни съоръжения, както и 
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речни участъци, които се намират в района на културни паметници или предприятия с 
опасни за водите вещества.  

 
Фигура 3. Комбиниране на картите на опасност и уязвимост при изготвяне 

на карта за риска от наводнения(FLOODsite, 2009)  

Съществува тясна връзка между несигурностите при определяне на заплахата и 

риска от наводнения и ефективността на мерките за управление на този риск, тъй като 
колкото по-голяма е несигурността (най-общо по всички показатели), толкова по-
голяма е и вероятността проектът за защита или поддържащата дейност да не постигнат 
своята цел 

Оценка на последиците 

За количественото определяне на всички преки последици от наводненията 
експозицията е ключов фактор. Дълбочината, скоростта на покачване, скоростта на 
водата и други фактори определят шанса за оцеляване при наводнение, докато 
дълбочината на водата е най-важният фактор, който определя щетите върху 
имуществото. Оценяването на последиците за хората и имуществото по отношение на 
загуба на живот, здраве, благосъстояние и т.н. изисква по този начин познаване на 
характеристиките на експозицията. 

Последиците от наводнения идват в няколко различни форми. Като цяло, 
последиците от наводненията се определят количествено като парични загуби и 

нематериални последици, които възникват, ако дадена зона бъде наводнена. Щетите, 
които лесно могат да бъдат остойностени в парично изражение, например щети върху 
имущество, загуба на продукция, материални активи и т.н., се наричат материални 

щети. 

 
Фигура 4. Крива „дълбочина-щети“ (FLOODsite, 2009)  
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Има проблем при определяне на икономическите щети от наводнения. 
Паричните загуби обикновено се определят количествено като загуба на стойност на 
въпросните рецептори или като разходи за възстановяване на тези рецептори до 
тяхното състояние преди наводнението. Загубата на стойност може да бъде изразена 
като процент (или дробно число) загуба на обща стойност като функция на 
дълбочината на водата, скоростта на потока и т.н., което се изразява чрез криви на 
„дълбочина-щети“. Освен дълбочината, продължителността на наводнението също така 
е важна характеристика оказваща влияние върху щетите (дълготрайните наводнения 
причиняват допълнителни щети).  

Чрез умножението на процента на загубите със стойността на обекта се получава 
стойността на загубите в парично изражение. Очевидно това трябва да се направи за 
всички обекти в наводнена зона, за да се получат пълните щети. В зависимост от 
мащаба на наводненията и наличието на данни това може да се направи въз основа на 
подробни данни за отделните обекти или за типовете земеползване само от 
топографски карти. За целта се трябва да бъдат налични криви за „дълбочина-щети“ за 
тези обекти или видове земеползване. 

Обичайната практика е да се прави разлика между преките и косвените 
последици. Преките последици от наводнението обхваща всички вреди, които 
произтичат от непосредствения физически контакт на наводняващата вода с хората, 
собствеността и околната среда. Това включва например щети на сгради, икономически 

активи, инфраструктура, загуба на селскостопански култури и добитък, загуба на 
човешки живот, непосредствено въздействие върху здравето и загуба на екологични и 

културни ценности. 

Косвени щетите от наводненията са вреди, причинени от нарушаване на 
физически и икономически връзки на производствените дейности, допълнителните 
разходи за спешни случаи и действия, предприети за предотвратяване на щетите от 
наводнения и други загуби. Това включва загубата на производство на засегнатите от 
наводненията предприятия, предизвиканите загуби на техните доставчици и клиенти, 

разходите за възстановяване на трафика, разходи за спешни услуги и др.  
 

Изводи по ГЛАВА I.  

1. От направения обзор и анализ е установено, че в нашата страна най-голям е броят 
на речните наводнения. На второ място, с равен брой събития през 2015 г., са 
регистрирани наводненията, предизвикани от интензивни валежи и наводнения 
след язовири. Това определя актуалността и значимостта на темата на настоящата 
дисертация. 

2. Управлението на риска от наводнения след язовири е комплексен проблем, базиран 

както на хидроложки и хидравлични процеси, така и пряко зависещ от 
техническото състояние, факторите на експлоатационната среда и уязвимостта на 
язовирната стена, на долу разположените активи, теренните и геоложки дадености, 

за формиране на обосновани сценарии на заплаха, методи и мерки за защита, 
ценообразуване на мерки за управление на риска от наводнение и анализ на 
ефективността на мерките за управление на риска. 

3. Съществува тясна връзка между несигурностите при определяне на заплахата и 

риска от наводнения и ефективността на мерките за управление на този риск, тъй 

като колкото по-голяма е несигурността (най-общо по всички показатели), толкова 
по-голяма е и вероятността проектът за защита или поддържащата дейност да не 
постигнат своята цел. 

 



 

ГЛАВА II. ПРОЦЕС
НАВОДНЕНИЯ

 

Концептуален модел на
Концептуалният модел

словесни изрази, уравнения, регулиращи
както математическо описание
експлоатационната среда, но
долу разположените активи
сценарии на заплаха; методи
управление на риска от 
предназначение на моделирането
управление на риска от наводнения

Фигура 5. Концептуален модел

Системен подход за описа
Към процеса на управление

Системният подход към проблемите
елементите на системата и върху
системите разпознава множество
динамичния характер на участващите
на системата с времето –

засегната от наводнение. (Геренски
управление на риска от наводнения

изследването на процеса на
използвани БДС и общата рамка
стандартизиране (CSA, 1997

съставен от етапи, всеки от
напред, докато не е изпълнен
комуникиране с обществеността
на обществото и да направи
процеса да приключва с проверка
прекратяване, връщане назад
на действие. Решението за прекратяване
за управление на риска не трябва

НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ СЛЕД ЯЗОВИР

анализ на ефективността на управление на риска от наводнение 

методи и мерки за защита

описания на уязвимостта
долу разположените активи

математическо описание на процесите
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ПРОЦЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА
НАВОДНЕНИЯ СЛЕД ЯЗОВИРИ  

модел на управление на риска от наводнения след
модел представлява описание на реалността

уравнения, регулиращи взаимоотношенията или закони
описание на процесите- хидроложки, хидравлични

среда, но така и описания на уязвимостта на язов
активи, теренните и геоложки дадености, за
методи и мерки за защита, ценообразуването
от наводнение, които са необходими 

моделирането. Най-обща схема на концептуалния
наводнения след язовир е дадена на  фигура 5:

Концептуален модел на управлението на риска от наводнения

за описание на процеса на управление  
управление на риска от наводнение се прилага системен
проблемите се съсредоточава върху взаимодействията

системата и върху ефектите от техните взаимодействия
множество и взаимосвързани причинни фактори
на участващите процеси и специално се интересува

– наводнения, евакуация при наводнения
Геренски А., М. Маврова-Гиргинова, Ж. Манчева

наводнения след язовири“,2017г.) Като изходен
на управление на риска от наводнения след

общата рамка за управление на риска на Канадската
CSA, 1997). Процесът на управление на риска от

от които с проверка на качеството, като н
изпълнен задоволително. Трябва да има непрекъснато

остта, което има за цел да фокусира процеса
направи заключенията възможно най-достоверни

проверка и взимане на решение с три потенциални
назад или продължаване в следващия етап и/или
за прекратяване означава, че процесът за вземане
не трябва да продължи по-нататък. Това решение

КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ 
НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ СЛЕД ЯЗОВИР

анализ на ефективността на управление на риска от наводнение 

методи и мерки за защита, ценообразуване на мерки за управление 
на риска от наводнение

определяне опасността и риска от наводнение

описания на уязвимостта и експозицията на язовирната стена и на 
долу разположените активи, теренните и геоложки дадености

математическо описание на процесите- хидроложки, хидравлични, 
на експлоатационната среда

НА РИСКА ОТ 

наводнения след язовир 

реалността посредством 

закони. Той включва 
хидроложки, хидравлични, на 

язовирната стена и на 
дадености, за формиране на 

ценообразуването на мерки за 
необходими за конкретното 

концептуалния модел на 
: 

 

наводнения след язовир 

прилага системен подход. 

взаимодействията между 
взаимодействия. Теорията за 

фактори, подчертава 
интересува от промените 

наводнения или общност, 
Манчева „Ефективно 

Като изходен момент на 
наводнения след язовири са 

Канадската асоциация по 
риска от наводнения е 
като не се продължава 

непрекъснато двупосочно 
процеса върху тревогите 

достоверни. Всеки етап от 
потенциални изхода: 
и/или предприемане 

за вземане на решения 
решение може да бъде 

НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ СЛЕД ЯЗОВИР

анализ на ефективността на управление на риска от наводнение 

ценообразуване на мерки за управление 

определяне опасността и риска от наводнение

на язовирната стена и на 
теренните и геоложки дадености

хидроложки, хидравлични, 



 

ПРОЦЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 
ОТ НАВОДНЕНИЯ СЛЕД ЯЗОВИРИ

Анализ на ефективността на управление на риска

достигнато, защото: (1) не съществува
считат за приемливи от заинтересованите
възможности за управление са
(4) източникът на заплаха, 
връщане назад позволява повторението
подобри точността и пълнотата
да се променят допусканията
подобрение. По време на управление
незабавно предприемане на 
тези случаи процеса за взимане
прегледани, за да се установи
ситуация и е необходимо да се

В дисертационния труд
риска от наводнения след язовири

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I етап: Подготовка за

Началният етап включва
(а) дефиниране на проблема
на екипа за оценка на риска, (
и (г) определяне на потенциалните

Използва се информация
глобален мащаб, свързани с
изследвания върху климатични
обезпечеността на речния
административните детайли
решения, по отношение на времева

 

 

 

Фигура 6. Процес на управление
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ПРОЦЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 
ОТ НАВОДНЕНИЯ СЛЕД ЯЗОВИРИ

I етап: 
Подготовка

II етап: 
Предварителен анализ

III етап: 
Определяне на риска

IV етап: 
Оценяване на риска

V етап: 
Анализ на ефективността на управление на риска

VI етап: 
Изпълнение на мерките

не съществува повече опасност, (2) всички свързани
от заинтересованите страни, (3) преценено, че

управление са достатъчни и остатъчният риск се счита
заплаха, който предизвиква риска, е премахнат

позволява повторението на един (или повече) предишни
пълнотата на информацията за риска, да се обновят

допусканията. По този начин процесът осигурява
на управление на извънредни ситуации може

предприемане на действия, когато времето е от изключителна
взимане на решения може да не включва всички
установи, че съществува заплаха от възникване

необходимо да се предприемат съответните действия. 
труд се прилагат следните етапи на Процеса на

след язовири, представени във Фиг.6. 

Подготовка за анализ на риска 

включва установяване на обстоятелствата (БДС
проблема риск от наводнения и свързаните въпроси
риска, (в) разпределяне на отговорностите, властите

потенциалните заинтересовани страни.(фиг.7).  

информация за минали наводнения, публикувани
свързани с уязвимостта на райони поради топографски
климатични промени, преоценка или прогноза за
речния отток и др. Целта на този етап 

детайли на процеса и да свърже процеса и хората
на времева рамка, докладване, ресурси за процеса

управление на риска от наводнение след язовири

всички свързани рискове се 
преценено че съществуващите 

счита за приемлив или 

премахнат. Решението за 
предишни етапи, за да се 

обновят данните или 

гурява непрекъснато 
може да се наложи 

изключителна важност. В 

всички етапи, но те са 
възникване на извънредна 

са на управление на 

обстоятелствата (БДС ISO 31000):  

въпроси; (б) определяне 
властите и ресурсите 

публикувани изследвания в 
топографски дадености, 

прогноза за изменение на 
 е да установи 

процеса и хората, взимащи 

процеса и т.н. 

язовири 



12 

 

дефиниране на 
проблема риск от 

наводнения и 
свързаните 

въпроси

определяне на 
екипа за оценка 

на риска

разпределяне на 
отговорностите, 

властите и 
ресурсите

определяне на 
потенциалните 
заинтересовани 

страни 

определяне на 
обхвата на 

изследването

въвеждане на
сценарии на 

риск 
и определяне 

на заплахите по 
тези сценарии

поставяне 
началото на 

анализ на 
заинтересовани

те страни 

организиране 
на създаване и 
развиване на 

информационн
а библиотека на 

риска

Фигура 7.  Процес на управление на риска от наводнение I етап: Подготовка 

 

II етап: Предварителен анализ 

Предварителният анализ включва: (а) определяне на обхвата на решението, (б) 

определяне на заплахите като се използват сценарии за риска, (в) започване анализ на 
заинтересованите страни и (г) започване развиването на информационна библиотека на 
риска. Целта на тази стъпка в процеса на управление на риска от наводнение е да 
определи основните рамки на проблема и тогава да се предприемат анализ и оценка на 
потенциалните рискове. В този етап се определя една от посоките на действие, 
показани на фиг.8. 

Фигура 8.  Процес на управление на риска от наводнение II етап: Предварителен анализ 

Анализът на възможните сценарии за наводнение започва от типа на 
наводненията, застрашаващи района. 

Населените места след язовири у нас са едни от най-проблемните и уязвими 

райони в потенциален риск от наводнения дори при язовирни стени, върху които се 
упражнява системен мониторинг, контрол и поддръжка. Поради неспазване на 
приоритетите за ползване на завирените водни обеми, поради интензивни валежи, 

климатични промени или неактуализирана хидроложка информация в програмата за 
управление на язовирите, населените места след язовири, разположени често в 
неподдържани поречия, са изложени на заплахата от преливане на язовирните стени - 

без последици за хидротехническото съоръжение, но с щети в засегнатите територии. 

 

 

 



 

II етап: Предварителен анализ

Резултати/посоки на действие

трябва да се извърши по
преди да се предприеме каквото и да е 

анализът трябва да бъде прекратен, тъй като е 

Фигура 9.  Резултати
 

Възможни сценарии на

Освен трите „стандартни
изследване на риска от 
транспонирана в Закона за водите

– с „голяма вероятност“ 

– със „средна вероятност
– с „малка вероятност“ 

наличие на язовир следва 
инфраструктурни наводнения

Възможните сценарии за
от индивидуалните особености
реката, конструктивни особености
съоръженията и от качествот
вероятни сценарии следва да

– да бъдат определени
– да включат както
човешката дейност

На фиг. 10 е представена
В неизправно техническо

резултат от: неизправни облекчителни
провеждане на проектна висока
от лед и/или отломки облекчителни
провеждане на проектна висока

На фиг.11 са представени
от язовир. В изправно техническо
случаите с наличен свободен
вълна от хидроложко събитие
проектната. 
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етап: Предварителен анализ

Резултати/посоки на действие

съществува риск и трябва да се 
предприемат действия незабавно 

трябва да се извърши по-подробен анализ 
преди да се предприеме каквото и да е 

действие

анализът трябва да бъде прекратен, тъй като е 
определил, че рискът не е проблем

.  Резултати от II етап: Предварителен анализ

на риск от наводнения при язовири 

стандартни“ хоризонта на вероятност (честота), за
от наводнения, според Директивата за
за водите у нас:  

вероятност“ – с обезпеченост 5% (веднъж на 20 години
вероятност“ – с обезпеченост 1% (веднъж на 100 го
вероятност“ – с обезпеченост 0,1% (веднъж на 1000 

следва да се проучат специфични сценарии 

наводнения. 
сценарии за провеждане на високата вълна от язовирна
особености на  стената - геоложка основа, хидроложки
особености на хидровъзела, техническо състояние

качеството на техническа експлоатация. Дефинирането
следва да бъде направено при предпоставките: 
определени на база системен анализ на причини

включат както природни опасности, така и опасности
дейност. 

представена схема на оценка за състоянието на язовир
техническо състояние са вероятни сценарии „р

еизправни облекчителни съоръжения при пълен язовир
проектна висока вълна и преливане през билото на стената

облекчителни съоръжения, при пълен язовир
висока вълна и преливане през билото на стената

представени възможните сценарии за провеждане на
техническо състояние на язовирните стени

свободен обем и пълен язовир, в момент на провеждане
събитие с обезпеченост по-малка или по-голяма

Предварителен анализ 

за които се прави 

Директивата за наводненията, 

години); 

 100 години); 

на 1000 години), при 

сценарии за потенциални 

язовирна стена зависят 
хидроложки режим на 
състояние на стената и 

ефинирането на най-

причини и следствия. 
опасности, свързани с 

язовир.  
разрушаване“ като 

язовир в момент на 
на стената; блокирани 

язовир в момент на 
стената и т.н. 

провеждане на високата вълна 
стени са разгледани 

провеждане на висока 
голяма и равна на 



 

Фигура 10. Видове
(Беляшка

Фигура 11. Възможни
(Беляшка

 

III етап: Определяне на

Рискът е разгледан като
събитието наводнение и въздействието

Риск = (Вероятност)*(Последици
Определянето на риска

честотата и последствията, (

14 

Видове техническо състояние на язовирните
Беляшка, М., М. Маврова-Гиргинова (2013) 

 

 

Възможни сценарии за провеждане на високата вълна
Беляшка, М., М. Маврова-Гиргинова (2013) 

Определяне на риска 

разгледан като функция от два компонента - вероятността
въздействието (последиците), свързани с това събитие

Вероятност)*(Последици)  

риска включва: (а) определяне на методология
последствията, (б) определяне на честотата на сценариите

ите стени  

високата вълна от язовир 

вероятността да настъпи 

това събитие. 

методология за оценка на 
сценариите на риска, (в) 



 

III 

последствия, свързани с всеки сценарий на риска

определяне на 
методология за 

оценка на 
честотата и 

последствията

определяне на последствията
усъвършенстване на анализа на

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 12.  Процес

Целта на тази стъпка е определи
сценарий на риска, който е избран
управление на риска са показани

Фигура 13

Карти на заплахата и риска
Както бе изложено в Глава

инструмент за оценка и управлението
симулационни модели чрез които
обекта сценарии, въз основа на

По изискванията на Директива
на заплахата и риска от наводнения
водите от 11.07.2011г., съгласно
наводнения обхващат зони, които
средна и малка вероятности
наводнения. При наличие на
зони, като се разгледат допълнителни
разрушаване на язовирната
конкретните условия.  

За да се симулира заплахата
информация относно топография
което да се разработят ЦМТ
Основната цел на моделирането
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Резултати от

III етап: Определяне на риска

вероятност/честотата на наводнението 
по всеки сценарий на риск 

последствия, свързани с всеки сценарий на риска

определяне на 
вероятността/ч

естотата на 
сценариите на 

риска

определяне на 
последствията 
по сценариите 

на риска
заинтересованите 

последствията на сценариите на риска и (

анализа на заинтересованите страни.(фиг.12)   

 

Процес на управление на риска от наводнение
Определяне на риска 

стъпка е определи честотата и последствията, свързани
който е избран за анализ. Резултатите от III етап в процеса

показани на фиг. 13: 

13. Резултати от III етап: Определяне на риск

заплахата и риска от наводнения 

в Глава I. картите на заплахата и риска от наводнения
и управлението на риска от наводнение. За целта
чрез които се симулира потенциалната заплаха

основа на което се оценяват потенциалните щети
на Директива 2007/60/ЕО и съответно на Методиката
от наводнения, утвърдена от Министъра на околната
съгласно чл. 187 ал. 1 т.6 от ЗВ, картите на заплахата
зони, които могат да бъдат наводнени при висока

вероятности, а така също при допълнителни сценарии
наличие на язовир се изследва неговото влияние върху

допълнителни сценарии за преливане през преливника
язовирната стена, в зависимост от състоянието

симулира заплахата от наводнение е нужно да се
топография, оро-хидрография, хидрология, хидрав
ЦМТ, хидроложки модели и хидравлични модели

моделирането е да се разработят карти представящи

по-нататъшно 
обновяване на 

анализа на 
заинтересованите 

страни 

и (г) по-нататъшно 

наводнение III етап: 

свързани с всеки 

в процеса на 

на риска 

от наводнения са важен 

За целта се изготвят 
заплаха по актуални за 
щети.  

Методиката за оценка 
на околната среда и 

на заплахата и риска от 
висока вълна с висока, 

сценарии за потенциални 

влияние върху застрашените 
през преливника и/или 

състоянието на стената и 

да се събере наземна 
хидрология, хидравлика, след 

модели на заплахата. 
представящи заплахата и 
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риска за районите със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН). При 

оценката на риска се прилага аналитично-оценъчна процедура, показана схематично на 
фиг. 14.  
 

Фигура 14. Схема на аналитично-оценъчна процедура при оценка на риска 

(ПУРН на ЧРБУ 2016-2021 г.) 

Картите на заплахата и риска от наводнение за РЗПРН (фиг. 15) дават 
информация за обхвата на наводнение, при съответната вероятност. Освен това на 
картите се покават дълбочините, които ще се формират при наводнение, а в някои 

случаи и скорост на водата. В картите на риска се представят различните застрашени 

зони, които изисква Директивата за Наводнения да се отчитат при оценката на риска. В 

картите на риска от наводнения са представени условни знаци за елементите на риск: 
1.Стопанска дейност - разглеждани в 8 категории, изразени чрез площ (дка): 

• жилищни райони; 

• смесени жилищни райони; 

• комунална инфраструктура; 
• транспортна инфраструктура; 
• техническа инфраструктура; 
• индустрия – производство и съхранение; 
• места за спорт и отдих; 

• зелени територии. 
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2.Брой засегнати жители – разглеждани в 4 категории, количествено изразени чрез 
брой хора, записан срещу съответстващия категорията символ. 

• до 100 жители; 

• от 101 до 2000 жители; 

• от 2001 до 10 000 жители; 

• над 10 001 жители. 

  
      Обхват на наводнението       Карта с дълбочините на заливане 

  

Карта на риска от наводнение 
Фигура 15. Карти на заплахата и риска от наводнение (ПУРН на ЗБРБУ 2016-2021г) 

3.Инсталации замърсители – разглеждани в две категории, количествено изразени 

чрез брой обекти: 

• IPPC инсталации; 

• други замърсители. 

4.Защитени зони - обекти от националната екологична мрежа, представени с брой и 

площ (дка), който се записва срещу всяка от двете категории: 

• защитени зони по Натура 2000 по ЗБР; 

• защитени територии по ЗЗТ. 

5.Като други елементи на риска са включени: 

• Критична инфраструктура (лечебни заведения, образователни институции, 

пристанища, летища, жп и автогари, административни и МВР институции) 

количествено изразени чрез брой обект. 
• Културни обекти (със световно (ЮНЕСКО) и национално значение), 

представени с брой обекти, който се записва срещу всяка от двете категории. 

 

IV етап: Оценяване на риска 

Оценяването на риска включва: (а) изчисляване и интегриране на резултатите от 
предходния етап: разходи и ползи, (б) оценка на приемливостта на риска за 
заинтересованите страни.  
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Българска методика за определяне на щети 

В „Методика за оценка на заплахата и риска от наводнения“, съгласно 

изискванията на Директива 2007/60/ЕС, Приложение Б: „Функции на уязвимост на 
типови активи при наводнение с определена височина на заливаемост“, са представени 

44 бр. функции на уязвимост във формата на графики, съответстващи на отделните 
типове уязвимости, както следва: 

1.  Жилищни райони 

2. Смесени жилищни райони 

3. Комунална инфраструктура 
4. Техническа инфраструктура 
5. Транспортна инфраструктура 
6. Промишлена инфраструктура 
7. Зони за отдих и развлечения 
8. Зелени територии 

Оценка на недвижимите имоти  

Пазарната оценка на застрашените от наводнение имоти и зелени площи се прави, 

за да спомогне стойностната оценка на щетите при евентуално наводнение в региона. 
Използвани са два метода: Метод на възстановителната стойност и Метод на 
сравнителната стойност. 

 

Фигура 16. Криви на процента на щетите в зависимост от дълбочината за 

многожилищни сгради (Методика за оценка на заплахата и риска от наводнения)   

Тези функции на уязвимостта представляват отношение на процента щети към 

дълбочината в метри от повърхността, като например в случая на жилищни сгради се 
разглежда типа на материалите. Всеки един от основните типове уязвимости съдържа 
подтипове, които представят различни подвидове на основната група. 

Основен въпрос в управлението на риска се отнася до възприемането на риска от 
хората и лицата, отговорни за вземането на решения. От инженерна гледна точка е 
разработена обща рамка за критериите за приемливост на риска, която се основава на 
тристепенен подход т.нар ALARP принцип (As Low As Reasonably 

Practicable=ALARP).  
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Фигура 17. Подходът

Методът ALARP произлиза
и по този начин често се разглежда
наследство. Въпреки че тази
подходи към приемането на
сферите на приемане и неприемане
значително между хората и общественият
съществува. Освен това, тази
приемането. Оттук и прилагането
наводнения продължава да бъде

 

Резултатите от етапа „

приемливостта на рисковете
страни. От оценката на риска
ниво на риска, свързан със

Фигура 18. 

19 

Резултати от

IV етап: Оценяване на риска

настоящото ниво на риска, свързан със 
заплахата, е приемлива

никое ниво на риска не е приемливо 

заплахата може да е приемлива, 
но трябва да се оценят мерките за 

контрол на риска

 
Подходът ALARP (Източник: БДС Компас

произлиза от приложения за безопасност в промишлени
се разглежда като „инженерно“, а не като „социално
тази обща рамка дава първото впечатление за

приемането на риска, от гледна точка на социалната наука
и неприемане показани на фиг.17 могат да

хората и общественият консенсус. Приемането на
тази рамка не отговаря на въпроса как трябва

прилагането на принципа за интегрирано управление
да бъде обект на по-нататъшен научен дебат. 

 

„Оценяване на риска“ се изразявят в това
рисковете по отношение на нужди и тревоги на заинтересованите

риска произхожда едно от трите заключения
със заплахата, е приемлива, (2) никое ниво

зона на неприемлив риск
(рискът не се третира освен при 

изключителни обстоятелства)

ALARP зона на 
поносимостта

(рискът се намалява, 
доколкото това е 

разумно 
приложимо) 

зона на 
приемлив за 
обществото 

риск

. Резултати от IV етап: Оценяване на риска

Компас, 2016) 

омишлени процеси 

като „социално-научно“ 

впечатление за това как да се 
социалната наука се твърди, че 

могат да се различават 
Приемането на риск може да не 

трябва да се измерва 
управление на риска от 

 

в това да се определи 

на заинтересованите 
заключения: (1) настоящото 

ниво на риска не е 

на риска 



 

определяне 
на 

възможните 
опции за 

управление 
на риска

оценяване на 
опциите за 
управление 

различни 
критерии 

(ефективност, 
разходи и т.н,)

V етап: Анализ на ефективността на управление на риска

определяне ефективността на варианти за контрол на риска 

приемливо или (3) заплахата
контрол на риска и да се направи
етап. 

 

V етап: Анализ на ефективността

Да се упражни контрол
(а) определяне на възможните
за управление на риска според
оценка как заинтересованите
възможностите за справяне с
приемат остатъчния риск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 19. Процес на управление
ефективността

Основната цел на контрола
възможностите за контрол на
разходите, ползите и рисковете
взети предвид. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 20. Резултати от V етап

 

Оценка на ефективността

В  широк  смисъл  може
Analysis – CBA) като съвременен
него се прави оценка на ползите
необходими за осъществяването
оценката както на количествени

20 

оценяване на 
опциите за 
управление 

според 
различни 
критерии 

(ефективност, 
разходи и т.н,)

оценка как 
заинтересо-

ваните 
страни 

приемат 
предложе-

ните 
действия

оценка на 
възможно-

стите за 
справяне с 
остатъчния 

риск

Резултати от

етап: Анализ на ефективността на управление на риска

изпреварващо изпълнението 
определяне ефективността на варианти за контрол на риска 

оценка на несигурността и риска

заплахата може да е приемлива, но трябва да се оценят
се направи анализ ползи-разходи, който е задача

ефективността на управление на риска 

контрол върху ефективността на управлението на
възможните опции за управление на риска, (б) оценяване

според различни критерии (ефективност, разходи
заинтересованите страни приемат предложените действия

справяне с остатъчния риск и (д) оценка как заинтересованите

 

на управление на риска от наводнение. V етап
ефективността на управление на риска 

на контрола на риска е да се определи ефективността
контрол на риска от наводнения преди те да са приложени
рисковете, свързани с предложените мерки за контрол

от V етап: Анализ на ефективността на управление

ефективността чрез анализ „разходи-ползи“ (CВA)

може  да  се определи  анализа  „разходи-ползи
ъвременен подход при вземането на управленски
на ползите и разходите, изразени във финансови

осъществяването на конкретен инвестиционен проект
количествени, така и на качествени характеристики

оценка как 
заинтересо-

ваните 
страни 

приемат 
остатъчния 

риск

етап: Анализ на ефективността на управление на риска

определяне ефективността на варианти за контрол на риска 

се оценят мерките за 
е задача на следващия 

управлението на риска означава: 
оценяване на опциите 

ефективност, разходи и т.н.), (в) 

действия, (г) оценка на 
заинтересованите страни 

. V етап: Анализ на 

определи ефективността на 

да са приложени, като 
за контрол на риска, са 

управление на риска 

ВA) 

ползи”  (Cost-benefit 

управленски решения. Чрез 
финансови средства, 

проект, като се включва 
характеристики на изследвания 
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обект. Това е метод за цялостна оценка, сравнение и избор на алтернативи (отделни 

проекти, сценарии, програми от мерки и др.), което прави метода изключително 
полезен за проекти с обществена значимост, които се финансират от публичните 
държавни или общински бюджети, както и от оперативните програми за развитие, 
финансирани от структурните фондове на ЕС. Един добре изготвен анализ „разходи-

ползи” би могъл да подкрепи потенциалните инвестиционни проекти и оценката на 
риска в няколко основни направления: 

– Подпомага управляващите мениджъри на проекта и политически отговорните 
лица да разберат и съответно да изберат най-добрия вариант за инвестиция измежду 
няколко алтернативни инвестиционни решения. Това е основен принцип залегнал във 
всички инвестиционни проекти, които подлежат на процедура по обществена поръчка и 

имат конкурсно-състезателен характер; 
– Анализът осигурява висока степен на прозрачност, тъй като получените 

резултати и предложените решения са проверими на всеки един етап от реализирането 
на проекта. Тази особеност на анализа „разходи-ползи” допринася за прозрачността в 
изразходването на публичните средства, основен принцип, заложен при финансирането 
на проекти от ЕС; 

– Анализът  допринася  значително  за  по-точното  формулиране  на „интегрирана 
оценка”, притегляйки икономическата стойност на различните алтернативи, предлагани 

от отделните научни направления, експерти и ведомства. (Rotmans and Dowlatabadi, 

1997) 

Същност на метода анализ „разходи-ползи” 

CВA се препоръчва от Европейската комисия като един от основните методи за 
оценка, сравнение и избор на проекти. За целта е разработено специално Ръководството 
за анализ ползи-разходи, което се актуализира за всеки програмен период. Последната 
актуализация на Ръководството е от м. декември 2014 г. (Guide to Cost-benefit Analysis 

of Investment Projects, Economic Appraisal Tool for Cohesion Policy 2014-2020.) 

СВА включва четири основни компонента, както следва: 
– Финансов анализ; 
– Икономически анализ; 
– Анализ на чувствителността; 
– Анализ на риска. 
Всеки един от тези четири компонента се надгражда върху предходния, като 

ползва резултати от него и съответно ги доразвива. Пълният обхват на CВA следва да 
се прилага при проекти, генериращи приходи. 

За целите на управление на риска от наводнение след язовири се използва 
методиката в частта ѝ „Икономически анализ“, като отпадат дейностите по 
преобразуване на пазарните цени чрез конверсионни коефициенти.  

За защита на разглеждания район при съответните сценарии е необходимо да се 
избере програма от мерки, която да бъде включена в подхода за управление на риска от 
наводнение след язовири. Този избор се осъществява на база резултатите от прилагане 
на анализ „разходи-ползи“ за всеки един сценарий.(Фиг.21) 



 

Фигура 21. Схема

Икономическият анализ
отделните програми от мерки
от тези програми да бъде изпълнявана
да се основава на един от следните

– Икономическа нетна настояща
– Вътрешна норма на възвращаемост
– Метод отношение (парични
 

• Икономическа нетна
NPV е стойност, която

изходящите парични потоци
на стойността на бъдещите
определен (сконтов) процент

Дисконтовият процент
равнище на гарантиран доход
ще получи инвеститора за вложения

ЕNPV се изчислява, като
( )

∑
= +

−=
n

t
tR

CtBt
ENPV

0 )1(   

където: Bt – ползи на проекта
   Ct – разходи на
   R – обществена
   n - брой периоди
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Схема на провеждане анализ „разходи-ползи

анализ има за цел да оцени икономическия и социалния
мерки и да подпомогне вземането на управленско

бъде изпълнявана.За да е надежден анализа трябва
от следните показатели/методи или комбинация
нетна настояща стойност (ENPV); 

на възвращаемост (ЕIRR); 

отношение парични) ползи–разходи (BCR). 

номическа нетна настояща стойност (ENPV)  

която се получава посредством дисконтиране
потоци за всяка една година от срока на проекта

бъдещите парични потоци към настоящия момент
процент. 
процент в най-базисната си форма представлява
доход. Дисконтната ставка е нормата на доходност
за вложения капитал.  

слява като се прилага социален сконтов коефициент

       

на проекта в период t;  

разходи на проекта в период t;  

обществена норма на дисконтиране (SDR);  

периоди (години) полезен живот на проекта. 
 

 

ползи“ (СВА) 

и социалния ефект на 
управленско решение коя 

трябва задължително 
комбинация от тях: 

дисконтиране на входящите и 

проекта, т.е. привеждане 
омент посредством 

представлява минималното 
доходност (%), която 

коефициент в размер на 5%. 

 (6) 
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• Метод отношение (парични) ползи –разходи (BCR) 

Този метод е един от най-ранно развитите подходи за оценяване на проекти. 

Методът представлява съотношение на дисконтираната сума на проектните ползи към 

дисконтираната сума на проектните разходи (инвестиционни и оперативни). Това се 
представя със следната формула: 

∑

∑

=

=

+

+=
n

t
t

n

t
t

R

Ct

R

Bt

BCR

0

0

)1(

)1(

       (8) 

където: BCR – отношение „ползи – разходи”;  

   Bt – парични ползи на проекта в период t;  

   Ct – разходи на проекта в период t;  

    R – обществена норма на дисконтиране;  
    n - брой периоди (години) полезен живот на проекта. 
Правилото за вземане на решение е, че се одобряват проекти, при които 

отношението „ползи-разходи” е по-голямо от единица. Резултатите, получени чрез този 

метод се доближават или съвпадат с тези, получени при използване на другите методи, 

разгледани по-горе.  
Таблица 2. Обобщена справка за елементите в риск.  

 Сценарий 1 Сценарий 2 

Елементи на риск  Ед. м-ка   

Вид стопанска дейност     

Жилищни райони  дка    

Смесени жилищни райони  дка    

Комунална инфраструктура  дка    

Транспортна инфраструктура  дка    

Техническа инфраструктура  дка    

Индустрия-производство и съхранение  дка    

Места за спорт и отдих  дка    

Зелени територии дка   

Брой засегнати жители  брой    

Инсталации замърсители    

IPPC инсталации брой   

Други замърсители брой   

Обекти от НЕМ    

Защитени зони по НАТУРА по ИБР  дка   

Защитени територии по ЗЗТ  дка    

Други елементи на риск    

Критична инфраструктура брой   

Лечебно заведение  брой   

Образователна институция  брой   

Летище  брой   

Пристанище  брой   

Ж.п./автогара  брой   

МВР институция  брой   

Администрация  брой   

Лечебно заведение  брой   

Образователна институция  брой   
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Видове ползи  

За нуждите на икономическия анализ на програмите от мерки за различните 
сценарии, основните приходи и ползи са „приходи“ от социално-икономически ползи, 

които могат условно да се разграничават на две групи: 

– Директни (преки) ползи – определят се при допускането, че стойността на 
щетите, които ще бъдат предотвратени с изпълнението на съответните мерки, 

представлява стойността на ползите от тези мерки; 

– Индиректни (непреки) ползи – определят се при допускането, че изпълнението 
на съответните мерки ще доведе до допълнителни ползи за обществото, които не са 
пряко свързани с предотвратяването на щети. 

В зависимост от спецификата на тези ползи се прилага различен подход за 
тяхното остойностяване. 

Директни ползи - за остойностяването на тези ползи се използват два основни 

източника на информация: 
– Обобщена справка за елементите на риска въз основа на информация от картите 

на заплахата и картите на риска от наводнения, която дава информация за това колко 
жители и какви активи ще бъдат засегнати при различните вероятности на възникване 
на наводненията – сценарии. Пример за такава обобщена справка е представена в табл. 
2. 

За целите на анализа и избора на сценарий за управление на риска се използва 
технология, съдържаща 3 стъпки, а именно: 

– Стъпка 1. Определяне на инвестиционните и оперативните разходи; 

– Стъпка 2. Определяне на приходите и ползите; 
– Стъпка 3. Изчисляване на икономическите показатели. 

Стъпка 1. Определяне на инвестиционните и експлоатационни разходи 

В рамките на тази стъпка се представят инвестиционните и оперативните разходи 

за всеки сценарий. Разглеждат се въпросите, свързани с: 
–  определяне на остатъчна стойност; 
–  определяне на реинвестиции и разпределението им по години на референтния 

период. 

Поради характера на информацията и начина на определяне на разходите за 
дадена мярка, не е възможно определянето на остатъчна стойност на активите, поради 

което тази величина не се включва в изчислителните таблици. Поради същата причина 
не се изчисляват и реинвестиции през референтния период. 

В съответствие с характеристиките на мерките, за целите на анализа „ползи-

разходи“, разходите за структурните мерки се приемат като разходи с инвестиционен 

характер, а разходите, свързани с поддръжката и използването на създадените активи, 

като експлоатационни разходи. Разходите за неструктурните мерки се приемат 
единствено като разходи с оперативен характер. 

Стъпка 2. Определяне на приходите и ползите 

Икономическият анализ предвижда два типа приходи, а именно: 
– Парични постъпления от предоставянето на съответната услуга – например, 

постъпления от доставката на питейна вода чрез заплащане на цената от потребителите; 
– „Приходите“ от социално-икономическите ползи, които са получили финансова 

оценка и са включени във входящите парични потоци. 

За целите на анализа на мерките за управление на риска от наводнение след 

язовири парични постъпления могат да бъдат включени, ако такива бъдат 
идентифицирани – например, заплащане от потребители на услуга, свързана с обект, 
изграден за нуждите на управление на риска от наводнение след язовири, което може 
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да бъде отводнително хидротехническо съоръжение, защитаващо определени 

потребители от риска от наводнения срещу съответното регулярно заплащане. 
Реализирането на мерките за управление на риска от наводнения не генерират 

приходи, или поне много малка част от тези мерки биха могли да генерират минимални 

приходи при наличие на допълнителни и специфични условия. Същевременно, 
основните цели на интервенция са свързани с покриването или избягването на риска от 
наводнения, които имат количествено измерим и пряко оценим финансово-
икономически ефект.  

Стъпка 3. Изчисляване на икономическите показатели 

Въз основа на определените инвестиционни разходи (за структурни мерки), 

експлоатационни разходи (за структурни и неструктурни мерки) и остойностените 
ползи за всеки отделен сценарий се съставя таблица (табл. 3).  

Въз основа на обобщената информация от таблицата се изчислява един или 

наколко от съответните икономически показатели за всеки сценарий. Предпоставки при 

определяне на икономическата оценка за конкретния пилотен район – с. Ясна поляна: 
– Оценката се прави за всеки референтен период от 6 години (например 2017-

2022г.), след което трябва да се актуализира, съгл. изискванията на ДН на ЕС; 

– Разпределението на инвестиционните и оперативните разходи, предвидено по 
години, в съответствие с направеното остойностяване на мерките; 

– Разпределението на остойностените ползи са разпределени равномерно за всяка 
от оставащите години от референтния период, след реализация на мерките; 

– Прилага се препоръчаният от Ръководството на ЕК сконтов коефициент от 5%; 

– Предвижда се 4% амортизация на инвестиционните разходи, като в края на 
разглеждания шест годишен период, остатъчната стойност се включва към входящите 
парични потоци; 

– Структурните мерки са разгледани при 25 годишен срок на експлоатация; 
– Предвиждат се експлоатационни годишни разходи да нарастват с 1% за година; 
– Експлоатационните разходи са приети: 0,5% в/у цената без ДДС на мярката: 

корекция с насипни диги и оперативната мярка: надграждане от чували с пясък; 0,1% 

в/у цената без ДДС на мярката: ст.бет. корекция и оперативната мярка: надграждане от 
сглобяемите модулни панели; 

– Социално-икономически ползи не се отчитат. 
Таблица 3. Определяне на икономическите показатели на пакет мерки  

№  1 2 3 4 5 6 

1 Инвестиционни разходи  (1) 

2 Експлоатационни разходи  (2) 

I. Изходящи парични потоци  (1)+(2) 

3 Преки ползи   

4 Социално-икономически ползи   

II. Входящи парични потоци (3)+(4) 

 Нетен паричен поток (NCF) (II)-(I) 

 Дисконтиран NCF 

 Икономическа нетна настояща стойност (ENPV)  

 Отношение ползи/разходи (BCR) 

 

Препоръчва се реализацията на програмата от мерки за управление на риска от 
наводнения след язовири, за съответния сценарий, която има най-високи стойности на 
икономическите показатели. 

 



 

разработване 
на план за 

изпълнение

изпълнение на 

финансиране и 

VI етап: Изпълнение

Тази последна стъпка включва
мерките: (а) разработване на
стратегии за контрол, финансиране
процеса за вземане на решения
наблюдение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 22. Процес на управление
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В заключение следва
Управлението на риска от наводнение
дейност, включваща анализ
намаляване на риска. Фокусът
процеса на управление „Анализ

Изводи по ГЛАВА II.  
1. Населените места след язовири
в потенциален риск от 
упражнява системен мониторинг
приоритетите за ползване
климатични промени или
управление на язовирите
от инфраструктурни наводнения
за съоръжението, но с щети
дирекции у нас не се разглежда
наводнение след язовири

Фигура 23. Резултати
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изпълнение на 
избраните 

стратегии за 
контрол, 

финансиране и 
комуникации

оценка на 
ефективността на 

процеса за вземане 
на решения за 

управление на риска

Резултати от

VI етап: Изпълнение на мерките

изпълнение на мерките, които са 
резултат от процеса на управление на 

риска

въвеждане програма за наблюдение

допълване информационната 
библиотека за риска

Изпълнение на мерките 

стъпка включва изготвяне и прилагане на план за
разработване на план за изпълнение, (б) изпълнение

финансиране и комуникации, (в) оценка на ефективността
решения за управление на риска и (г) въвеждане

управление на риска от наводнение. VI етап: Изпълнение

следва да се обобщи, че в настоящия дисертационен
от наводнение се разглежда като цялостен процес
анализ на риска, оценка на риска и прилагане
Фокусът на изследването е насочен главно върху
Анализ на ефективността на управление на риска

след язовири у нас са едни от най-проблемните и
риск от наводнения дори при язовирни стени, 

мониторинг, контрол и поддръжка. Поради
ползване на завирените водни обеми, поради интензивни

промени или неактуализирана хидроложка информация
язовирите, населените места след язовири са изложени

наводнения при преливане на язовирните стени
но с щети в засегнатите територии. В ПУРН
разглежда или се включва по изключение анализът

язовири.  

Резултати от VI етап: Изпълнение на мерките  

въвеждане 
на процес за 
наблюдение

план за изпълнение на 
изпълнение на избраните 

на ефективността на 
въвеждане на процес за 

Изпълнение на мерките 

дисертационен труд 

цялостен процес или цялостна 
прилагане на мерки за 
главно върху V етап от 

риска“.(фиг.6). 

проблемните и уязвими райони 

стени, върху които се 
Поради неспазване на 

поради интензивни валежи, 

информация в програмата за 
изложени на заплахата 

язовирните стени, без последици 

ПУРН на Басейновите 
изключение анализът на риска от 
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2. Процесът на управление на риска от наводнения след язовири има своята 
специфика, която се отнася преди всичко до оценка на техническото състояние и 

експлоатация, уязвимостта и експозицията на язовирната стена и активите, 
разположени след нея; дефинирането на адекватни сценарии на потенциална 
заплаха от инфраструктурни наводнения. 

3. В процеса на управление на риска от наводнения се използват методи и оценки на 
ефективността на управление, основани на детерминиран анализ.  По този начин 

несигурностите, натрупани в процеса на анализ, оценка и управление на риска не 
могат да бъдат отчетени при определянето на ефективността на управление на риска 
от наводния.  

4. В настоящия дисертационен труд се търси усъвършенстване на процеса на 
управление посредством количествен анализ на ефективността на управление на 
риска от наводнения след язовири във вероятностна постановка. Този процес ще 
използва техника, базирана на симулационен метод “Монте Карло” и анализ на 
решенията. 
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ГЛАВА III. ВЕРОЯТНОСТЕН АНАЛИЗ НА 

ЕФЕКТИВНОСТТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА  

 
III.1.  Анализ на риск/неопределеност при инвестиционни проекти 

Рискът като събитие или като съвкупност от събития притежава множество от 
дискретни и/или непрекъснати реализации, всяка от които има своя вероятност и 

въздействие върху целите на проекта. Докато неопределеност е състоянието, дори и 

частично, на недостиг на информация, свързана с разбиране или знание за събитие, 
неговото последствие или вероятност. (Манчева, 2016). 

За измерване на риска най-често се използват вероятност, дисперсия, 
средноквадратично отклонение, коефициент на вариация и т.н. 

 На етап „риск анализ” се формират сценарии за развитие на неблагоприятни 

ситуации, като за различните рискове могат да бъдат построени функции на 
разпределение на вероятностите за настъпване на риска в зависимост от неговото 
влияние. Използват се различни вероятностни разпределения, най-често се прилагат 
бета-перт разпределение, триъгълно или правоъгълно. 

 

III.2. Риск анализ при оценка на мерките срещу наводнение 

Икономическата оценка на мерките за намаляване на опасността от наводнение 
отчита два компонента: разходи и ползи. Определянето на разходите за реализация на 
мерките и ползите, които биха се постигнали от това, е процес, който е съпроводен с 
неопределеност на редица параметри. При определяне на ползите респективно щетите, 
се съдържат неточности дължащи се на несъвършенството на използваните модели при 

разработването на картите на заплахата и риска. От една страна липсата на подробни 

данни за конструкцията на сградите и материалите от които са изградени, 

производствените предприятия, съществуващата инфраструктура, земеделски и горски 

площи със съответна информация за насаждения и култури и т.н., а от друга – какъв 
процент на щетата ще се отчита за застрашените от наводнение при определяне на 
щетите, води до несигурност относно точността на щетите (ползите). От своя страна 
разходите за изпълнението на мерките за защита притежават неопределеност по 
отношение стойността на ресурсите: труд, материали и механизация, допълнителните 
разходи, транспортни разходи и т.н. Всичко това прави традиционното детерминирано 
оценяване с висока степен на несигурност и риск. Традиционният метод не отговаря на 
важни въпроси като: Каква е вероятността да се надвиши определен бюджет? или Кой 

вариант от мерки крие по-малък риск от това да надвиши индикативния бюджет?. 

Отговор на тези и редица други въпроси, на които детерминистичната оценка не може 
да даде, решението се корени в прилагането на риск анализ. Това се осъществяването 

чрез стохастично моделиране и използване на подходящ софтуерен продукт. 
С риск анализ е възможно съставянето на вероятностен индикативен бюджет за 

финансиране на мерки за защита срещу наводнение с определено ниво на 
доверителност, което дава възможност да се отчете отношението към риска и да се 
избере такава стойност, която е в зоната на комфорт на лицето вземащо решение. 

 

III.3. Симулационен анализ и моделиране 

През последните десетилетия се наблюдава нарастващ интерес към използването 
на симулационни модели в бизнеса, предимно за подпомагане на анализа на решенията 
в условия на неопределеност и риск. Един от подходите за отчитане на 
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неопределеността на риска, при изготвяне на разчети в областта на инвестиционния 
анализ, във финансовия анализ и в редица други направления на бизнес анализите е 
използването на стохастични (вероятностни) модели. Входящите променливи (ключови 

фактори) на стохастичните модели са случайни величини, поведението на които не се 
поддава на контрол от страна на лицата, вземащи решения. Прилагането на симулация 
с този вид модели позволява да се формулират хипотези и се направят изводи за 
възможните резултати, основани на вероятностните разпределения на случайните 
величини. 

Използването на симулационен анализ има няколко предимства: 
– симулация може да се провежда за всеки вид вероятностно разпределение на 

променливите; 
– при симулационния анализ може да се отчита взаимовръзката в изходните 

данни; 

– методиката на изследване може да се приложи за всеки един критерий за 
икономическа оценка на проекти; 

– освен за оценка на риска този метод дава възможност и за изразяване от 
вземащия решение на отношение към риска. Това става чрез избор на решение на 
базата на резултатите от рисковия анализ. 

 

III.4. Етапи на провеждане на симулация „Монте Карло“ 

Провеждането на симулационен компютърен експеримент с метода „Монте 
Карло“  преминава през следните етапи: 

1. Съставяне на математически модел, в който се определя връзката между 
входните величини (фактори) и резултатите във вид на математическо уравнение или 

неравенство. 
 2. Задаване на закон за разпределение на вероятностите за тези променливи на 

модела, чиито стойности не е възможно да се определят точно – така наречените 
„несигурни“ променливи. Това е ключов момент в разработването на стохастичния 
модел, тъй като изборът на закон за разпределение определя „поведението“ на тези 

променливи в процеса на симулацията, а оттук и влиянието им върху крайните 
резултати. Когато са налични исторически данни за изминали периоди за дадена 
входяща променлива, те може в определена степен да се използват при избора на 
нейното вероятностно разпределение. Когато такива данни отсъстват, най-често се 
използват субективни преценки на експерти, специалисти и мениджъри, отразяващи 

техните предвиждания за бъдещото поведение на случайните величини. 

3. Провеждане на компютърен експеримент, като се използва подходящ софтуер 
като например @Risk, Crystal Ball, Risk Solver, Risk Analyzer и др., при който по случаен 

начин се генерират стойности на случайните променливи на модела според избраните 
закони за разпределение на вероятностите и изчисляване на резултатите за това 
множество от стойности. Тази стъпка се повтаря определен брой пъти – обикновено се 
провеждат няколко хиляди опита и по този начин се получава извадка от възможните 
сценарии на бъдещото поведение на случайните величини на модела. Методът „Монте 
Карло“ всъщност представлява извадков метод.(фиг.24). 

4. Пресмятане на основни числови характеристики на входящите величини и 

получените резултати и анализ на резултатите, включително и статистически анализ 
(формулиране на хипотези за вероятностното разпределение на резултатите), анализ на 
риска и т.н. 

5. Следваща стъпка е да се направи Анализ на чувствителността на резултатите, 
вследствие на промяна на входните величини. 
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Традиционният метод за оценка на проекти, включително разходите и ползите 
или щетите при наводнение е детерминирания подход, който не отчита присъщата им 

променливост. 
В контекста на гореизложеното, особеностите при управлението на риска от 

наводнения касае неопределености, освен свързани с оценката на разходите и във 
връзка с оценката на щетите за съответния сценарий. Инвестициите в проекти, каквито 
са структурните мерки за защита от наводнение се характеризира с висока степен на 
неопределеност на изходните променливи, които участват във формулите представящи 

различните методи. Това се отнася особено за величини като: цена на труд, материали, 

горива, лихвения процент, експлоатационните и производствени разходи, които се 
очакват през ефективния срок на експлоатация. Следователно поради обстоятелството, 
че значенията на повечето изходни променливи не са точно дефинирани по време на 
анализа трябва да ги считаме за вероятностни величини. 

Вероятностният характер на променливите, които участват в даден модел 
всъщност означава да се отчете риска при определяне на ефективността на дадено 
инвестиционно решение. 

 

 
Фигура 24. Схема на приложението на метод „Монте Карло“ 

Органите, институциите и отделните лица, които са натоварени да вземат 
решения в условията на неопределеност се нуждаят от съвременна методика за оценка 
на риска. Следващата стъпка  при  анализа е да се изрази отношението към риска, т.е. 
при дадена характеристика на рискова ситуация да се  вземе подходящо управленческо 
решение.  

Единственият начин за провеждане на множеството повтарящи се изчисления 
при симулационния анализ е чрез използване на компютър със специализиран 

софтуерен продукт. Такъв един продукт обикновено включва следните процедури и 

части: 

– Процедури за четене от компютъра на вероятностните разпределения на 
изходните променливи; 
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– Процедури за четене на серия от стъпки или уравнения използвани за 
характеризиране на критерия за ефективност, известните параметри или за 
отчитане на взаимна връзка между променливите; 

– Подпрограма за генериране на случайни числа; 
– Подпрограми за извършване на симулационни стъпки; 

– Процедури по извеждане и представяне на крайната информация във вид 
удобен за практическо използване; 

– Крайните резултати от анализа се представят в графичен и аналитичен 

вид. 

В графичната част се дават кривите на вероятностно разпределение на избрания 
критерий за ефективност –  NPV, IRR, BCR и т.н. Тези криви са лесно разбираеми за 
този, който трябва да вземе крайното решение. Чрез тях може да се определи 

вероятността, едно инвестиционно решение да бъде ефективно или не. Софтуерната 
подпрограма свързана с графичната интерпретация дава възможност за сравняване на 
вероятностни криви, за определяне на значението на критерия за ефективност при 

предварително зададена вероятност, при избор на различни вероятностни криви и т.н. 

Освен графичните резултати може да се използват и аналитични като например 
т.н. статистически доклад, в който са посочени всички важни величини и параметри 

характеризиращи дадено разпределение: очаквана стойност, дисперсия, стандартно 
отклонение, коефициент на вариация и др.  

 

III.5. Анализ на чуствителността 

Целта на този метод е да се определят т.н. „ключови” променливи, които имат 
най-голямо влияние върху избран критерий за оценка на дадена величина. Техниката на 
провеждане на анализа се състои в това, че при изменение в стойностите на една 
променлива (при константно значение на всички останали) се определя влиянието й 

върху резултативната величина (избраният критерий за ефективност). След това се 
избира втора променлива (при постоянни стойности на останалите) и се проследява 
влиянието й върху резултативната величина. По този начин се определя и влиянието на 
останалите променливи. За прегледност и възможности за по-ясно интерпретиране 
обикновено резултатите се представят в графичен вид като по този начин може да се 
отчете „тежестта” на всяка променлива при изчисляване на крайния резултат. 

Ако изменението на дадена променлива води до чувствителна промяна в 
резултативната величина това означава, че оценката на тази променлива е от особено 
значение за крайното решение. В противен случай това означава, че променливата не е 
от съществено значение за анализа. Въз основа на това може да се направи заключение, 
че анализът на чувствителността е метод, чрез който могат да се определят онези 

променливи, които са от особено значение за оценката на риска. 
 

III.6. Механизъм за избор на най-подходящо вероятностно 

разпределение за моделиране на щетите 

Определяне на закона за разпределение на генералната съвкупност от щети 

/приети за ползи при инвестиционната оценка/  е свързано с решаването на следните 
задачи. 

1. Да се определят теоретични (надолу ще ги наричаме също хипотетични) 

разпределения, които са най-близки по-форма до емпиричните. 
2. Да се определят параметрите на тези теоретични разпределения.  
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3. Тестване на статистическата хипотеза за валидност на тези теоретични 

разпределения при моделиране на изменението на щетите и  определяне на най-

подходящото от тях. 

Прието е щетите да се описват с непрекъснато разпределение, защото могат да 
приемат всякакви стойности в дефинирани граници. В настоящето изследване са 
включени всички разпределения, които могат да моделират щетите.  

Има няколко най-използвани методи за оценка на параметрите на теоретичните 
разпределения. Това са методите на: моментите, на максималното правдоподобие, на 
най-малките квадрати и др. 

За всяко от избраните теоретични разпределения се дефинира и подлага на 
проверка нулевата хипотеза за съгласуваност на емпиричното с теоретичното 
разпределение т.е. предполага се нулева или почти нулева  разлика между 
разпределението получено от емпирични данни и предполагаемото теоретично 
разпределение, което би трябвало да отговаря на изменението в генералната 
съвкупност. Има различни критерии за проверка на тази съгласуваност. Използва се 
клас от критерии, наричани ЕDF статистики или статистики на емпиричната функция 
на разпределение. За случаи като този в настоящето изследване, когато теоретичното 
вероятностно разпределение F(x) е непрекъснато и напълно определено ЕDF 

статистиките са по-силен инструмент за проверка на нулевата хипотеза, отколкото χ2
 

критерия  /Chi-Sq Statistic/. 

 

Изводи по ГЛАВА III.  
1. При оценка на проекти за мерки срещу наводнения конвенционално се използват 
само детерминирани величини. По този начин несигурностите, натрупани в процеса 
на анализ, оценка и управление на риска не биват отчетени при определянето на 
ефективността на управление на риска от наводния.  

2. Същността на симулационния анализ, в контекста на вземане на решение в 
условията на неопределеност и риск, е да се определи вероятностното 
разпределение на избрания критерий за оценка на ефективността на инвестиционен 

проект или да се отговори на въпроса “Кое вариантно решение е икономически най-

изгодно”. Чрез кривите на вероятностно разпределение на избрания критерий за 
ефективност –  NPV, IRR, BCR може да се определи вероятността, едно 
инвестиционно решение да бъде ефективно.  

3. Чрез метода „анализ на чуствителността“  може да се определят „ключови” 

променливи, които имат най-голямо влияние върху избрания критерий за оценка на 
дадена величина.  

4. С предложения механизъм за избор на най-подходящо вероятностно разпределение 
е възможно да се моделират щетите и да се определи теоретично вероятностно 
разпределение на генералната съвкупност от щети /приети за ползи при 

инвестиционната оценка/, което е най-близко по-форма до емпиричното. Чрез 
статистически процедури се тества статистическата хипотеза за валидност на 
теоретичните разпределения. 
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ГЛАВА IV. ТЕСТВАНЕ НА ПОДХОДА В ПИЛОТЕН 

РАЙОН 

IV.1. Въведение   

В последното десетилетие статистиката пази данни за редица трагедии, свързани 

с язовири. В края на октомври 2017 г. седем язовира на територията на област Бургас са 
със скъсани стени, а наводнението за пореден път отне човешки животи.  

Същите язовири дори не са били причислявани от институциите в категорията 
„Потенциално опасни“. (http://www.dnes.bg/stranata/2017/10/25/7-kaskadni-iazovira-krai-burgas-

sa-sys-skysani-steni.357277) 
Изложеният по-горе подход за вероятностна оценка на ефективността на 

управление на риска от наводнение след язовири е приложен към реален обект с. Ясна 
поляна, намиращо се на около 3 km след язовир „Ясна поляна”. Районът попада в 
територията на Басейнова дирекция „Черноморски район”. 

 

IV.2. Характеристика на пилотния район 

Язовир „Ясна поляна” е изграден в долината на р. Дудинска (р. Дяволска) на 
около 3 km югозападно от с. Ясна поляна, на 12 km западно от гр. Приморско и на 36 

km от гр. Бургас. Язовирът, проектиран от ИПП „Водпроект” през 1965-1969 г., е 
основен хидротехнически обект в схемата за питейно водоснабдяване на Южното 
Черноморско крайбрежие понастоящем с дебит от 0,25 m3/s през зимния период до 
0,850 m3/s през летните месеци, а по проект до 1,250 m3/s. 

Хидровъзел „Ясна поляна” се състои от язовирна стена с открит челен 

преливник, водовземна кула, основен изпускател с шибърно помещение, 
административна сграда и помощни сгради. 

 

IV.3. Анализ на техническото състояние и съществуващите условия 

на експлоатация на язовир „Ясна поляна“ 

Анализът на техническото състояние и съществуващите условия на 
експлоатация на язовир „Ясна поляна“ обхваща измерванията и наблюденията, 
извършени през 2015г.  

Заключение за състоянието на язовирната стена и облекчителните 

съоръжения: Нивото на техническата експлоатация на язовир „Ясна поляна” е много 
добро. Експлоатационният персонал добросъвестно и компетентно изпълнява 
утвърдената програма за технически контрол. Всички измервания и наблюдения се 
извършват прецизно и в срок. Изготвят се и се приемат ежегодни анализи на 
състоянието на стената и съоръжения. Поддържа се добре оборудван авариен склад. 

Ежегодно се актуализира планът за работа при аварийни условия. 
На базата на резултатите от техническата експлоатация е направен изводът, че 

стената на яз. „Ясна поляна” и съоръженията са в добро техническо състояние и могат 
да се експлоатират без ограничения при спазване на програмата за технически контрол 
и препоръките, дадени в анализа на техническото състояние и съществуващите условия 
на експлоатация. Това дава основание при дефиниране на вероятните сценарии на 
заплаха от наводнение да се изключи сценария за разрушаване на язовирната стена. 

Подходът за управление на риска от наводнения след язовир се илюстрира при 

разглеждане на следните сценарии: 
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– Сценарий (С1):  преливане през преливника на яз. „Ясна поляна” на висока 
вълна с вероятност 1:1 000 год. (оразмерително водно количество с обезпеченост 
0,1% без резервиран обем); 

– Сценарий (С2):  преливане през преливника на яз. „Ясна поляна” на висока 
вълна с вероятност 10 000 год. (по-голяма от оразмерителната и по-малка или 

равна на проверочната висока вълна с обезпеченост 0,01% без резервиран обем). 

 

IV.4. Хидравлично моделиране 

За извършване на хидравличното моделиране в речния участък на пилотния 
район е използван 1D моделиране. 

Моделът е с дължина около 4,5 km като включва участъка от река Дяволска от 
язовирната стена „Ясна поляна”до края на село Ясна поляна. Моделът е с достатъчна 
ширина, за да обхване заливните тераси и да осигури място за провеждане на водните 
количества и разливането им. 

 

 
Фигура 25. Карти на заплахата от наводнение при преливане на висока 

вълна с вероятност 1:1 000 год. (оразмерително водно к-во с обезпеченост 0,1% за 

преливника на яз. „Ясна поляна“)  

Направен е анализ на картите на риска и елементите в риск, съгласно одобрената 
методика от МОСВ, за всеки от двата сценария.  

 

IV.5. Детерминирана икономическа оценка за ефективността на 

мерките срещу наводнение 

5.1. Оценка на щетите от наводнение  
Съгласно изготвените карти на заплахата и риска от наводнение при преливане на 

1 000 годишна ВВ от яз. „Ясна поляна“ (оразмерително водно количество с 
обезпеченост 0,1%), са установени следните застрашени групи, съгласно методиката: 
Жилищни райони; Транспортна инфраструктура; Индустрия – производство и 

съхранение, Зелени територии – земеделски земи и горски площи и Защитени зони по 
НАТУРА по ЗБР. 

За тези групи е направена пазарна оценка на щетите по два метода: 
– Метод на възстановителната стойност (ВС); 

– Метод на сравнителната стойност (СС); 

Чрез получените резултати е определена Справедлива пазарна стойност (СПС) за 
всяка зона, с която са остойностени щетите 
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5.2. Оценка на инвестиционните разходи за реализиране на мерките 
За осигуряване ефективна защита на района на с. Ясна поляна от наводнения се 

предвиждат комплекс от мерки, за всеки от разглежданите сценарии.  

 А. Сценарий 1: Преливане на 1 000 годишна ВВ през преливника 

(оразмерително водно количество с обезпеченост 0,1%)  
Пакетът от мерки включва мерки от различни групи – „структурни“ и 

„неструктурни“, съгл. Националния каталог от мерки. Основната „структурна“ мярка, 
която се предвижда е изграждане на корекция на реката в участъка на с. Ясна поляна. 
За целта върху ситуация в мащаб 1:5000 е проектирана корекция, с дължина 1330м. 

Построен е надлъжен профил, чрез който е направено хидравлическо оразмеряване на 
сечението на корекцията. В участъка са нанесени 14 бр. напречни профили, през 100 м, 

като само между предпоследния и последния разстоянието е 130 м. (Фиг.26) 

 

 

Фигура 26. Ситуация с напречни профили на корекцията в участъка на с. 
Ясна поляна 

За всеки напречен профил е проектирана корекция в два варианта: 
1) Корекция с насипни диги защитени с едроломен камък (фиг.27); 

2) Корекция със стоманобетонови стени и дъно (фиг. 28). 

 

Количествено-стойностна сметка за СМР при двата варианта на структурни 

мерки за защита 

За всеки напречен профил е определена теренната линия, след което на база 
хидравлично оразмеряване на сечението е отложен типовия напречен профил за двата 
варианта на корекцията. От така начертаните напречни профили, в  AutoCad са 
определени площите за основните видове СМР, след което в табличен вид са изчислени 

техните количества. За варианта: насипни диги, количествата са представени в 
табличен вид, като подробни и обобщени количествени сметки (Прил. 12 и 13), за 
варианта: ст.бет. корекция, количествата са представени, също, във вид на подробни и 

обобщени количествени сметки (Прил. 14 и 15). Освен определените от чертежите 
количества за основните СМР, има количества  определени като процент от вече 
получените и други изчислени по експертна оценка. За всяка СМР са определени 

единични анализни цени с програмата BUILDING MANAGER, при минимална и 

максимална цена за труд – часова ставка за три квалификационни степени. 



 

 

Фигура

Фигура

Часовите ставки се използва
Приета е минимална и максимална
да се изследва влиянието (чуствителността
икономическата оценка на ефективността
повишаване нивото на заплащане

Останалите ценообразуващи
които са със средни нива, използвани

– Доставно-складови разходи
– Допълнителни разходи
– Допълнителни разходи
– Печалба: 10%. 

 

Б. Сценарий 2: Преливане
(проверочно водно количество

Защитата на заливаемите
обезпеченост по-голяма от 0,1% 

осъществи чрез прилагане на
защита от чували с пясък или

Двата варианта са остойностени
района, а модулните сглобяеми
комбинация от мерки е представена

В табл. 4 е синтезирана
първата година от инвестиционния
сценарии.  
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Фигура 27. Корекция с насипни диги 

Фигура 28. Корекция със ст.бет. стени и дъно

използват за определяне на минимална и максимална
максимална цена за механизация (мсм), с разлика

влиянието (чуствителността) на тези ценообразуващи
на ефективността на мерките, с оглед отчитане
заплащане. 

ценообразуващи фактори са фиксирани със следните
нива използвани при ценообразуване в строителството

складови разходи: 10%; 

ходи в/у труд: 90%; 

разходи в/у механизация: 40%; 

Преливане на 10 000 годишна ВВ през
количество с обезпеченост 0,01%)  

заливаемите зони при с. Ясна поляна при провеждане
от 0,1% и по-малка от 0,01% (проверочна за преливника

прилагане на два варианта оперативни мерки: надграждане
ли с модулни сглобяеми панели. (Фиг.29) 

остойностени с цени, за пясъка и чувалите,
сглобяеми панели по пазарни цени. Общата стойност
представена в табличен вид. (Прил.21 и 22)  

синтезирана информация за инвестиционните разходи
инвестиционния шестгодишен период, при различни

 

 

дъно 

минимална и максимална цена. 
разлика от 10%, с цел 

ценообразуващи фактори върху 
тане тенденцията за 

следните стойности, 

строителството в България: 

ВВ през преливника 

провеждане на ВВ с 
за преливника), ще се 

надграждане с временна 

, на доставчици в 
Общата стойност за всяка 

разходи за СМР през 
различни варианти и 



 

5.3.Анализ “разходи
детерминирани стойности

 

С получените резултати
оценените щети (ползи) от
(СВА).  Резултатите и изчисленията
мерки – корекция на реката с
– ст.бет. корекция на реката
препоръките на ЕС при оценка
шестодишниа период е изчислена
дълготрайните активи получени
през първата година от периода
съгласно Закона за корпоративното
отчетена с прибавяне към входящия
парични потоци са сума от инвестиционните
размер на 0,5% върху стойността
на година.  

 

 

Фигура 29. Варианти за изграждане

Таблица 4. Инвестиционни

Сценарий
корекция с насипни диги

1 857 952,20 лв 

Сценарий
корекция с насипни диги

и надграждане от 
чували с пясък 

и надграждане
сглобяеми

2 077 338,77 лв. 2 115 042,16 

 

 

37 

разходи-ползи” (СВА) на проектите за пакети
стойности на разходите и ползите 

резултати на разходите по години за шестгодишен
от тяхната реализация е направен анализ

изчисленията обхващат проектите за  реализиране
реката с насипни диги (табл.5) и реализиране на структурни
реката (табл. 6). Приложен е процент на сконтиране
при оценка на СВА за проекти финансирани от
е изчислена остатъчната стойност след ам
получени в резултат на влагане на инвестиционните
от периода. Приложена е 4% годишна амортизационна
корпоративното подоходно облагане. Остатъчната
към входящия паричен поток през шестата година

сума от инвестиционните разходи и експлоатационните
стойността на изграждане на земно-насипна дига

 
за изграждане на временна защита от чували

модулни сглобяеми панели 

Инвестиционни разходи за СМР при различни

Сценарий 1: преливане на 1 000 годишна ВВ 

насипни диги ст. бет. корекция
лв  3 806 349,54  

Сценарий 2: Преливане на 10 000 годишна ВВ 

насипни диги ст. бет. корекция
надграждане със 

сглобяеми модулни 

панели 

и надграждане от 
чували с пясък 

и надграждане
сглобяеми

2 115 042,16 лв. 4 030 643,41 лв 4 068 346,80 

 

пакети от мерки при 

годишен период и 

анализ „разходи-ползи“ 

реализиране на структурни 

реализиране на структурни мерки 

сконтиране 5%, съгласно 
финансирани от ЕС. В края на 

след амортизацията на 
инвестиционните разходи 

амортизационна норма 
Остатъчната стойност е 

шестата година. Изходящите 
експлоатационните разходи в 
насипна дига с 1% нарастване 

 
чували с пясък или 

различни сценарии 

корекция 

 лв 

корекция 

и надграждане със 
сглобяеми модулни 

панели 

4 068 346,80 лв. 
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Таблица 5. Сценарий 1: преливане на 1 000 годишна ВВ и реализиране на 

структурни мерки – корекция на реката с насипни диги 

1000 годишна ВВ 
– корекция с 

насипни диги 
1 2 3 4 5 6 

Остатъчна 
стойност  (при 

4% год. 
амортизация) 

Инвестиционни 
разходи 

1 857 952,20 лв. 9 042,00 лв. 9 692,00 лв. 9 042,00 лв. 6 692,00 лв. 12 042,00 лв. 1 467 861,47 лв.. 

Експлоатационни 
разходи (0,5% в/у 

диги с 1% 
нарастване за 

година) 

 
9 019,42 лв. 9 109,61 лв. 9 200,71 лв. 9 292,72 лв. 9 385,64 лв. 

 

Изходящи 
парични потоци  

1 857 952,20 лв. 18 061,42 лв. 18 801,61 лв. 18 242,71 лв. 15 984,72 лв. 21 427,64 лв. 
 

Прeки ползи  
 

1 196 145,97 лв. 1 196 145,97 лв. 1 196 145,97 лв. 1 196 145,97 лв. 1 196 145,97 лв. 
 

Входящи парични 
потоци  

1 196 145,97 лв. 1 196 145,97 лв. 1 196 145,97 лв. 1 196 145,97 лв. 2 664 007,43 лв. 
 

Нетен паричен 
поток (NCF) 

-1 857 952,20 лв. 1 178 084,55 лв. 1 177 344,36 лв. 1 177 903,26 лв. 1 180 161,25 лв. 2 642 579,79 лв. 
 

DF 0,9524 0,9070 0,8638 0,8227 0,7835 0,7462 
 

Дисконтиран NCF -1 769 478,29 лв. 1 068 557,41 лв. 1 017 034,32 лв. 969 063,93 лв. 924 687,22 лв. 1 971 933,73 лв. 
 

Икономическа 
нетна настояща 

стойност (ENPV) 
4 181 798,32 лв. 

      

Съотношение 
ползи/разходи 

BCR 
3,27 

      

 

 

Таблица 6. Сценарий 1: преливане на 1 000 годишна ВВ и реализиране на 

структурни мерки – ст.бет. корекция на реката 

1000 годишна ВВ 
– ст.бет. 

корекция 
1 2 3 4 5 6 

Остатъчна 
стойност  (при 

4% год. 
амортизация) 

Инвестиционни 
разходи 

3 806 349,54  9 042,00 лв. 9 692,00 лв. 9 042,00 лв. 6 692,00 лв. 12 042,00 лв. 
3 026 987,76 

лв. 

Експлоатационни 
разходи (0,1% в/у 
корекцията с 1% 

нарастване за 
година) 

 
3 787,25 лв. 3 825,12 лв. 3 863,37 лв. 3 902,01 лв. 3 941,03 лв. 

 

Изходящи 
парични потоци  

3 806 349,54 лв. 12 829,25 лв. 13 517,12 лв. 12 905,37 лв. 10 594,01 лв. 15 983,03 лв. 
 

Прeки ползи  
 

1 196 145,97 лв. 1 196 145,97 лв. 1 196 145,97 лв. 1 196 145,97 лв. 1 196 145,97 лв. 
 

Входящи парични 
потоци  

1 196 145,97 лв. 1 196 145,97 лв. 1 196 145,97 лв. 1 196 145,97 лв. 4 133 675,05 лв. 
 

Нетен паричен 
поток (NCF)  

1 196 145,97 лв. 1 196 145,97 лв. 1 196 145,97 лв. 1 196 145,97 лв. 4 223 133,73 лв. 
 

DF 0,9524 0,9070 0,8638 0,8227 0,7835 0,7462  

Дисконтиран NCF -3694526,19 лв. 1 183 432,06 лв. 1 182 745,34 лв. 1 183 358,25 лв. 1 185 670,79 лв. 4 207 270,72 лв. 
 

Икономическа 
нетна настояща 

стойност (ENPV) 
3 618 597,32 лв. 

      

Съотношение 
ползи/разходи 

BCR 
1,96       

 

Преките ползи са всъщност щетите, които няма да се допуснат в резултат на 
реализацията на проекта. Общата щета в размер на 5 980 730 лв е разпределена за петте 
години по 1 196 145,97 лв на година. Ежегодните преки ползи са входящите парични 

потоци. Нетният паричен поток (NCF) е разликата между входящите и изходящи 
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паричин потоци. Дисконтираният NCF се получава от умножението на нетния паричен 

поток (NCF) с дисконтовия фактор DF, получен с 5% дисконтов процент.  
СВА за яз. Ясна поляна е приложен с методите икономическа нетна настояща 

стойност (ENPV)  и съотношение ползи/разходи (BCR).  ENPV е сума на всички 

дисконтирани NCF за шестгодишния период, а BCR е отношението на всички 

дисконтирани входящи парични потоци и всички дисконтирани изходящи парични 

потоци. Тези два метода са приложени за всички сценарии и варианти. 

При сценарий 1: при 1 000 годишна ВВ, и за двата варианти от мерки: корекция 
на реката с насипни диги и ст.бет. корекция на реката стойностите на показателите 
ENPV и BCR показват висока икономическа ефективност, защото ENPV има стойности 

по-големи от нула, а BCR стойности по-големи от единица.  
Проектът за корекция на реката с насипни диги, при сценарий 1: 1 000 ВВ, има 

стойности на показателите ENPV=4 181 798,32 лв. и BCR=3,27, което показва по-добра 
икономическа ефективност от другия проект за ст.б. корекция на реката  със стойности 

на показателите съответно ENPV=3 618 597,32 лв.и BCR=1,96. (табл. 7) 

За икономическа оценка на пакетите от  мерки при сценарий 2: преливане на 
10000 годишна ВВ (проверочно водно количество с обезпеченост 0,01%), са 
определени четири варианта с комбинирани структурни и оперативни мерки, а именно: 

1) Проект за реализиране на структурни мерки – корекция на реката с насипни 

диги и оперативни мерки- надграждане от чували с пясък; 
2) Проект за реализиране на структурни мерки – корекция на реката с насипни 

диги и оперативни мерки- надграждане със сглобяеми модулни панели; 

3) Проект за реализиране на структурни мерки – стоманобетонова корекция на 
реката и оперативни мерки- надграждане от чували с пясък; 

4) Проект за реализиране на структурни мерки – стоманобетонова корекция на 
реката и оперативни мерки- надграждане със сглобяеми модулни панели ; 

Инвестиционните разходи за шестгодишен период са определени, за всяка от 
годините за варианти 1), 2,) 3) и 4), с адитивен модел. Основната част от инвестициите 
е през първата година от периода. Начислени са експлоатационни разходи за всяка от 
следващите пет години в размер на 0,5% върху първончалната инвестиция и е отчетено 
1% нарастване на година за варианти 1) и 2).  

За вариант 3) експлоатационни разходи са в размер на 0,1% върху инвестицията за 
стоманобетонова корекция и 0,5% върху надграждане с чували и с 1% нарастване за 
година. За вариант 4) експлоатационни разходи са в размер на 0,1% върху инвестицията 
за стоманобетонова корекция и надграждане с панели, с 1% нарастване за година. 
Изходящите парични потоци са сума от инвестиционните и експлоатационните 
разходи.  (Прил.21 и 22) 

Преките ползи, и за четирите варианта, са разпределените поравно щети от 
12461423,44 лв. за сценарий 2 при 10 000 годишна ВВ, в размер на 2 492 284,69 лв. за 
всяка година. В резултат на извършената инвестиция през първата година ще бъдат 
предотвратени евентуалните щети, приети като ползи. Входящите парични потоци са 
преките ползи от инвестицията. Нетният паричен поток (NCF) е разликата между 
входящите и изходящи паричин потоци. Дисконтираният NCF се получава от 
умножението на нетния паричен поток (NCF) с дисконтовия фактор DF, получен с 5% 

дисконтов процент.  
При сценарий2: 10 000 годишна ВВ, и за четирите варианти от мерки: корекция на 

реката с насипни диги и надграждане с чували и модули и ст.бет. корекция на реката 
отново с надграждане с чували и модули, стойностите на показателите ENPV и BCR 

показват висока икономическа ефективност, защото ENPV има стойности по-големи от 
нула, а BCR стойности по-големи от единица.  
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Проектът за корекция на реката с насипни диги и надграждане от чували с пясък, 
при сценарий 2: 10 000 ВВ, има най-високи стойности на показателите ENPV=9 438 

461,57 лв. и BCR=5,58 и е най-ефективен от икономическа гледна точка. Всички 

стойностите на показателите за четирите варианта са обобщени в табл. 7. Най-малко 
ефективен е проекта от мерки за ст.б. корекция на реката и надграждане със сглобяеми 

модулни панели.  

Таблица 7. Обобщена таблица с резултатите от икономическата оценка 

„разходи ползи“ за всички сценарии 

 СЦЕНАРИЙ: Преливане на 1 000 год. ВВ Преливане на 10 000 год. ВВ 

 Структурна 

мярка 

Корекция с 

насипни диги 

Ст.бет. 

Корекция 

Корекция с насипни диги Ст.бет. Корекция 

Оперативна 

мярка 

няма няма чували с пясък модулни 

панели 

чували с пясък модулни 

панели 

Д
ет
ер
м
и
н
и
ра
н
а 

Икономическа 

нетна 

настояща 

стойност 

(ENPV) 

4 181 798,32 лв. 3 618 597,32 лв.. 9 438 461,57 лв.  9 428 571,33 лв. 8 766 269,16 лв. 8 756 378,92 лв. 

Съотношение 

ползи/разходи 

(BCR) 

3,27 1,96 5,58 5,50 3,25 3,23 

 

IV.6. Вероятностна оценка на икономическата ефективност на 

мерките за защита от наводнение след яз. Ясна поляна 

А. Сценарий 1: Преливане на 1 000 годишна ВВ през преливника 

(оразмерително водно количество с обезпеченост 0,1%)  

Съставеният вероятностен модел включва 38 входни вероятностни променливи и 

пет резултативни величини: ЕNPV и инвестиционни разходи за проекта за корекция на 
реката с насипни диги, ENPV и инвестиционни разходи за проектът за ст.б. корекция на 
реката и обобщената щета за 1000 годишна ВВ.  

Направена е оценка на засегнатите активи и стойност на щетите при сценарий 

1000 годишна ВВ, с отчитане на риска, като е използвано вероятностно разпределение 
за някои от параметрите, вследствие насъвършенството на картите на риска. (Прил.24)  

Използвано е вероятностно разпределение RiskPert(minimum, most likely, maximum. 

Примерен вид на разпределението е показано на фиг. 30 за цена, за основа от баластра с 
дименсия лв/м3

. RiskPert (минимална, най-вероятна, максимална) определя 
разпределение на PERT (Program Evaluation and Review Technique) с определени 

минимални, най-вероятни и максимални стойности. Разпределението на PERT (т.е. 
Техника за програмна оценка и преглед) е подобно на триъгълно разпределение, тъй 

като има същия набор от три лесно разбираеми параметри, но може да бъде 
предпочитано пред триъгълното разпределение поради своята извита плътност в 
опашките. Често се използва за описване стохастичния характер на разходи и цени в 
строителните дейности. С вероятностни разпределения са въведени всички единични 

цени за СМР и основните параметри при формиране на щетите. 
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За провеждане на симулационния анализ е използван софтуерен продукт @RISK
® 

7.5.1, индустриална версия, на американската фирма Palisade Corporation. Изпълнени са 
5000 итерации. Приложен е метод „Латински суперкуб“, който е усъвършенстван 

вариант на метод „Монте Карло“. Резултативните величини са в графичен вид със 
съпътстващи статистически данни.  

 

Фигура 30. PERT вероятностно разпределение за цена на СМР Основа от 

баластра, лв/м
3 

 

Фигура 31. Интегрална вероятностна крива за инвестиционните разходи на 

проекта при сценарий 1: преливане на 1 000 годишна ВВ и реализиране на 

структурни мерки – корекция на реката с насипни диги 
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Фигура 32. Интегрална вероятностна крива за инвестиционните разходи на 

проекта при сценарий 1: преливане на 1 000 годишна ВВ и реализиране на 

структурни мерки – ст.бет. корекция на реката 

   При симулационния анализ разходните компоненти се третират като случайни 

променливи и съответно се представят с вероятностно разпределение. Оценката на 
разходите на проектите за корекция на реката с насипни диги и стоманобетоновата 
корекция е всъщност съставяне на  бюджета на проектите.  

След провеждане на симулационния анализ се установява, че има 49,7% 

вероятност бюджета през първата година от периода да е равен или по-малък от  
детерминараната стойност -1 857 952,20 лв или има 50,3% вероятност той да бъде 
надвишен при проекта от мерки за корекция с диги. Ако възложителят на проекта иска 
сигурност на бюджета от 95% например, той трябва да заложи 1 903 917,47 лв. или с 
45 965,27 лв. повече от планираното. 

При проектът от мерки за ст.б. корекция анализът показва, че 51,3% от 
възможните стойности на бюджета са между 3 806 349,54 лв. и 3 871 847,22 лв. 
Вероятността, детерминираната стойност на бюджета от 3 806 349,54 лв. да се случи е 
48,7% или вероятността  тя да се надвиши е 51,3%. 

Резултатите показват, че детерминираната стойност е средно вероятна стойност. 
Ако лицето вземащо решения няма склонност към риск и се стреми към гаранционна 
вероятност от 95%, ще заложи на бюджет от  3 844 237,37 лв. или с 37 887,83 лв. повече 
от първоначално определения. 

Показателят ENPV за проекта за корекция на реката с насипни диги във 
вероятностен вид е на фиг. 31, а ENPV за другия проект за ст.б. корекция на реката е на 
фиг. 32 за сравнение. Резултатите показват, че има 44,6% вероятност ENPV да е равна 
или по-голяма на детерминираната стойност 4 181 798,32 лв за проекта с насипни диги 

и 59,1% вероятност да е равна или по-голяма от детерминираната стойност 3 618 597,32 

лв. при проекта за ст.б. корекция. Минималната и максималната стойност на показателя 
е съответно 2 453 422,26 лв. и 4 807 727,90 лв. при проекта за ст.б корекция на реката,  
със стандартно отклонение 406 773,24 лв. Стойностите на стандартното отклонение на 
двата варианта са близки, като лек превес има проекта със стоманобетонова корекция. 
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Simulation Summary Information

Workbook Name 1000.xlsx

Number of Simulations 1

Number of Iterations

Number of Inputs 38

Number of Outputs 5

Sampling Type Latin Hypercube

Simulation Start Time

Simulation Stop Time

Simulation Duration

Random # Generator

Random Seed

Total Errors

Collect Distribution Samples

Convergence Testing

Smart Sensitivity Analysis

Statistics Percentile

Minimum 3 146 741,74 лв. 1,0% 3 423 014,92 лв.

Maximum 5 464 307,67 лв. 2,5% 3 517 203,32 лв.

Mean 4 252 022,16 лв. 5,0% 3 604 659,60 лв.

Std Dev 406 504,11 лв. 10,0% 3 720 762,45 лв.

Variance 1,65246E+11 20,0% 3 886 054,52 лв.

Skewness 0,121590995 25,0% 3 951 115,66 лв.

Kurtosis 2,446201061 50,0% 4 239 786,73 лв.

Median 4 239 786,73 лв. 75,0% 4 541 245,13 лв.

Mode 4 217 171,21 лв. 80,0% 4 614 604,23 лв.

Left X 3 604 659,60 лв. 90,0% 4 804 692,31 лв.

Left P 5% 95,0% 4 934 999,31 лв.

Right X 4 934 999,31 лв. 97,5% 5 031 317,64 лв.

Right P 95% 99,0% 5 157 498,16 лв.

#Errors 0

Rank Name Lower Upper

1 Площ (D4) 3 624 708,06 лв. 4 930 105,44 лв.

2 Площ (D25) 4 054 139,96 лв. 4 444 175,09 лв.

3 Площ (D31) 4 181 901,98 лв. 4 362 209,77 лв.

4 НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТЕ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ4 219 621,35 лв. 4 298 869,06 лв.

5 КАМЕННА ОСНОВА ОТ РЪЧНО ПОДРЕДЕН ЕДРОЛОМЕН КАМЪК (ОСНОВЕН КАЛДАРЪМ)4 212 372,22 лв. 4 284 888,27 лв.

6 Брой на засегнатите жители4 218 579,75 лв. 4 285 372,91 лв.

7 Брой коли 4 226 618,18 лв. 4 291 967,78 лв.

8 Водостоци -кутиеобразно сечение(кахони)  2500/2500  -среден тип, включително всички свързани с това разходи 4 235 756,07 лв. 4 300 340,26 лв.

9 ПРЕВОЗ НА СТР. ОТПАДЪЦИ ДО 10КМ.4 211 243,33 лв. 4 275 585,19 лв.

10 МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=20СМ4 216 998,64 лв. 4 275 205,98 лв.

Change in Output Statistic for  ENPV  (Диги 1000)
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Фигура 33. Симулационни разултати за оценка на проекта при сценарий 1: 

преливане на 1 000 годишна ВВ и реализиране на структурни мерки – корекция на 

реката с насипни диги 
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  Фигура 34. Диференциални вероятностни криви за ENPV на проектите от мерки 

при сценарий 1: преливане на 1 000 годишна ВВ 

Фигура 35. Интегрални вероятностни криви за ENPV на проектите от мерки при 

сценарий 1: преливане на 1 000 годишна ВВ 

Проектът за корекция на реката с насипни диги има минимални и максимални 

стойности на показателя ENPV съответно 3 146 741,74 лв.и 5 464 307,67 лв., със 
стандартно отклонение 406 504,11 лв. Статистическият доклад съпровождащ 

интегралната вероятностна крива дава информация за стойностите на ENPV през 2,5% 

и/или 5% и данни за кривата като стандартно отклонение, дисперсия, ексцес, 
асиметрия, медиана, мода. 

 Стандартното отклонение (standard deviation) е мярка на разсейването, или 

разпръскването, вариацията още, на данните и от сравнителния вероятностен анализ на 
кривата на показателя ENPV се вижда, че двата варианта от мерки за защита освен, че 
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имат приблизително еднакво стандартно отколонение, са със значителна разлика в 
средната стойност. В диференциален вид кривите са показани на фиг. 34, а в 
интегрален вид на фиг. 35. 

При това разположение на вероятностните криви и стойности на вариацията 
изборът за проект е лесно определим и това е проекта за мерките за корекция на реката 
с насипни диги. Предпочитанията идват от по-висока средна стойност на 
вероятностната крива на ENPV и почти еднаквите стойности на стандартното 
отклонение. 

Проведен е анализ на чувствителността, при който са определени основните 
вероятностни променливи влияещи на средната стойност на показателя ENPV. В табл. 8 

са обобщени основните шест променливи и за двата пакета от мерки, влияещи на 
средната стойност на ENPV. Пет от тях са общи и за двата варианта: площ на жилищни 

райони, площ транспортна инфраструктура, площ индустриална инфраструктура, в дка, 
натоварване и извозване на отпадъци, добити при разрушаване на сгради и брой 

засегнати жители. Освен тях, при мерките за корекция на реката с насипни диги 

влияние има и цената за каменна основа от ръчно подреден едроломен камък (основен 

калдъръм) в лв/м3
, а при мерките за ст.б. корекция на реката- цената за система 

''Хюнебек'' - кофраж стени, лв/м2. Може да се направи заключение, че основен принос 
при формиране на средната стойност на показателя ENPV имат в по-голяма степен 

елементите на формиране на обобщената щета и в по-малка степен някои единични 

цени, като този извод е в сила и за двата варианта от проекти за мерки срещу 
наводнения при сценарий 1: 1000 годишна ВВ. Ключовите променливи трябва да бъдат 
наблюдавани с абсолютен приоритет и внимателно да се контролират стойностите им, 

защото всяка промяна при тях ще рефлектира в най-голяма степен за крайния 
показател.  

Събраните данни от итерациите за резултативната променлива ВСИЧКО ЩЕТИ 

при сценарий 1: 1000 годишна ВВ са използвани за основа за определяне на 
вероятностно разпределение описващо щетите. Проведена е процедура за избор на най-

подходящо теоретично вероятностно разпределение, с цел използването му при 

необходимост за описване стохастичния характер на щетите, с помощта на софтуерен 

продукт @RISK 7.5.1
®

, индустриална версия. Ранжирането е направо чрез 
статистически критерии, измежду 23 възможни непрекъснати вероятностни 

разпределения. За всяко съответствие @RISK отчита една или повече подходящи 

статистики: Akaike Information Criteria (AIC), Bayesian Information Criteria (BIC), Chi-

Squared, Kolmogorov-Smirnov (KS), Anderson-Darling (AD) - Средна квадратична грешка 
(RMSErr). Статистиките измерват колко добре теоретичното разпределението отговаря 
на входните данни и колко е сигурно, че данните биха могли да се получат от 
функцията на разпределението. По-малката стойност на статистиките представлява по-
добро съответствие с данните. Средната квадратична грешка е най-добрата 
характеристика на точността на средно аритметичната стойност на измерваната 
величина. Тестовете A-D и K-S се използват само за непрекъснати извадкови данни. 

Статистиките AIC, BIC и Chi-Sq могат да се използват както за непрекъснати, така и за 
дискретни данни за извадките. Класацията на хипотетичните вероятностни 

разпределения е в табл. 9. На първо място е RiskBetaGeneral 

(4,0166;4,8937;4664204;7774608) по всички критерии, на второ място RiskKumaraswamy 

(2,8971;10,921;4696431;8279098) отново по всички критерии и на трето RiskWeibull 

(3,0625;1537243;RiskShift(4693194)) по четири от петте критерия. Най-доброто 
теоретично разпределение за емпиричните данни за язовира е BetaGeneral. Графичното 
сравнение чрез наслагване на входни данни и вероятностно разпределение е 
визуализирано на фиг.36. До графиката на фиг. 36 се отчитат и основните 
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статистически данни (средна стойност, дисперсия, мода и т.н.) за избраното 
разпределение, което позволява сравнение на статистически данни с входните данни. 

Таблица 8. Ключови вероятностни променливи влияещи на средната 

стойност на ENPV при различните варианти от мерки при сценарий 1: преливане 
на 1 000 годишна ВВ 

Корекция на реката с насипни диги Ст.б. корекция на реката 

Площ на жилищни райони, дка /D4/ Площ на жилищни райони, дка /D4/ 

Площ транспортна инфраструктура, дка /D25/ Площ транспортна инфраструктура, дка /D25/ 

Площ индустриална инфраструктура, дка /D31/ Площ индустриална инфраструктура, дка /D31/ 

Натоварване и извозване на отпадъци, добити при 

разрушаване на сгради /H26/ 

Натоварване и извозване на отпадъци, добити при 

разрушаване на сгради /H26/ 

Каменна основа от ръчно подреден едроломен 

камък (основен калдъръм), лв/м3 /Н18/ 

Система ''Хюнебек'' - кофраж стени, лв/м2 /Н7/ 

Брой на засегнатите жители /D5/ Брой на засегнатите жители /D5/ 

 

Фигура 36. Сравнение на емпиричната крива на обобщената щета и 

вероятностностно разпределение BetаGeneral при сценарий 1: преливане на 1 000 

годишна ВВ 

 

В резултат на вероятностната оценка на икономическата ефективност на мерките 
за защита от наводнение след яз. Ясна поляна при сценарий 1: преливане на 1 000 

годишна ВВ през преливника (оразмерително водно количество с обезпеченост 0,1%) 

могат да се направят следните Изводи по Сценарий 1 на заплаха: 

1.Анализ „ползи-разходи“ позволява, чрез методите ENPV и BCR, да се определи 

икономическата ефективност на всеки проект от мерки за защита при наводнения и да 
се сравнят проектите от мерки на база на стойностите на тези показатели. 

2.С вероятностен анализ може да се направи сравнение и избор на проектите, 
както чрез средната стойност на ENPV, така и чрез показателите характеризиращи 

риска, като стандартно отклонение, за да се избере предпочитан вариант. При избор на 
вариант между пакети от мерки за защита чрез корекция на реката със ст.б или насипни 
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Function Method

Akaike 

(AIC)

Bayesian 

(BIC)

Chi-Sq 

Statistic

K-S 

Statistic

A-D 

Statistic

Input

BetaGeneral =RiskBetaGeneral(4,0166;4,8937;4664204;7774608) MLE #1 #1 #1 #1 #1

Kumaraswamy =RiskKumaraswamy(2,8971;10,921;4696431;8279098) MLE #2 #2 #2 #2 #2

Weibull =RiskWeibull(3,0625;1537243;RiskShift(4693194)) MLE (Modified) #3 #3 #4 #3 #3

Burr12 =RiskBurr12(4683526;1785250000;3,0862;2819570000) MLE #4 #4 #3 #4 #4

FatigueLife =RiskFatigueLife(-1478585;7528529;0,065367) MLE #5 #5 #5 #5 #5

Normal =RiskNormal(6066028;492877) MLE (Bias Corrected)#6 #6 #6 #6 #6

Pert =RiskPert(4705725;6040295;7557142) MLE #7 #7 #7 #8 #9

Dagum =RiskDagum(4702687;1823233;8,6443;0,28105) MLE #8 #8 #8 #7 #7

Logistic =RiskLogistic(6059432;288625) MLE #9 #9 #9 #9 #8

Triang =RiskTriang(4707817;5991187;7549458) MLE #10 #10 #10 #12 #14

ExtValue =RiskExtvalue(5822726;456529) MLE #11 #11 #11 #11 #11

HypSecant =RiskHypSecant(6056326;546211) MLE #12 #12 #12 #10 #10

Loglogistic =RiskLoglogistic(4708023;1301626;4,2758) MLE (Modified) #13 #13 #13 #13 #12

Laplace =RiskLaplace(6050969,8312;572401,7113) MLE #14 #14 #15 #14 #13

ExtValueMin =RiskExtvalueMin(6314739,0356;484915,9848) MLE #15 #15 #14 #15 #15

Rayleigh =RiskRayleigh(1021108;RiskShift(4708661)) MLE #16 #16 #16 #17 #17

Cauchy =RiskCauchy(6046498;322620) MLE #17 #17 #17 #16 #16

Uniform =RiskUniform(4708568;7548432) MLE (Bias Corrected)#18 #18 #18 #18 #18

Expon =RiskExpon(1356892;RiskShift(4708865)) MLE (Bias Corrected)#19 #19 #19 #19 #19

Pareto =RiskPareto(4,0017;4709136,5) MLE #20 #20 #20 #20

Levy =RiskLevy(4697042,7812;1128855,6885) MLE #21 #21 #21 #21 #20

Erf =RiskErf(0,000000116186) MLE #22 #22 #22 #22 #21

Student =RiskStudent(1) MLE #23 #23 #23 #23 #22

диги, по-ефективния проект е корекцията на реката с насипни диги. Вероятностният 
анализ е направен със софтуерен продукт. 

 

Таблица 9. Ранжиране на теоретични непрекъснати вероятности разпределения 

според тяхната статистическа точност за описване стохастичния характер на 

щетите при сценарий 1: преливане на 1 000 годишна ВВ 

3.В резултат на анализ на чувствителността са определени основните 
вероятностни променливи, влияещи на средната стойност на показателя ENPV. 

Установено е, че ключови, и за двата варианта от мерки, са: площ на жилищни райони, 

площ транспортна инфраструктура, площ индустриална инфраструктура, в дка, 
натоварване и извозване на отпадъци, добити при разрушаване на сгради и брой 

засегнати жители. Освен тях, при мерките за корекция на реката с насипни диги 

влияние има и цената за каменна основа от ръчно подреден едроломен камък (основен 

калдъръм) в лв/м3
, а при мерките за ст.б. корекция на реката- цената за система 

''Хюнебек'' - кофраж стени, лв/м
2
.  

4.Най-подходящото теоретично вероятностно разпределение за описване на 
стохастичния характер на обобщената щета при сценарий 1000 годишна ВВ е 
BetaGeneral. Установено е, че има и други подходящи непрекъснати разпределения 
като Kumaraswamy и Weibull. Заключението е направено въз основа на тест статистики, 

като е използван софтуерен продукт. 
5.Усъвършенстването на детерминираната оценка с включване на риск анализ, 

позволява да се определят допълнителните разходи необходими за определяне на 
бюджета на разходите с изискавано ниво на доверителност и да се състави по-
правдоподобен бюджет на проекта. Съставянето на бюджет, с определено ниво на 
доверителност, дава възможност да се отчете и отношението към риска на лицата или 

органите вземащи решение за проекта. 
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Б. Сценарий 2: Преливане на 10 000 годишна ВВ през преливника 

(проверочно водно количество с обезпеченост 0,01%)  

Съставеният вероятностен модел включва 41 входни вероятностни променливи и 

9 резултативни величини, като 8 от тях са за показателя ЕNPV и инвестиционни 

разходи за четири варианта на проекти:  проектът за корекция на реката с насипни диги 

и надграждане от чували с пясък; проектът за корекция на реката с насипни диги и 

надграждане със сглобяеми модулни панели; проектът за стоманобетонова корекция на 
реката и надграждане от чували с пясък;  проектът за стоманобетонова корекция на 
реката и надграждане със сглобяеми модулни панели. Има една резултативна величина 
за обобщената щета за сценарий 2: 10000 годишна ВВ. 

Направена е оценка на засегнатите активи и стойност на щетите при сценарий 2: 

10000 годишна ВВ, с отчитане на риска, като е използвано вероятностно разпределение 
за някои от параметрите, вследствие насъвършенството на картите на риска. (Прил.26) 

Използвано е отново вероятностно разпределение RiskPert (minimum, most likely, 

maximum). С вероятностни разпределения са въведени всички единични цени за СМР и 

основните параметри при формиране на щетите. 
За провеждане на симулационния анализ е използван софтуерен продукт @RISK 

7.5.1
®

, индустриална версия с 5000 итерации. Приложен е метод „Латински суперкуб“ 

за избор на случайни числа, като по-усъвършенстван вариант на метод „Монте Карло“. 

След провеждане на симулационния анализ са получени статистически доклади и 

графики за всички резултативни величини. 

При симулационния анализ разходните компоненти се третират като случайни 

променливи и са представени с вероятностно разпределение.  Инвестиционните 
разходи за всеки вариант се приемат за бюджет на съответния проект. При 

детерминирано определяне на разходните компоненти, стойността на разходите през 
първата година /бюджета/ е 2 077 338,77 лв. за проекта за корекция на реката с насипни 

диги и надграждане от чували с пясък, а за проекта за корекция на реката с насипни 

диги и надграждане със сглобяеми модулни панели е 2 115 042,16 лв. Проектът за 
стоманобетонова корекция на реката и надграждане от чували с пясък е с бюджет 4 030 

643,41 лв и съответно за проектът за стоманобетонова корекция на реката и 

надграждане със сглобяеми модулни панели общия инвестиционне разход, осъществен 

през първата година е 4 068 346,80 лв.  
След провеждане на симулационния анализ се установява, че има 47,7% вероятност 
бюджета през първата година от периода да е равен или по-малък от  детерминираната 
стойност -2 077 338,77 лв или има 52,3% вероятност той да бъде надвишен при първия 
вариант от мерки. Ако възложителят на проекта иска гаранционна вероятност на 
бюджета от 95% той трябва да заложи 2 125 779,00 лв. или с 48 440,23 лв. повече. При 

проектът за втория вариант от мерки анализът показва, че вероятността 
детерминираната стойност на разхидите от 2 115 042,16 лв. да се случи е 49,1% или 

вероятността тя да се  надвиши е 50,9%. При детерминираната стойност 4 030 643,41 

лв. 48,9 % е вероятнстта реалния бюджет да се включи в тази стойност и съответно 
51,1% да го надвиши. При последния вариант има 49,7% вероятност да се случи 

детерминираната стойност от 4 068 346,80 лв. При необходимост от по-висока степен 

на сигурност и вероятност от 90% например, резултатите показват  стойност на 
бюджета от 4 098 383,01 или трябва да се заложи на бюджет с 30 036,2 лв. повече от 
първоначално определения (фиг.37 и 38). 
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Фигура 37. Криви на инвестиционните разходи за проектите от мерки при 

сценарий 2: преливане на 10 000 годишна ВВ и структурни мерки – корекция на 

реката с насипни диги с два варианта оперативни мерки- надграждане с чували с 
пясък и с модулни сглобяеми панели 

 

Фигура 38. Криви на инвестиционните разходи за проектите от мерки при 

сценарий 2: преливане на 10 000 годишна ВВ и структурни мерки – 

стоманобетонова корекция на реката с два варианта оперативни мерки- 

надграждане с чували с пясък и с модулни сглобяеми панели 

 

 



50 

 

Таблица 10. Сравнителна таблица за вероятностните характеристики на 

показателя ENPV при оценка на вариантите за мерки при сценарий 2:  

преливане на 10 000 годишна ВВ 

Сценарий 2: Преливане на 10 000 год. ВВ 

Структурна 

мярка 
Корекция с насипни диги Ст.бет. корекция 

Оперативна 

мярка 
чували с пясък 

модулни 

панели 
чували с пясък 

модулни 

панели 

ENPV 

Средна 

стойност 

9 372 670,50 лв.  9 362 904,73 лв. 8 700 750,65 лв. 8 690 984,87 лв. 

Стандартно 

отклонение  
295 342,00 лв 295 308,79 лв 295 292,72 лв 295 262,92 лв 

Минимум  8 657 562,89 лв. 8 646 925,38 лв. 7 969 479,81 лв. 7 962 970,04 лв. 

Максимум 10 328 279,17 лв. 10 319 138,92лв. 9 689 791,67 лв. 9 681 855,05 лв. 

 

Показателят за оценка на икономическата ефективност ENPV за проектите при 

различните варианти, в резултат на симулационния анализ, е във вид на интегрални и 

диференциални криви и статистически доклади. В докладите са и т.нар. торнадо 
графики, които илюстрират резултатите от анализа на чувствителността. 

Ако се сравнят стойностите на показателя ENPV, изчислен по детерминиран 

начин и оценките след провеждане на симулационния анализ може да се получи 

инфармация за конкретната вероятност за настъпването на всяка една оценка и да се 
вземе решение за финансиране или не на проекта, според склонността към риск на 
лицето или органите вземащи решения. В изложението се използва номерация на 
вариантите в следния ред, като в скоби е посочена детерминираната стойност на ENPV: 

1)Проект за реализиране на структурни мерки – корекция на реката с насипни 

диги и оперативни мерки- надграждане от чували с пясък /ENPV=9 438 461,57 лв/; 
2)Проект за реализиране на структурни мерки – корекция на реката с насипни 

диги и оперативни мерки- надграждане със сглобяеми модулни панели /ENPV=9 428 

571,33 лв/; 
3)Проект за реализиране на структурни мерки – стоманобетонова корекция на 

реката и оперативни мерки- надграждане от чували с пясък /ENPV=8 766 269,16 лв./; 
4)Проект за реализиране на структурни мерки – стоманобетонова корекция на 

реката и оперативни мерки- надграждане със сглобяеми модулни панели /ENPV=8 756 

378,92 лв./; 
Симулационните резултатите показват, че има 58,7% вероятност ENPV да е равна 

или по-голяма на детерминираната стойност 9 438 461,57 лв. за вариант  1) и 58,6% 

вероятност да е равна или по-голяма от детерминираната стойност 9 428 571,33 лв при 

проекта от вариант 2). При варианти 3) и 4) вероятността да се превиши определения 
показател ENPV 8 766 269,16 лв и 8 756 378,92 лв. е съответно 59,1% и 59,0 %.  

Статистическият доклад съпровождащ вероятностните криви дава информация за 
стойностите на ENPV през определен процент и данни за кривата като стандартно 
отклонение, дисперсия, ексцес, асиметрия, медиана, мода. Минималната и 

максималната стойност на показателя също са включени в доклада и са добър ориентър 
за възможния спред на показателя. (табл.11) 
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Таблица 11. Статистически доклади за ENPV на проектите от мерки при  

сценарий 2: преливане на 10 000 годишна ВВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категоричният извод е, че и четирите варианта от мерки са икономически 

ефективни с вероятност от около 60%. Дори и да се отчете минималната стойност като 
най-песимистичен изход, проектите са с достатъчна степен на икономическа 
ефективност. Стандартното отклонение,  като мярка на разсейването, е приблизително 
равно за всички проекти, като най-високо е при вариант 1) и най-ниско при вариант 4), 

което означава, че с най-висока относителна рискованост е варианта за проект за 
реализиране на структурни мерки – корекция на реката с насипни диги и оперативни 

мерки- надграждане от чували с пясък. Най-малка е дисперсията при варианта за 
проект за реализиране на структурни мерки – стоманобетонова корекция на реката и 

оперативни мерки- надграждане със сглобяеми модулни панели 
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От статистическия доклад в табл. 11 може да се направят изводи от конкретните 
стойности на параметрите. Стандартното отклонение е със сравнително близки 

стойности, като най-високата му стойност е при вариант 1), а най-ниската при вариант 
4)  т.е. при вариант 1) разсейването на данните и от там риска на променливата е най-

високо, а при вариант 4)  най-ниско. Стандартното отклонение е важна характеристика 
на вероятностното разпределение, като ниско стандартно отклонение означава, че 
данните или точките, които го описват на графиката, се групират много близо до една и 

съща стойност (средна стойност), докато голямо стандартно отклонение предполага, че 
данните са разположени върху голям набор от стойности.  

Фигура 39. Сравнение на емпиричната крива на обобщената щета и 

вероятностностно разпределение BetаGeneral при сценарий 2: преливане на 10 000 

годишна ВВ 

По-големи са разликите в средната стойност на показателя за различните 
варианти, като най-висока стойност има вариант 1), а най-ниска вариант 4). При това 
разположение на вероятностните криви и стойности на дисперсията и стандартното 
отклонение изборът на проект е по-труден отколкото при предишния разглеждан 

сценарий. Базирайки се на резултатите, може да бъде избран проекта с пакет от мерки 

за корекция на реката с насипни диги и оперативни мерки- надграждане от чували с 
пясък. Предпочитанията идват от наличието на по-висока средна стойност на 
вероятностната крива на ENPV и почти еднаквите стойности на стандартното 
отклонение (табл.11). Класиране на вариантите според анализ „ползи-разходи“ в 
низходящ ред е: 

i. Проект за реализиране на структурни мерки – корекция на реката с 
насипни диги и оперативни мерки- надграждане от чували с пясък; 

ii. Проект за реализиране на структурни мерки – корекция на реката с 
насипни диги и оперативни мерки- надграждане със сглобяеми модулни 

панели; 

iii. Проект за реализиране на структурни мерки – стоманобетонова корекция 
на реката и оперативни мерки- надграждане от чували с пясък; 
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iv. Проект за реализиране на структурни мерки–стоманобетонова корекция на 
реката и оперативни мерки- надграждане със сглобяеми модулни панели; 

Ананализ на чувствителността 

Освен оценка на показателя ENPV е направен, също, анализ на чувствителността, 
при който са определени основните вероятностни променливи влияещи на средната 
стойност на показателя ENPV. Резултатите са във вид на торнадо графики и показват 
влиянието на входните вероятностни променливи в низходящ ред. В табл. 12 са 
обобщени основните шест променливи и за четирите пакета от мерки, влияещи на 
средната стойност на ENPV. Четири от тях са общи за всички варианти: площ 

транспортна инфраструктура, площ индустриална инфраструктура, в дка, 

натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер, лв/м3 и брой коли, като 
първите две са на първо и второ място по степен на влияние. На трето място е 
променливата: цени на прегради, за вариантите, в които има надграждане със сглобяеми 

панели.Освен тях, при мерките за корекция на реката с насипни диги и надграждане с 
чували влияние има и цената за механизирано разкъртване асфалтова настилка с 

d=20см, лв/100 м
3
, при мерките със ст.б. корекция на реката - цената за полагане бетон 

М300 филцов -бпомпа в стени за довежд.и отвежд. канали-филцов, лв/м3, а при 

мерките с корекция на реката с насипни диги - каменна основа от ръчно подреден 

едроломен камък (основен калдаръм), лв/м
3
.  При проекта с мерките със ст.б. корекция 

на реката и надграждане с чували влияние има и променливата - площ на защитени 

зони по НАТУРА по ЗБР, дка.  

Таблица 12. Ключови вероятностни променливи влияещи на средната стойност на 

ENPV при различните варианти от мерки при сценарий 2: преливане на 10 000 

годишна ВВ 

Корекция на реката с 
насипни диги и 

надграждане от чували 

с пясък 

Корекция на реката с 
насипни диги и 

надграждане със 
сглобяеми модулни 

панели 

Ст.б. корекция на реката 

и и надграждане от 

чували с пясък 

Ст.б. корекция на 

реката и надграждане 
със сглобяеми 

модулни панели 

Площ транспортна 
инфраструктура, дка / 
сценарий 2 - (D25) 

Площ транспортна 
инфраструктура, дка / 
сценарий 2 - (D25) 

Площ транспортна 
инфраструктура, дка / 
сценарий 2 -(D25) 

Площ транспортна 
инфраструктура, дка / 
сценарий 2 -(D25) 

Площ индустриална  
инфраструктура, дка / 
сценарий 2 - (D31) 

Площ индустриална  
инфраструктура, дка / 
сценарий 2 - (D31) 

Площ индустриална  
инфраструктура, дка / 
сценарий 2 - (D31) 

Площ индустриална  
инфраструктура, дка / 
сценарий 2 - (D31) 

Натоварване разкопана 
земна почва на транспорт 
с багер, лв/м3 (E6) 

Цена прегради / сценарий 

2 - надграждане със 
сглобяеми панели, лв/м 

(М2) 

Бр. коли / сценарий 2 - 

(D14) 

Цена прегради/сценарий 

2 - надграждане със 
сглобяеми панели, лв/м 

(М2) 

Бр. коли / сценарий - 

10000 годишна вълна, 
(D14) 

Натоварване разкопана 
земна почва на транспорт 
с багер, лв/м3 (E6) 

Полагане бетон М300 

филцов -бпомпа в стени за 
довежд.и отвежд. канали-

филцов, лв/м3 (E11) 

Бр. коли / сценарий 2 –  

(D14) 

Каменна основа от ръчно 

подреден едроломен 

камък (основен 

калдаръм), лв/м3 (E18) 

Бр. коли / сценарий 2 – 

(D14) 

Натоварване разкопана 
земна почва на транспорт с 
багер, лв/м3 (E6) 

Полагане бетон М300 

филцов -бпомпа в стени 

за довежд.и отвежд. 

канали-филцов, лв/м3 

(E11) 

Механизирано 

разкъртване асфалтова 
настилка с d=20см, лв/100 

м3 (E25) 

Каменна основа от ръчно 

подреден едроломен 

камък (основен 

калдаръм), лв/м3 (E18) 

Площ на защитени зони по 

НАТУРА по ЗБР 

дка/сценарий 2 - (D49) 

Натоварване разкопана 
земна почва на 
транспорт с багер, лв/м3 

(E6) 
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Function MethodAkaike (AIC) Bayesian (BIC) Chi-Sq Statistic K-S Statistic A-D Statistic

BetaGeneral RiskBetaGeneral(3,3937;4,4973;11456129;13608596) #1 #1 #1 #1 #1

Kumaraswamy RiskKumaraswamy(2,4705;6,3814;11491256;13712338) #2 #2 #2 #2 #2

Weibull RiskWeibull(2,822;1039016;RiskShift(11457580)) #3 #3 #4 #3 #4

Burr12 RiskBurr12(11457518;5754350000;2,8222;36686300000) #4 #4 #3 #4 #3

Pert RiskPert(11498735;12311670;13565612) #5 #5 #5 #8 #10

Gamma RiskGamma(56,922;47588;RiskShift(9673475)) #6 #6 #7 #5 #5

Erlang RiskErlang(56;47948;RiskShift(9697158)) #7 #7 #6 #6 #7

FatigueLife RiskFatigueLife(7955695;4412104;0,080987) #8 #8 #8 #7 #6

Dagum RiskDagum(11498857;1263260;8,6764;0,23176) #9 #10 #9 #10 #9

Normal RiskNormal(12382269;358088) #10 #9 #10 #9 #8

Logistic RiskLogistic(12376674;210175) #11 #11 #11 #11 #11

Triang RiskTriang(11500152;12212806;13561650) #12 #12 #12 #17 #16

ExtValue RiskExtvalue(12205894;328539) #13 #13 #13 #13 #13

HypSecant RiskHypSecant(12374310;398156) #14 #14 #14 #12 #12

Rayleigh RiskRayleigh(672377;RiskShift(11501371)) #15 #15 #15 #18 #19

Loglogistic RiskLoglogistic(11501027;833557;3,6983) #16 #16 #16 #15 #15

ExtValueMin RiskExtvalueMin(12563265,3738;352634,2351) #17 #17 #17 #16 #17

Laplace RiskLaplace(12372659,3192;418011,2675) #18 #18 #18 #14 #14

Cauchy RiskCauchy(12367691;236843) #19 #19 #19 #19 #18

Uniform RiskUniform(11501379;13561204) #20 #20 #20 #20 #20

Expon RiskExpon(880477;RiskShift(11501615)) #21 #21 #22 #22 #21

Pareto2RiskPareto2(94457600000;107280,6;RiskShift(11501791,357)) #22 #22 #21 #21

Pareto RiskPareto(13,634;11501791,4) #23 #23 #23 #23

Levy RiskLevy(11492628,3187;682709,473) #24 #24 #24 #24 #22

Erf RiskErf(0.0000000570825) #25 #25 #25 #25 #23

Student RiskStudent(1) #26 #26 #26 #26 #24

Вероятностните променливи - площ транспортна инфраструктура и площ 

индустриална инфраструктура, в дка имат ключови влияние при всички разглеждани 

сценарий – сценарий 1: 1000 годишна ВВ, и сценарий 2: 10000 годишна ВВ. 

За формиране на показателя ENPV, на проекта от мерки за стоманобетонова 
корекция на реката и надграждане от чували с пясък, превес имат вероятностните 
елементи на определяне на обобщената щета и в по-малка степен някои единични цени. 

При останалите варианти от мерки, с поравно влияние са  вероятностните елементи на 
формиране на обобщената щета и единичните цени.  

Данните от итерациите за резултативната променлива ВСИЧКО ЩЕТИ при 

сценарий 2: 10000 ВВ са използвани за основа за определяне на вероятностно 
разпределение описващо щетите. Проведена е процедура за избор на най-подходящо 
теоретично вероятностно разпределение, с цел използването му при необходимост за 
описване стохастичния характер на щетите, отново с помощта на софтуерен продукт 
@RISK 7.5.1

®
, индустриална версия. Ранжирането е направо чрез статистически 

критерии, измежду 26 възможни непрекъснати вероятностни разпределения. За всяко 
съответствие @RISK отчита една или повече подходящи статистики: Akaike Information 

Criteria (AIC), Bayesian Information Criteria (BIC), Chi-Squared, Kolmogorov-Smirnov 

(KS), Anderson-Darling (AD) - Средна квадратична грешка (RMSErr). Класацията на 
вероятностните разпределения е в табличен вид (табл.13).  

Таблица 13. Ранжиране на теоретични непрекъснати вероятности разпределения 

според тяхната статистическа точност за описване стохастичния характер на 

щетите при сценарий 2: преливане на 10000 годишна ВВ 

Статистиките измерват колко добре теоретичното разпределението отговаря на 
входните данни и колко е сигурно, че данните биха могли да се получат от функцията 
на разпределението. По-малката стойност на статистиките представлява по-добро 
съответствие с данните. Средната квадратична грешка е най-добрата характеристика на 
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точността на средно аритметичната стойност на измерваната величина. Тестовете A-D и 

K-S се използват само за непрекъснати извадкови данни. Статистиките AIC, BIC и Chi-

Sq могат да се използват както за непрекъснати, така и за дискретни данни за извадките.  
На първо място се класира RiskBetaGeneral (3,3937;4,4973;11456129;13608596) по 

всички критерии, на второ място RiskKumaraswamy (2,4705;6,3814;11491256;13712338) 

отново по всички критерии и на трето RiskWeibull (2,822;1039016;RiskShift(11457580)) 

по три от петте критерия.  
Най-подходящото разпределение за емпиричните данни за обобщената щета при 

сценарий 2: 10000 годишна ВВ отново е BetaGeneral. Графичното сравнение и 

наслагване на входни данни и теоретичното разпределение е визуализирано на фиг.39. 

Получени са и основните статистически данни (средна стойност, дисперсия, мода и 

т.н.) за избраното разпределение, което позволява сравнението им с входните данни. 

В резултат на вероятностната оценка на икономическата ефективност на мерките 
за защита от наводнение след яз. Ясна поляна при сценарий 2: преливане на 10000 

годишна ВВ през преливника (оразмерително водно количество с обезпеченост 0,1%) 

може да се направи следното обобщение: 
 

Изводи по Сценарий на заплаха Б: 

1.Анализ „ползи-разходи“, извършен със симулационен анализ, позволява, чрез 
методите ENPV и BCR, да се определи вероятността за всяка от стойностите на 
показателите в определен обхват, отчитащ стохастичния характер на елементите, 
формиращи икономическата оценка на проектите от мерки за защита от наводнения. 

2.Чрез вероятностен анализ може да се направи сравнение и избор на 
инвестиционни проекти от мерки за защита от наводнения при сценарий 2 - при 10000 

годишна ВВ.  Чрез риск анализ се дава допълнителна информация на вземащите 
решения, за реализиране на инвестицията. Всички варианти от мерки за сценарий 2 - 

при 10000 годишна ВВ са икономически ефективни, като най-ефективния вариант е 
проекта от мерки за защита чрез корекция на реката с насипни диги и надграждане с 
чували с пясък. 

3.В резултат на анализ на чувствителността са определени основните 
вероятностни променливи, влияещи на средната стойност на показателя ENPV. 

Установено е, че ключови променливи, и за четирите варианта от мерки са: площ 

транспортна инфраструктура, площ индустриална инфраструктура, в дка, брой коли 

и единична цена за натоварване разкопана земна почва на транспорт с багер, лв/м
3
.  

4.Най-доброто теоретично разпределение за описване на стохастичния характер 
на обобщената щета при сценарий 2: 10000 ВВ отново е BetaGeneral. Установено е, че 
има и други подходящи непрекъснати разпределения като Kumaraswamy и Weibull. 

Заключението е направено въз основа на тест статистики, като е използван подходящ 

софтуерен продукт. 
5.Включването на риск анализ при оценката на инвестиционните разходи на 

проектите от мерки, позволява да се определят допълнителните разходи, необходими за 
реализиране на проекта, с изискавана гаранционна вероятност и да се състави по-
реалистичен бюджет на проекта. Съставянето на бюджет с определено ниво на 
доверителност, дава възможност да се отчете и отношението към риска. 
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СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Основни научно-приложни приноси, в дисертацията, са: 

1. Развит и усъвършенстван е, процесът на управление на риска от наводнения 
след язовири, чрез въвеждане на подход за вероятностна оценка на 
ефективността на управление на риска. 

2. Създадени са модели за вероятностна оценка на ефективността на управление 
риска от наводнения, на реален обект, чрез показателя икономическа нетна 
настояща стойност (ENPV), посредством симулационен анализ по метода 
„Монте Карло“. Получени са оценки на ефективността на управление риска от 
наводнения при сценарии на заплаха от 1 000 и 10 000 годишна висока вълна. 

3. Извършен е сравнителен вероятностен анализ на ефективността на варианти на 
защита при различни сценарии на заплаха, на база техните инвестиционни 

разходи и икономическа нетна настояща стойност.  
4. Потенциалните щети от наводнения, в модела за оценка на ефективността на 
управление риска от наводнения, са въведени стохастически с отчитане на 
степента на неопределеност при установяване на заплахата от наводнение. 

5. Установява се, че вероятностното разпределение BetaGeneral е най-подходящо 
теоретично разпределение за описване стохастичния характер на щетите при 

сценарии на заплаха от 1 000 и 10 000 годишна висока вълна.  
6. Изведени са ключови вероятностни променливи, влияещи върху ефективността 
на управлението на риска от наводнение при различни сценарии на заплаха, чрез 
анализ на чувствителността.  
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