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Съвременния етап на развитие на обществото се 

характеризира  с все по мащабно развиваща се урбанизация. 
При така реализираното мащабно застрояване  с цел 
удовлетворяване на нарастващите нужди на населението 
живеещо в градовете, местоположението на вече построените 
през осемдесетте години бензиностанции са в центъра на 
новопостроените квартали, близко до училища, големи 
търговски и промишлени обекти.  Основното преминаване на 
цистерни превозващи горива през градската пътна мрежа се 
осъществява главно за зареждане на бензиностанциите. 
Развитата градска пътна мрежа от своя страна позволява избор 
на различни маршрути към отделните бензиностанции. 
Изборът на маршрут за движение е един от най – важните  
фактори за управлението на риска при превоз на опасни товари 
в градски условия. При правилното му избиране / с малък 
трафик на движение, избягвайки райони с висока гъстота на 
населението и преминавайки на достатъчно голямо разстояние 
от учебни заведения болници, търговски центрове и др. / 
вероятността за настъпване на инцидент се свежда до минимум. 

Вероятността за инцидент при транспортирането на 
горива с цистерни в градски условия при който възниква пожар 
следствие на разлив е случайно събитие, изчисляващо се от 
уравнението: 

 
(1)              𝑃𝑃𝑖𝑖(𝐼𝐼) = 𝑃𝑃𝑖𝑖(𝐴𝐴).𝑃𝑃(𝐵𝐵 𝐴𝐴⁄ ).𝑃𝑃(𝐶𝐶 𝐵𝐵)⁄ ,    

 
където: I –случайно събитие инцидент; А - случайно събитие 
Пътно транспортно произшествие; В - случайно събитие 
Разлив; С – случайно събитие Пожар; i – номер на пътния 
участък /сегмент/. 

За изработването на симулационния модел на риска при 
превоза на горива през населени места трябва да се определят 
следните фактори: 

 
 Вероятност за възникване на ПТП. Вероятността за 

възникване на ПТП е определена по геометричен принцип по 
формулата: 
(1) 𝑃𝑃(𝐴𝐴) = 𝑁𝑁𝑖𝑖

𝑁𝑁
, 

където Ni – брой ПТП в i-тия пътен сегмент за определен 
период от време;  N – общ брой ПТП в града за същия период. 

 
Броя на ПТП във всяка конкретна точка от пътния 

сегмент се взема от невронна мрежа [2] обучена с входни данни 
за координатите на реалния брой ПТП в град В.Търново за 
период от 3 месеца. Тъй като в предложената предходна 
формула (1) трафикът не участва, въвеждаме коефициент, 
който да отчете влиянието му денем и нощем. В конкретния 
случай  коефициентът на трафика се приема за 1 при движение 
денем, а  нощем се определя по формулата: 
 

(2)  KT =  ∑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛
∑  𝑡𝑡𝑡𝑡𝑑𝑑

, 

където: trd – дневен поток; trn – нощен поток. 

 
 Оценка вероятността за разлив, пожар или взрив. 
В България  държавните структури осъществяващи 

контрола1 и  организацията по ликвидиране на последствията 
при възникване на инцидент свързан с  превоза на опасни 
товари не водят статистика за възникналите инциденти и за 
щетите от тях. Поради липса на данни  се приемат описаните в 
таблица №1 от [1]. Предоставените статистически данни са 
регистрирани в Канада през 2003г. 

 
Таблица 1: Среден брой  разливи при инциденти с камион 

превозващ опасни материали 
Вид на пътното платно Град Извънградски 

Многолентово разделено 1,11 0,43 
Асфалтирано еннопосочно 1,89 0,71 
Асфалтирано двупосочно 2,05 0,77 
 
Тъй като тези данни представляват среден  брой 

разливи на миля възникнали за една година, вероятността за 
разлив се определя по формулата. 
 
(3)  𝑃𝑃(𝑛𝑛) = 𝐷𝐷.𝐿𝐿.𝑡𝑡

1623 .Т
  , 

където :  D - приета стойност от таблица 3.1.; L – дължина на 
пътния участък [m]; t – време за преминаване през сегмента [s]; 
T – брой секунди в една година [s]. 

 
При определяне на вероятността за пожар и взрив сред 

разлив се приемат стойности показани в Таблица 2.  
 

Таблица 2: Вероятност за пожар и взрив след разлив 
Вид гориво Пожар Взрив 

Бензин 95% 55% 
Дизелово гориво 80% 30% 
Пропан Бутан 95% 80% 

 
 Определяне на опасната зона. 
При определяне на опасната зона на въздействие при 

ПТП с цистерна превозваща горива /бензин/ се приема, 
описаната в [1]  кръгла площ /опасен кръг/  с диаметър 0,8 км 
около инцидент с бензин. 

 
 Определяне на очаквания брой засегнати хора. 
Очакваният брой засегнати хора се определя по 

формула 4. За целта са необходими данни за площта на 
опасната зона и за плътността на населението в нея. 
 
(4)  𝑚𝑚𝑧𝑧 =  𝑆𝑆𝑜𝑜𝑜𝑜𝑃𝑃𝑠𝑠    , 

1 Пътна полиция, Държавна автомобилна инспекция, 
Министерството на околната среда и водите. 
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където: Sok – площ на „опасния кръг” [m2]; Ps – гъстота на 
населението в района на инцидента [бр./m2]. 

 
Понятието „плътност на населението” показва броя на 

хората обитаващи определена площ. Тя е променлива величина, 
която зависи от местонахождението на жилищния фонд, 
промишлените и търговски обекти, административни сгради, 
училища и други. Последното показва че плътността на 
населението се променя и в отделните интервали от 
денонощието. Това показва , че при инцидент по определен 
маршрут използван за превоз на опасни товари, стойността на 
щетите може да бъде различна в зависимост от частта на 
денонощието за извършване на транспорта. Очевидно 
плътността на населението в отделните зони на града е 
променлива величина, която има сложен и дори случаен 
характер на изменение. Поради тази причина се използват 
невронни мрежи апроксимиращи плътността на населението 
във всяка отделна точка на града. 

 
Невронните мрежи [2] са обучени по данни за броя на: 

живущи в отделните жилищни сгради; работещи в отделните 
промишлени търговски и административни обекти; обучаващи 
се в различните учебни заведения на града. Опасния кръг може 
да включва зони с различна плътност, което затруднява 
определянето на общия очакван брой засегнати хора. За 
преодоляването на този проблем се използва следния 
алгоритъм: 

- опасния кръг се разделя на квадрати със страна 50 m; 
- от невронната мрежа се получава информация за 

плътността на населението за всеки отделен квадрат, като се 
приема че тя е равномерно разпределена в него; 

- плътността на населението във всеки отделен квадрат 
се умножава по неговата площ; 

- получените данни за броя на хората във всички 
квадрати се сумират. 

По този начин  се получава приблизителна стойност за 
броя на хората намиращи се в зоната на въздействие (опасен 
кръг) и се приема, че те ще бъдат засегнати по някакъв начин 
от инцидента. 

 
 Симулиране преминаването на автомобил превозващ 

опасен товар по сегмент от градската пътна мрежа. 
Градската пътна мрежа се разделя на праволинейни 

сегменти. За всеки от тях се определят координатите на 
началната и крайна точка. За такива точки се избират 
характерни места в града.  Например кръстовища, 
бензиностанции и други. За по-точно описване криволинейните 
пътни участъци могат да се разделят на няколко сегмента. В 
началото на симулацията се приема се, че автомобила се 
намира в начална точка /вход на града/ . Приемаме средна 
скорост на движение 10 m/s, което съответства на 36 km/h. Тази 
приета скорост е нормална за движение на товарен автомобил в 
градски условия. 

Всеки отделен праволинеен сегмент се разделя на 
отсечки с дължина 50 метра, разстоянието което автомобила 
изминава за 5 секунди. Координатите за началото и края на 
отсечката се определят по формулите: 

 
(5)  𝑥𝑥 = 𝑡𝑡(𝑥𝑥𝑜𝑜 −  𝑥𝑥𝑛𝑛) + 𝑥𝑥𝑛𝑛  , 
(6)  𝑦𝑦 = 𝑡𝑡(𝑦𝑦𝑜𝑜 −  𝑦𝑦𝑛𝑛) + 𝑦𝑦𝑛𝑛  , 
където:  хn  и yn - координати на началната точка на сегмента; хк 
и yк - координати на крайната точка на сегмента; t – параметър 
приемащ стойности от 0 до 1, който се определя по формулата: 

 
(7)  𝑡𝑡 = 𝑖𝑖 .50

𝐿𝐿
 , 

където: L – дължина на сегмента; i – пореден номер на отсечка 
в сегмента. 

 
При тази постановка алгоритъма за обхождане на един 

сегмент е показана на фигура 1. Като краен резултат от 
работата на алгоритъма се получават стойностите на сумарния 
и максималния риск на сегмента.  

 

Автомобила в начална точка

Определя се Ni   от невронната мрежа 

Определя се P(A) за точка от 
сегмента

Определя се P(I) за точка от сегмента

Определя се опасния кръг

Определя се очаквания брой 
засегнати хора

Определя се Rs в текущата точка

Rs>Rimax

t  > 1

Определя се t по уравнени (7)

Изчислява координати на 
следващата точка

Rimax=Rs

да

не

да

не

НАЧАЛО

КРАЙ

 
 

Фиг. 1. Алгоритъм за обхождане на пътен сегмент 
 
Сумарния риск на сегмента се определя като сума от 

стойностите на  изчислените в отделните точки  рискове. 
Максималния риск  е  най-високата стойност на риска 

изчислена в отделна точка от сегмента. 
Както беше споменато за зареждането на всяка една 

горивозарядна станция в града,  използвайки разклонената 
градска пътна мрежа могат да се използват различни маршрути. 
Чрез симулационния модел  е възможно да се определи рискът 
за всеки отделен маршрут.  Например възможните маршрути за 
зареждането  на горивозарядна станция „Петрол” в гр. 
В.Търново са два изобразени на фигури 2 и 3. Всеки маршрут  
се разделя на праволинейни сегменти, като за всеки сегмент се 
оценява риска чрез симулацията. За целия маршрут се получава 
сумарен риск по формулата:  

 
 (8)  𝑅𝑅 = ∑ 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1  
където:  Ri – сумарен риск на – i-тия сегмент, n – брой на 
сегментите. 

 
Максималният риск по маршрута се определя като се 

сравнят максималните рискове за отделните сегменти и се 
избере най-големия от тях. По този начин се определят 
стойности за максималния и сумарния риск на целия маршрут. 
По аналогичен начин се обработват и останалите маршрути 
към разглежданата горивозарядна станция.  

 
Разработена е софтуерна програма, която реализира 

алгоритъма за обхождане на един сегмент. При обработката на 
целия маршрут е прието, че когато завърши обхождането на 
един сегмент се записват данните получени за риска и за 
текуща точка се приема началото на следващия. При което се 
нулират броячите и сумите в програмата и алгоритъма стартира 
отново. 

На фигури 2 и 3 е показан линиализиран маршрут №1 и 
№2 на фона на карта изобразяваща плътността на населението 
през деня с очертани опасни зони около началните и крайни 
точки на всеки сегмент. 
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Фиг. 2. Маршрут №1 на  карта изобразяваща 

плътността на населението през деня с очертани опасни зони 
 
 

 
Фиг. 3. Маршрут №2 на  карта изобразяваща плътността на 

населението през деня с очертани опасни зони 
 

В таблица 3 са описани изчислените от симулационния 
модел стойности на максималния и сумарния риск на 
маршрути №1 и 2 през деня и нощта.  

 
 
 

Таблица 3: Изчислен дневен и нощен риск по Маршрут 1 и 
Маршрут 2 

Маршрут  Дневен риск  Нощен риск 
Максимален Сумарен Максимален Сумарен 

Маршрут 
1 

6,3729.10-13 7,6129.10-

12 
1,3741.10-13 1,955.10-12 

Маршрут 
2 

3,3565.10-13 4,4225.10--

12 
8,7595.10-14 1,3047.10-

12 

 
 
Данните посочени в таблица 3 показват, че рискът по 

маршрут №2 е два пъти по-малък от рискът по маршрут 1 през 
цялото денонощие. Рискът по маршрут №2 през деня е три 
пъти по-голям този през нощта. Следователно зареждането на 
горивозарядна станция „Петрол” би следвало да се зарежда по 
маршрут 2 през нощта, което ще доведе до намаляване на риска 
между 5 и 6 пъти. 

Разглеждания пример показва, че предложения 
симулационен модел за оценка на риска успешно може да 
разграничава различните  маршрути и позволява избор на такъв 
с минимален риск. 

 
ИЗВОДИ: 
1. Посредством предложения симулационен модел  се 

извършва  оценка на риска по зададен маршрут за движение  
при снабдяване с горива на бензиностанциите намиращи се в 
населените места. 

2.  С помощта на методиката може да се избере 
оптимален маршрут за движение при транспортирането на 
горива в цистерни, с най-ниска вероятност за възникване на 
инцидент и съответно с най-ниска тежест от вредата. 
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