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 Analysis and assessment of Vulnerability: The methods for vulnerability’s analysis and 

assessment currently used are presented in this paper. Some tasks are carried out. First of all is examined 

the essence of the approach for analysis. Second, the criterions for vulnerability’s assessment are shown. 

The accent rests on the their applicability. Thirdly is made comparison between different methods and some 

conclusions about the essence, applicability and unsolved problems are made.  
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Цел на настоящата работа е да се разкрият съществуващите методи за анализ 

и оценка на уязвимостта. За постигането й се решават следните задачи:  

1) Извеждане на същността на подходите за анализ,  

2) Установяване на критериите за оценка и тяхната приложност,  

3) Сравнителен анализ на методите. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ  

T. Feldbrügge и J.  Von Braun
18

 [2] развиват тезата, че уязвимостта е динамичен 

процес, а не статична величина. Доказват с примери изменението й във времето и я 

тълкува като случаен процес. Въпреки това авторите предлагат уязвимостта U  да 

се определя чрез  величина, която не отчита времето:  

PRZU −= ,  

където Z  е застрашеност, равна на вероятността за появяване на «шокова» 

стойност на интензитета или силата на опасните фактори,  

    PR -предвидимост, която се тълкува чрез възприемането на риска и 

потенциала за извършване на конкретна дейност.  

Авторите не извеждат аналитично същността на възприемането и посочения 

потенциал. Дори ги отъждествяват с възможност за общ или частен обмен на 

средства, на сили, информация и други атрибути, които са необходими при появата 

и развитието на бедствия. 

J. K. Vrijling, W. Van Hengel и R. J. Houben [2,3] са от малкото автори, които 

предлагат аналитична зависимост за определяне на уязвимостта. Предлаганата 

от тях зависимост следва общоизвестна логика, че с увеличаване на броя на 

пострадалите хора уязвимостта на общността им нараства. Това авторите правят 

чрез степенна функция  

223
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jij
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−

=υ ,  

където n  е броят на причините, (n 10〉 ),   

     
ij

υ  е уязвимостта на i  - тия индивид при j  - тото разположение в зоната 

на действие на бедствието.  

Следва да се отбележи, че J. K. Vrijling, W. Van Hengel и R. J. Houben  не 

аргументират компонентите на зависимостта и коефициента пред променливата 

n . Не се привеждат доказателства за неравенството  n 10〉 . Това поражда 

въпроса  за стойностите на уязвимостта при по-малък брой причини. 

Индексът на уязвимостта PVI, предложен от O.D. Cardona [2], включва първо 

експонирането и физическата податливост, второ социалната и икономическа 
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 библиографските данни на проучените литературни източници са изложени в публикациите на 

автора, които са посочени  в литературата към настоящата работа 
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слабост и трето – липса на гъвкавост за реагиране. Тези три компонента се описват 

качествено, което им придава характер на белетристика. 

Социалният индекс на уязвимостта SoVI на S. Cutter [2] се състои от 11 

съставящи, които позволяват количествено определяне при възникване на 

екстремални събития. Показателите отразяват също експозицията, икономическите 

последствия и степента на реакция в отговор на бедствия. Методът е апробиран за 

пристанищни дейности, поради което не може да се твърди, че е достатъчно 

универсален. 

M. Hiete и M. Merz [2] съставят система от индикатори за оценка на 

индиректната уязвимост, които са предназначени за приложение в индустриалните 

производства. Характерно е, че системата предвижда три етапа за селекциониране 

на индикаторите. Първият етап включва идентифициране на:  

1) опасните производствени условия и обстоятелства,  

2) закономерностите на изменение на производството, 

3) рисковите фактори и определяне на уязвимостта.  

На втория етап се извеждат измерими променливи или още както се наричат от 

авторите субиндикатори. 

Третият етап е посветен 

на определяне на 

значенията на 

субиндикаторите. На 

фиг.1 е представена 

систематизация на 

секторните индикатори и 

субиндикатори. 

Проблемът е в 

сумирането на 

значенията на 

субиндикаторите. За 

тази цел трябва да се 

премине към 

уеднаквяване на 

структурата и 

измерителните единици. 

Необходимо да се съобрази разликата в характера на субиндикаторите, които са 

количествени и качествени. M. Hiete и M. Merz възприемат единна скала на 

изменение от 0  до 1 на значението 
i

x  на 
i

υ  - тия субиндикатор: 
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където i  е броят на субиндикаторите. 

При стойност 0  значението на субиндикатора е най-малко, а при 1 е най – 

голямо. Възприети са линейни функции на субиндикаторите във времето. Тези от 

тях, които влияят отрицателно върху уязвимостта се описват чрез следното 

отношение: 
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където 
i

x
min

 е минималната стойност, 

i

x
max

 - максималната стойност на i  - тия субиндикатор в m  - тия сектор.  
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Фиг.1.Систематизация на индикаторите и субиндикаторите 

на M. Hiete и M. Merz [2] 
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Най-голямата стойност на ( )ax
i

 отговаря на максималнатото значение на 

специфичната уязвимост ( )( )ax
ii

υ . При описание на субиндикаторите, които водят до 

повишаване на уязвимостта се предлага отношението 
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Категоризирането на индикаторите на положителни и отрицателни по 

отношение на уязвимостта става интуитивно, а не чрез доказателства. Приемането 

за линейност на функциите на субиндикаторите и уязвимостта не е достатъчно 

аргументирано. Изследванията на V. Bertsch [2,3,4] опровергават твърдението за 

линейност. Авторът доказва, че функциите могат да бъдат експоненциални.  

Съществен момент в предлаганите от M. Hiete и M. Merz  [2] индикатори е 

определянето на тежестта им. Тя отразява значимостта им за относителната 

уязвимост. Стойностите на тези индикатори влияят върху сумарното значение на 

уязвимостта. Авторите  приемат, че отделните тегловни коефициенти 
i

w  образуват 

вектора ( )
ni

wwww ,...,,

21
= , чиято сума е 1. За определяне значението на тегловните 

коефициенти се изхожда от степента на поражения при различни бедствия. 

Прилагат се експертни оценки, логически методи и директно отчитане на загубите от 

възникнали критични събития. Те са описани детайлно от V. Belton и T. Stewart [2,3] 

и V. Bertsch [2]. 

Сумарната оценка V  на общата уязвимост за a  - тия индустриален сектор се 

прави чрез зависимостта  

( ) ( )( )axwaV
ii

n

i

i
υ.

1

∑
=

= . 

За определяне на уязвимостта на производствени обекти  изследванията на S. 

Einarsson и M. Rausand [2] са особено значими. Авторите разглеждат уязвимостта 

като свойство на индустриалните системи, техните условия, дейности, 

производствено оборудване, човешки ресурси, софтуер и хардуер, продукция, 

отпадъци и други съставящи, вътре или извън тези системи. Те търсят “слаби” звена 

или гранични значения на издръжливост срещу заплахите, за оцеляване и 

продължаване на бизнеса след критични събития. Методът е също описателен, но 

позволява да се развие и да се изградят алгоритми за количествени оценки. 

Уязвимостта, според S. Einarsson и M. Rausand [2] е “противоположност на 

якостта и издръжливостта”. Под якост авторите разбират диапазона на статично 

действие и увреждания от заплахите. Издръжливостта се дефинира с динамичните 

промени и устойчивостта при различни обстоятелства. Допълнителни свойства са 

гъвкавостта и интензитета на реагиране на въздействията.  

S. Einarsson и M. Rausand  предлагат списък на потенциалните заплахи, които 

разделят на вътрешни и външни. Те могат да предизвикат, но могат и да не 

предизвикат критични събития или разрушаване на системата на производство. 

Списъкът не е пълен, но обхваща значими заплахи. Вътрешни фактори са: 1) 

структурата на производствената система, 2) персонала и организацията на 

действията му, 3) поддържане и експлоатация, 4) вредни явления, като стачки, 

конфликти, текучество на персонала, назначаване на квалифицирани лица на 

мястото на напусналите, култура на безопасност и сигурност, грешки в 

поддържането, 5) технически повреди и опасности. Външни фактори са: 1) околната 

среда с характерните й природни или антропогенни опасности, 2) социални и 

политически фактори, които в редица случаи са причина на конфликти и вреди, 3) 

инфраструктура – транспорт, комуникации, електрозахранване и разпределение, 

водоснабдяване, нелегални проникване в компютърната мрежа и редица други, 4) 

юридически и регулаторни фактори, каквито са нови закони, наредби, постановления 

и други, които могат да бъдат причина за социални и вътрешно политически 
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сблъсъци, 5) пазарни фактори, тъй като пазарът също има социални и политически 

дименсии. Критичности възникват при пласиране на некачествена продукция, 

неизпълнени доставки и договори, разрушаване на репутацията, липса на суровини 

и не съответстващи на качеството цени, 6) грешни икономически решения, водещи 

до банкрут или до несигурност, които могат да станат причина за други потенциални 

заплахи.  

J. Ashcroft, D. Daniels, S. Hart [2] създават нов метод за анализ и оценка на 

уязвимостта при извършване на химически дейности в американската армия. 

Методът се прилага при утилизация на химическо оръжие, излязло от употреба. 

Обхватът му е много малък, тъй като се отнася за много ограничен брой химически 

вещества. 

B.C. Ezell, J. V. Farr, I. Wiese [2] предлагат модел за оценка на уязвимостта на 

инфраструктурата. Той не се различава съществено от горепосочения метод на S. 

Einarsson и M. Rausand . Също е описателен, общ, повече представляващ като 

намерения, отколкото конкретни операции на анализ и оценка. 

Уязвимостта се свързва с риска в редица изследвания. P. Buckle [2] твърди, че 

изследванията в областта на безопасността и сигурността трябва да бъдат 

акцентирани преди всичко в изясняване и точно дефиниране на уязвимостта при 

отчитане на риска. Например съгласно възприетата в Австралия терминология в 

управлението на бедствията уязвимостта се дефинира като “степен на податливост 

и издръжливост на населението и околната среда на действие на опасностите”. 

Същевременно необосновано се смесват тълкуванията на анализа на 

чувствителността с анализа на опасностите и оценката на уязвимостта. 

Aмериканска асоциация по водни дейности [2]  дефинира оценката на 

уязвимостта като идентификация на слабостите в сигурността, фокусирайки върху 

определянето на заплахите и връзката им с възможностите за съпротивление 

спрямо действието им. 

P. Blaikie, T. Cannon, I. Davis и B. Wisner [2] формулират уязвимостта като 

“характеристика  на човека или обществена група с възможностите им прогнозират, 

да се справят, да се противопоставят и да се възстановяват от действието на 

природните опасности”. Не се предлага числен критерий за оценка. 

Национална океанска и атмосферна администрация на САЩ [2] възприема 

уязвимостта като “податливост на ресурсите спрямо негативното действие на 

природните явления”. Ограничена е областта, още повече че някои създадени от 

човека бедствия са с по-тежки последствия в сравнение с редица природни 

бедствия. 

J. Nilsson, S. Magnusson, P. Hallin и B. Lenntorp [2] аргументират твърдението, че 

“уязвимостта е колективен резултат на риска и способността на обществото, на 

локалната общинска власт, компаниите и организациите да съществуват и оцеляват 

във външни и вътрешни бедствени ситуации”. Ето защо те използват риска като 

критерий на уязвимостта, дори стигат до пълна аналогия. Това не е издържано, тъй 

като уязвимостта е свойство на обектите в риск, докато рискът е критерий за 

опасностите. 

A.V. Gheorghe и D. V. Vamanu [2] дават следното определение: “Уязвимостта е 

податливост и възприемчивост, издръжливост и оцеляване на общините и други 

системи и околната им среда на въздействието на опасностите”. За анализирането й 

авторите възприемат сума от вероятностите за появяване на различни степени на 

съставящите я. 

Международна стратегия за редукция на бедствията [2] разглежда по–частен 

аспект – уязвимостта от действието на наводнения. Тя се третира като “положение, 

което е в резултат на човешките действия. Характеризира степента с която 

обществото е застрашено или защитено от въздействията на природните 
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опасности”. Определя се също чрез сума от вероятностите за различни наводнения 

по географски райони и континенти. 

Комитетът по национална сигурност на комуникациите на САЩ [2] 

възприема, че уязвимостта е функция от възможността за достъп до конкретен обект 

и експонирането на действието на опасностите. Определя се чрез вероятност, на 

която се задава минимална и максимална стойност, без задълбочени аргументи за 

това. 

P. Buckle [2] доказва, че уязвимостта е широка мярка за податливост към 

възникване загуби. Понижената уязвимост е индикатор за повишена 

съпротивляемост и устойчивост, по-малки вероятни разрушения, по–бързо и по–

ефективно възстановяване. Обратно, голямата уязвимост показва, че загубите и 

разрушенията са по-големи. Числено се определят чрез относителната честота на 

случаите на възникване на загуби, които се задават хипотетично, а не се 

установяват експериментално. 

Y. Haimes, J. H. Lambert и S. Kaplan [2] изграждат йерархичен модел за 

филтриране, ранжиране и управление на риска. Чрез него се идентифицират 

източниците на генериране на природни опасности и индиректно разкриване на 

уязвимостта. Моделът отразява преходните процеси, които са изложени на фиг.2. 

Моделът IRAM [2] служи за анализ на инфраструктурната уязвимост. Той 

представя уязвимостта като функция от загубите и експониране на опасностите. 

Моделът позволява функционална декомпозиция по субективно дефинирани 

признаци на вредите. Прави се подреждане по степени на уязвимост. На най-ниско 

йерархично ниво моделът има четири съставящи – неблагоприятно явление (d
1
), 

разкриване (d
2
), забавяне (d

3
) и отговор (r). Тези съставящи се използват като мярка 

за защита на компонентите на изследваната система.  Неблагоприятното явление 

(d
1
) се дефинира като мярка за възприемане на заплахата и за осуетяването й. 

Разкриването (d
2
) се определя като вероятност за установяване на неизвестни 

действия или явления. Забавянето (d
3
) е времето за привеждане в действие 

елементите на физически действаща защита или изключване от защитната област. 

Отговорът (r) е времето на действие на защитата. 

Моделът VАМ на B. Ch.  Ezell  [2,4] е базиран на риска 
AS

R , който се третира 

чрез тежест S  на последствията от нежелани и неочаквани явления, възможността 

A
L  за атаки от противника, възможността 

S
L  за реализиране на атаки и тежестта на 

последствията от тях и 
AS

L  - възможността за успешно осъществяване на тези 

атаки. Този модел е разработен за икономически дейности с химически материали, 

които са на територията на населени места. Алгоритъмът на модела включва 12 

етапа: 1) Проверка на необходимостта от оценка на уязвимостта, 2) Дефиниране на 

целите и задачите на проекта; 3) Охарактеризиране на дейностите, 4) 

Аргументиране на нивата на тежест на последствията, 5) Оценяване на заплахите, 

6) Приоритетизиране на заплахите, 7) Описание на мястото на анализирания обект, 

8) Обследване на обекта, 9) Анализ на ефикасността на изследваната система, 10) 

Анализ на рисковете, 11) Разработване на препоръки за редуциране на рисковете, 

12) Окончателен доклад за уязвимостта на обекта. 

Методологията за оценка на уязвимостта на електрическата 

инфраструктура на САЩ [2] е прецизно изградена процедура. Включва три оценки 

– предварителна, реална и окончателна оценка. Предварителната оценка се състои 

от: 1) дефиниране на целите и задачите, 2) уточняване на процедурите по 

информационно осигуряване, 3) идентифициране и подреждане на критичните 

активи, които са гранични стойности на ценностите в дейността на изследваните 

обекти. В резултат на тази оценка се определят сроковете за решаване на 

проблемите с възможните функционални критичности на изследваните обекти. 

Реалната оценка обхваща следните операции: 1) анализ на структурата на обекта на 
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изследването, 2) оценка на заплахите от средата на сигурност, 3) тестване на 

проникването и въздействията на 

заплахите, 4) оценяване на физическата 

сигурност, 5) анализ на физическите 

активи и загубите им, 6) оценяване на 

операционната сигурност, 7) проверка на 

процедурите и политиката на сигурност, 8) 

анализ на въздействията, 9) преценяване 

на взаимодействията и зависимостите в 

инфраструктурата, 10) установяване на 

характеристиката на риска. Резултатът от 

реалната оценка са решенията и 

формулиране на препоръки. 

Окончателната оценка се прави въз основа на следната съвкупност от дейности: 1) 

приоритетизиране на препоръките, 2) разработване на план за действия, 3) 

проучване на съвременните постижения и добрите практики, 4) подготовка и 

обучение. Резултатът е усъвършенстване на уязвимостта на обекта на 

изследването. 

Фундаментално е определението за уязвимост на W. Lowrance [2], съгласно 

което „уязвимостта е предразположеност към риск”. Рискът се разглежда като мярка 

за вероятността и тежестта на възникващите вредни ефекти.  

Подходящо е да се изложи виждането на S. Kaplan  [2] за риска. Авторът го 

представя като съвкупност от три елемента – сценарий, възможност и последствия. 

Съществената разлика между определенията на W. Lowrance и на S. Kaplan  е, че S. 

Kaplan представя сценариите като евфемизъм на въпроса “Какво лошо може да се 

случи?” 

Националният консултативен комитет по сигурността [2] се опитва да 

докаже, че уязвимите системи са 

подложени на действието на 

заплахите, възможни загуби на 

активи и са чувствителни на 

природните опасности, склонни към 

появяването на отклонения, 

смушения и терористични действия. 

Може да се каже с други думи, 

че уязвимостта е понятие, което е 

свързано предимно с развитието на 

сценарии, докато рискът е 

фокусиран върху тежестта на последствията от сценариите. 

S. Einarsson и M. Rausand [2] илюстрират бедствията в производството чрез 

фиг.2. Анализът й показва, че промените от една в друга ситуация на сигурност 

зависи от продължителността на бедствието. То може да се намали чрез план за 

възстановяване на бизнеса, от съпротивителната устойчивост и гъвкавост на 

изследвания обект на въздействие на заплахите. Авторите съпоставят уязвимостта 

и риска-фиг.3. Много точно се разграничава анализа на риска от анализа на 

уязвимостта. Риск – анализът поставя границите между критичните събития и 

непосредствените физични граници на производствената система. Акцентира се 

върху възможните събития – следствие от опасните явления. Чрез анализа на риска 

се планират защитни действия, които намаляват действието на заплахите. 

Възстановяването и рестартирането на системата е също предмет на риск – 

анализа. Анализът на уязвимостта се прилага за съкращаване продължителността 

на последиците от критичните събития и преход към нова ситуация на сигурност. 

Концепцията за защита граничи с анализа на риск. Обект на анализа на уязвимостта 
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включва: 1) идентифициране на заплахите за системата, 2) проверка на 

приемливостта на уязвимостта, 3) проверка на адекватността на системата за 

сигурност и безопасност, 4) определяне на разходите и ползите от предлагани 

защитни решения, 5) подкрепа на плана за извършване на възстановителни работи, 

6) проектиране на устойчива и адаптивна защитна система. 

S. Einarsson и M. Rausand [2] създават методика за двуфазов анализ на 

уязвимостта. В първата фаза се изгражда моделът на заплахите. Те се разглеждат 

във връзка с: 1) сценария на появяването им, 2) възможност за възникване, 3) 

потенциални ефекти от заплахите, 4) вътрешни и външни ресурси, 5) системи и 

инсталации за намаляване, възстановяване и повторно изграждане. Въвеждат се 

субективни оценки от 0  до 4  за всеки от индикаторите и субиндикаторите. Във 

втората фаза количествено се оценяват сценариите и се класифицират по степен на 

критичност. За оценка на критичността се използва риска, но не се аргументира, 

което прави критичността равна на риска. Основни индикатори са: 1) вероятност за 

възникване и развитие на сценария, 2) последствия от сценария, които имат четири 

подразделения за въздействия върху: хора, околна среда, бизнес, имущество; 3) 

ресурси за намаляване на последствията, 4) възстановяване на повредите и ново 

изграждане, 5) тотална оценка на уязвимостта. 

Вероятността за сценариите се разграничава чрез четири степени-невероятна, 

малко вероятна, вероятна и много вероятна. Въпреки, че индикаторът има 

количествен характер оценяването му се извършва чрез качествени субиндикатори. 

За оценяване на последствията върху хора, околна среда, бизнес, имущество се 

въвеждат четири субиндикатора – незначителни вреди, средни вреди, големи вреди 

и критични вреди. Ресурсите се описват формално с пет значения – вътрешни, 

външни, невъзможни, възможни, но неадекватни, възможни и адекватни, възможни и 

напълно адекватни. Прави впечатление, че въвеждането на подразделенията е чрез 

смесване на признаци, от една страна по място на съсредоточаването им, а от друга 

по степен на адекватност и възможност за приложение. Следва да се отбележи, че 

ранжирането на сценариите не се извършва въз основа на интегрален показател, а 

чрез значенията на най-тежките последствия, което прави останалите индикатори 

излишни. 

При заплаха от опасности за възникване на вреда за обекти в риск, според Я. 

Вишняков и Н. Радаев [2], влияние оказва критичността. Авторите въвеждат 

критично натоварване 
kp

U  за разрушаване на обектите. То е такова ниво на 

енергийни фактори, което гарантира цялостта на обектите. Във връзка с това 

предлагат въвеждане на трайност на обекта. Тя е свойство, характеризиращо 

запазване на параметрите му в допустимите граници и изпълнение на функциите 

както по време, така и след прекратяване действието на факторите на опасностите. 

Алтернативното на трайността свойство авторите наричат условна уязвимост. 

Условната уязвимост обаче е случайна величина и тя може да се определи чрез 

функцията на разпределение )(uF
kp

 на критичното натоварване. Чрез нея може да 

се установи вероятността )( uUP
kp

<  критичното натоварване да бъде по – малко от 

допустимите значения. Съответно )(1 uF
kr

−  е критерий за трайността на обекта. При 

различна степен G  на разрушаване на обекта )/( guF
kp

= )( ugUP
kp

< . Логиката е 

издържана, но става въпрос само за разрушения и в този смисъл функцията на 

разпределение е своеобразен физически закон на увреждане на обектите от 

конкретни фактори на въздействие. Същевременно не е невъзможно такова 

представяне на сложни многомерни обекти, които са съставени от голяма 

съвкупност от елементи, между които има разнообразни по вид взаимодействия. 

Логиката е валидна за единични елементи, които са отделени от общата структура. 

За цели обекти авторите считат, че е подходяща зависимостта 
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∑
=

=

G

g

krkp
guFGuF

1

)/()/( . 

Това е механично събиране на ефекти. Твърдението не е вярно и е 

неприложимо. Още повече, че големината на u  се фиксира и е детерминирана 

величина.  

Я.Вишняков и Н.Радаев [2] отъждествяват )/( guF
kp

 с относителната 

вероятност, показваща отношението на частта )(uN
g

 на елементите или обектите, 

които са повредени, към общия им брой N . Такова твърдение е неаргументирано. 

Паралелно с изложеното авторите дефинират свойство, наречено защитеност. За 

количествена мярка предлагат коефициент, който представлява широко известния 

показател за ефективност на защитните устройства в техническата безопасност, т.е. 

отношение на енергията пред защитното устройство към енергия след него. 

Условната уязвимост 
g

q  е вероятността )(
krgg

UUPq >= τ  за изпълнение на 

условието за разрушаване 
krg

UU >τ  на обектите за времето τ . Тези характеристики 

са приложими само за материални обекти и само за енергийни въздействия. 

Материалните обекти са свързани и със социално – икономическите системи. 

Взаимодействията им могат да се обяснят чрез прилагане на природни и социални 

тълкувания (Г. Ботев, Ж. Каличин, В Донченко, Дж. Сломан [2]).  

G .Kaiser [2] 

дефинира няколко групи 

индикатори за анализ и 

оценка на уязвимостта. 

Първоначално 

уязвимостта се 

класифицира на: 1) 

социална, към която се 

отнасят демографските 

проблеми, здравето на 

населението, образование 

и труд, държавно управление и др., 2) икономическа – капитали, загуби и щети, 

работна ръка, икономическа активност, екологична, свързана с въздействията върху 

околната среда. Въвеждат се секторни индикатори и индикатори на издръжливостта-

фиг.4. В резултат се определя индексът на общата уязвимост. Към социално – 

икономическата издръжливост се отнасят степента на подготовка, ранно 

сигнализиране, възможности за неутрализиране и адаптиране, възстановяване. 

Екологичната издръжливост включва природни ресурси, здраве на населението, 

състояние на екологичните системи и др. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализът на гореизложените постановки показват, че основна част от тях се 

базират на твърдението, че податливостта е основна характеристика на 

уязвимостта. Други автори използват тази характеристика като прилагателни на 

съответните обекти.  

Част от предлаганите методи свързват уязвимостта със съвкупност от рискове.  

Може да се отбележи, че обясненията и подходите за уязвимостта започват от 

критичните ситуации, преминават към причините за появяване, слабостите и 

несигурността на системите, обектите на въздействие на заплахите, риска за 

появяването им и експониране на опасностите. 

Предлаганите подходи са повече пожелание, отколкото реално приложими. Те, 

наистина, разкриват някои страни на уязвимостта на обектите в риск, но 
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Фиг.4. Структура на общия индекс на уязвимостта 
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същевременно не са подходящи да се структурира обективно обектите в риск, да се 

изясни структурата им, взаимодействията и степента на зависимостите между тях. 

Изложеното показва, че между риска и уязвимостта има пряка връзка. Оценката 

на риска позволява да се разбере степента на негативност на последствията, да се 

оцени възможността и тежестта им, да се разработи цялостна стратегия за 

намаляване на уязвимостта. 

Предлаганите числени критерии за оценка на уязвимостта са за много 

ограничени дейности и обекти.  

Преобладават методите и критериите за уязвимостта от природни бедствия. 

Подходящо е резултатите от определяне на критериите на уязвимостта да 

бъдат представени като номограми или други графични интерпретации, чрез които 

бързо и практически точно да се извършва оценката. 
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