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Abstract: 

The presented report emphasizes the practical steps in the implementation of a methodology for 

assessment of seismic risk for buildings. The methodology is based on an empirical approach to 

assess the vulnerability of the building stock and the European Macro Seismic Scale (EMS'98). 

For greater clarity, the methodology is developed in several steps. Step 1 - allocate each 

building to the relevant typology depending on the existing information about the type of 

construction, the year of construction, number of floors, etc. Step 2 - determine the vulnerability 

of buildings. Based on the algorithms described in the methodology for each building a 

vulnerability class is calculated. Step 3 – calculate the seismic risk in the form of losses. 

Calculate the number of buildings that will receive a certain level of damage - light, medium, 

heavy, very heavy and destruction. Step 4 - calculate the floor area of the buildings that will 

receive a certain level of damage. Step 5 - calculate the human losses that are: slightly injured, 

needing hospital treatment, severely injured, dead. Step 6 - calculate the economic losses as a 

result of direct physical damages and destruction. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Методиката за оценка на сеизмичния риск за сгради се явява част от обща методика 

за оценка и картографиране на сеизмичния риск [1]. 

Настоящият доклад се явява продължение на предишна работа на авторите [2]. 

Разработена е методика за оценка на сеизмичния риск за сгради, базирана на емпиричен 

метод. Сеизмичното въздействие се дефинира във вид на интензивност. Теоретичната 

постановка на процедурата за оценка на уязвимостта на сградния фонд е описана в [2].  
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2. ВХОДНИ ДАННИ, НИВА НА ПОВРЕДИ И КЛАСОВЕ НА УЯЗВИМОСТ 

2.1. Входни данни за сгради 

Данните, необходими за оценка на сеизмичната уязвимост на сградите, дават 

информация за: 

 вид строителен материал;  

 тип конструктивна система на сградата, поемаща сеизмичното натоварване; 

 година на проектиране и/или построяване;  

 използвани нормативни документи за сеизмично осигуряване, ниво на сеизмично 
осигуряване (7, 8, 9 степен по скалата за интензивности)  

 брой на етажите; 

 форма на сградата в план - информация за регулярност или нерегулярност,  
качество на сградата по отношение на материал, проект, строителство; 

 брой обитатели в сградата (денем/ нощем).  

Колкото по-подробна е информацията за сградата, толкова по-прецизни методи за 

оценка на уязвимостта й могат да бъдат приложени. 

2.2. Източници за събиране на данни за сградния фонд: 

 местни и регионални власти – общини и кметства:  

 кадастър;  

 преброяване - Национален статистически институт (НСИ); 

 събиране на информация чрез дистанционни методи за наблюдение и създаване на 
бази данни; 

 техническите паспорти на сградите.  

За сгради, за които няма информация, е възможно допълнително обследване на 

място със събиране на данни в определeн за целите на сеизмичния риск формат, от 

предварително обучени лица, запознати с особеностите на всяка една строителна 

конструктивна система. 

2.3. Нива на повреди 

Повредите се представят в дискретна форма чрез нива на повреди НП (k), (k=0, 1, 2, 

3, 4, 5), които могат да се наблюдават при земетресение. В методиката се използва 

Европейската макросеизмична скала EMС-98, която доста подробно дефинира пет нива на 

повреди, представени в табл. 1.  

Tаблица 1. Приети нива на повреди 

Ниво на повреди Описание 

НП 0 няма 

НП 1 леки 

НП 2 средни 

НП 3 тежки 

НП 4 много тежки 

НП 5  разрушение 

2.4. Класове на уязвимост съгласно EMS-98  

В класовете на уязвимост са групирани доста различни типове сгради, които се 

характеризират с подобно сеизмично поведение. 

В EMС-98 [3] са дефинирани 6 класа на уязвимост, означени от A до F и подредени в 

намаляващ уязвимостта ред. Всеки тип сграда се характеризира с преобладаващ, най-

вероятен клас на уязвимост, за който съществува зависимост между сеизмичната 

интензивност и претърпяната повреда. 
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3. ОЦЕНКА НА СЕИЗМИЧНИЯ РИСК 

3.1. Оценка на повредите 

Оценката на повредите се извършва на базата на вероятностната матрица на повреди, 

която изразява вероятността сграда от даден клас на уязвимост, да понесе определено 

ниво на повреди, като резултат от конкретна сеизмична интензивност. Детайли и 

подробности са дадени в [2]. 

3.2. Оценка на жертвите и ранените  

За определяне броя на жертвите вследствие на конструктивни повреди (Ksb) се 

прилага следната зависимост: 

Ksb = TCb x M1 x M2 x M3 x (M4 + M5(1-M4)), 

където: 

– TCb – общ брой на разрушените сгради от тип b; 

– M1 – коефициент, отчитащ регионалните изменения на броя на живущите в сграда;  

– M2 – коефициент, отчитащ промените в броя на обитателите в зависимост от 

времето през денонощието; 

– M3 – коефициент, отчитащ процента на затрупаните обитатели под развалините на 

разрушените сгради;  

– M4 – коефициент, отчитащ различните степени на ранимост (увреждане) на 

затрупаните хора;  

– M5 – коефициент, отчитащ промяната на степените на ранимост на затрупаните 

хора, с течение на времето.  

3.3. Оценка на икономическите загуби вследствие на директните физически повреди 

и разрушения 

Икономическите загуби, вследствие на директните физически повреди и 

разрушения, могат да бъдат оценявани чрез вероятностните матрици на поврeди. В 

действителност данните, събрани чрез оценка на повредите в спешни случаи (след някои 

земетресения), могат да бъдат съотнесени към загубите. Резултатът е обобщен в табл. 2.  
 

Таблица 2. Корелация между разпределението на повредите и ефектите 

върху сградите и хората 

Сгради 
неизползваеми 

40% от сградите с ниво на повреда 3 

+  
100 % от сградите с ниво на повреда 4 и 5 

разрушени Сгради с ниво на повреда 5 

Хора 
без дом 

100% от живущите в неизползваемите сгради  
- 
жертви и тежко ранени 

жертви и тежко ранени 30% от обитаващите разрушените сгради 
 

За да се определи икономическият индекс на повреди DI за група от сгради, който 

представлява отношението между общите разходи за възстановяване и стойността на 

всички сгради в групата, може да се използва корелация със средното ниво на повреда D.  

При използване на дискретно „бета“ разпределение (с t=8) се получават 

предстaвителни стойности: 

5

0

( ) ( )I D k D I k

k

D p D 



 

които са систематизирани в табл. 3.  
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Таблица 3. Представителни стойности за DI за различните нива на повреди 

Ниво на повреда 0 1 2 3 4 5 

DI 0 0.01 0.1 0.4 0.8 1 

 

4. ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДИКАТА 

За илюстрация на методиката за оценка на сеизмичния риск за сградния фонд е 

разработен следния пример. Разгледана е част от урбанизиран район (град, село) с размери 

1200/1200 м. В разглежданата територия се намират 1639 сгради с обща разгъната площ 

255885 м2. Избрана е мрежа с размер на клетката (грида) 400 м. На фиг. 1 е показан план 

на изследвания район и избраната мрежа. Всяка сграда е показана в отделен цвят, с което 

се илюстрира разпределението на сградите по височина.  

 

 

Фигура 1. План на изследвания район и избраната мрежа. 

Разпределението на сградите по височина 
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Стъпка 1 

 

Разпределяне на всяка 

сграда към съответната 

типология в зависимост от 

съществуващата информация 

за вида на конструкцията, 

годината на построяване, 

етажността и др.  

 

 

Стъпка 2 

 

Определяне на 

уязвимостта на сградите. Въз 

основа на описаните в 

методиката алгоритми за 

всяка сграда се изчислява клас 

на уязвимост.  
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Стъпка 3 

 

Изчисляване на 

сеизмичния риск във вид 

на загуби. Сеизмично 

въздействие е с 

интензивност 8 степен. 

Изчислява се броя 

на сградите, които ще 

получат определено 

ниво на повреди – леки, 

средни, тежки, много 

тежки и разрушение.  
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Стъпка 4 

 

Изчислява се 

разгънатата застроена площ 

(РЗП) на сградите, които ще 

получат определено ниво на 

повреди. 

 

 
 

 

746



 

X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 

Стъпка 5 

 

Изчисляват се 

човешките загуби, които са:  

 леко ранени;  

 нуждаещи се от 

болнично лечение; 

 тежко ранени; 

 загинали.  

 

 

Методиката отчита 

времето през денонощието  на 

настъпване на сеизмичното 

събитие: 

 Денем; 

 Нощем. 
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Стъпка 6 

 

Изчисляват се 

икономическите загуби 

вследствие на директните 

физически повреди и 

разрушения. 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В представения доклад се набляга на практическите стъпки при реализацията на 

методика за оценка на сеизмичния риск за сгради. 

За по-голяма прегледност методиката е представена в няколко стъпки. 

Стъпка 1 – разпределяне на всяка сграда към съответната типология в зависимост от 

съществуващата информация за вида на конструкцията, годината на построяване, 

етажността и др. 

Стъпка 2 – определяне на уязвимостта на сградите. Въз основа на описаните в 

методиката алгоритми за всяка сграда се изчислява клас на уязвимост. 

Стъпка 3  – изчисляване на сеизмичния риск във вид на загуби. Изчислява се броя 

на сградите, които ще получат определено ниво на повреди – леки, средни, тежки, много 

тежки и разрушение. 

Стъпка 4 – изчислява се разгънатата застроена площ (РЗП) на сградите, които ще 

получат определено ниво на повреди. 

Стъпка 5 – изчисляват се човешките загуби, които биват: леко ранени, нуждаещи се 

от болнично лечение, тежко ранени, загинали. 

Стъпка 6 – изчисляват се икономическите загуби вследствие на директните 

физически повреди и разрушения. 
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