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„България може да се сблъска с бъдещи 
земетресения, подобни по интензитет на 
тези от 1802 г., 1858 г. и 1928 г., и има 
възможност да действа днес, за да намали 
физическото, социалното и финансовото 
въздействие на тези събития. Този доклад 
се фокусира върху сеизмичния риск за общ 
тип жилищни апартаменти - големи панелни 
сгради - в които живеят почти една четвърт 
от населението на България. Тя се стреми 
да установи разпределението и сегашното 
състояние на големите панелни сгради, техния 
риск от повреда или срив при земетресение 
и свързаните с тях финансови и социални 
въздействия и ключови действия, които биха 
могли да бъдат предприети за намаляване на 
тези въздействия.

Констатациите в този доклад показват, че 
структурната цялост и сеизмичната устойчивост 
на големи панелни сгради могат да бъдат 
засегнати от качеството на строителството, 
неадекватната поддръжка, влошаването на 
състоянието, свързано с метеорологичните 
условия, и модификациите след строителството. 
В допълнение към компрометирането на 
безопасността на живота, следните фактори 
вероятно ще увеличат значително разходите 
за ремонт след земетресение: i) влошаване 
на свързването на фасадите и парапетите; ii) 
качество на свързване на дюбелите; iii) частично 
или пълно отстраняване на вътрешните 
стени; iv) конструкционно опасни балконски 
заграждения; и v) история на покривния 
полуетаж.
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съкращения 

GEM Фондация „Глобален земетръсен модел“

GFDRR Глобален механизъм за намаляване на въздействието и 
възстановяване след бедствия

SHARE Seismic Hazard Harmonization in Europe

БАН Българска академия на науките 

ББР Българска банка за развитие  

БВО бърза визуална оценка 

БВП брутен вътрешен продукт 

ВАСО вероятностен анализ на сеизмичната опасност 

ДВ Държавен вестник 

ДДС данък добавена стойност 

ДАСО детерминистичен анализ на сеизмичната опасност

ЕС Европейски съюз

ЕЦА Европа и Централна Азия

МАУ максимално абсолютно ускорение 

МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

НПЕЕ Национална програма за енергийна ефективност на жилищните 
сгради 

ПС панелна сграда 

СБ стоманобетон 

СнС сдружение на собствениците 

СПР съотношение ползи-разходи

независима рецензия на техническия 
анализ  

Tехническият анализ, направен за настоящия доклад, беше прегледан от чл. кор. проф. дфн 
Димчо Солаков, доц. д-р Стела Симеонова и доц. д-р Димитър Стефанов от Националния институт 
по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките. Заключенията от 
официалния технически преглед са копирани (дословно) тук, а пълният преглед е представен като 
техническо приложение 6.

„Най-важните постижения на проекта могат да бъдат обобщени, както следва:

- Анализ на входните данни за изложеността (събрани от различни източници), включително 
ръчно преброяване. Данните са внимателно проучени и анализирани с оглед на тяхната 
надеждност и уместност;

- Специално внимание е отделено на градовете София и Пловдив, за които данните за 
изложеността се изграждат с резолюция на ниво квартал, което е значително подобрение 
спрямо наличните масиви от данни за сградния фонд в България;

- Нелинейните модели изрично разглеждат дискретните съединения между панелите чрез 
подробни модели на дюбелите. Използваният софтуер LS-DYNA позволява да се моделира 
нелинейното поведение на материалите и триенето между панелите. Разработените 
триизмерни числени модели са напълно адекватни на реалните конструкции;

…В това отношение проектът е наистина новаторски ... Всичко това без съмнение е голям успех и 
голяма крачка за сеизмичното инженерство в България… 

- Разработване на криви на повредите за представителните конструктивни типове и 
съответните криви на уязвимост чрез корелации „повреди-загуби”. Това определено 
се прави за първи път в България и е наистина значително постижение за българското 
сеизмично инженерство;

- Резултатите от вероятностния анализ на сеизмичния риск потвърждават високата сеизмична 
устойчивост на панелните сгради, наблюдавана при минали земетресения. Рискът от срутване 
е по-скоро нисък, в диапазона 0,1-0,6% за по-голямата част от територията на България. 
Дори за общините с най-висок риск от срутване стойностите са под 1% за 50 години;
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-   Резултатите от проекта дават отговор на въпроса коя е най-опасната типология. Това се 
постига чрез деагрегиране по конструктивни архитипове на очакваните парични загуби, 
съответстващи на проектното земетресение, за най-рисковите градове. Конструктивният 
архетип Classics в неговата висока версия (над 6 етажа) допринася за над 50% от загубите, 
като над 30% идват от най-често срещаните осеметажни сгради;

-  Появата на значителни повреди и разрушение на фасадните панели извън равнината в 
резултат на „проектно“ земетресение е оценена като правдоподобен сценарий. Делът 
на щетите по фасадите се оценява на 30-50% от общите преки парични загуби. Досега в 
България не е обръщано особено внимание на уязвимостта на фасадните панели;

-  Авторите са формулирали три основни насоки за практическо действие: укрепване на 
организационния капацитет и контрол на процеса на техническа паспортизация, подобряване 
на образеца за технически паспорти и укрепване на регулаторната среда чрез разработване 
на стандарти за конструктивно проектиране и насоки в подкрепа на сеизмичната оценка на 
съществуващи сгради.

Крайната оценка е положителна, работата е извършена на високо професионално ниво. 
Използван е съвременен подход, съчетан с усъвършенстван софтуер за моделиране и анализ 
на панелни сгради. Различните въпроси (технически, нормативни, социални, организационни) 
са анализирани задълбочено и от различни гледни точки. Получените резултати са от особено 
значение за България, а евентуалното разширяване в бъдеще ще бъде много полезно за 
българската инженерна практика.”

резюме
Въведение

През 1802 г. Земетресение с магнитуд 7,9 в Румъния засяга обширен район, като, освен в Румъния, 
разрушава сгради и в България и Молдова, а трусът е усетен чак в Санкт Петербург. Половин век 
по-късно, през 1858 г., земетресение с магнитуд 6,2 с епицентър близо до София нанася повреди 
на 70-80% от сградите в града, а много хора остават без дом. В периода между 1800 г. и 1930 г. 
Осем значими земетресения, които се случват в България, причиняват сериозни щети в градовете 
Русе, Чирпан, София, Пловдив, Благоевград, Велико Търново и много други. През последните 
90 години нивото на сеизмична активност в България е относително ниско, което е причина за 
известно равнодушие (незаинтересованост) сред съвременните граждани и лицата, вземащи 
решения относно риска от земетресение в големите български градове.

Последните научни констатации обаче показват, че рискът от бъдещи земетресения остава 
значителен. Например, неотдавнашно проучване на сеизмичния риск, проведено от Световната 
банка и Глобалния механизъм за намаляване на въздействието и възстановяване след бедствия 
(2017 г.) показва, че при 250-годишно земетресение в България може да има повече от 5 000 
смъртни случая, над 4 милиарда щатски долара преки щети и ефект от 30 милиарда щатски 
долара върху брутния вътрешен продукт (БВП). До подобни констатации стига и оценката от 2018 
г. на фондацията „Глобален земетръсен модел“ (GEM). Нивото на сеизмична опасност в България 
е различно за различните райони на страната, като опасността е най-висока в североизточната и в 
югозападната част (фигура ES.1). 

Изложеността на България на земетресения се е увеличила през миналия век поради увеличението 
на сградния фонд и разширението на инфраструктурата, които в голямата си част са изградени преди 
разработването на съвременните сеизмични стандарти. Въпреки това усилията за количествена 
оценка или по-добро разбиране на свързаните рискове са ограничени. Именно в този контекст 
е изготвено настоящето проучване: необходимо е да се разбере уязвимостта  на България от 
земетресения и да се информират лицата, отговорни за вземането на решения, за действията, 
които могат да предприемат, за да се подготвят и да намалят отрицателното въздействие на 
земетресенията.
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„Слабите звена“ при панелните сгради 
Панелни сгради се изграждат в цяла България, както и в други страни в Източна Европа и 
Централна Азия, в периода между 1960 и средата на 1990-те години, с цел да осигурят жилища 
за нарастващото население в големите градове. Това е период на бърза урбанизация, нарастване 
на населението и индустриализация в България; например, населението на град София почти 
се е удвоило в периода от 1956 до 1992 г. Панелните сгради са проектирани за 50-годишен 
експлоатационен срок от предварително изготвени стоманобетонни панели, които се сглобяват на 
място съгласно стандартизирани проекти. В много случаи са изградени цели квартали от сходни 
типове панелни сгради. Но като се има предвид, че те са построени преди да бъдат въведени 
съвременните норми за сеизмично проектиране, тяхната сеизмична уязвимост остава до голяма 
степен все още неизвестна.

За оценката на сеизмичния риск на панелните сгради е от решаващо значение да се идентифицира 
как сградите реагират на различни нива на сеизмични интензивности, като се вземе предвид 
тяхното състояние при изграждането им и сегашното им състояние - 30 до 60 години по-късно. За 
тази цел, в рамките на настоящето проучване бяха разработени подробни 3-D нелинейни модели 
за най-често срещаните в България панелни сгради, за да се определят прагове за различните 
нива на повреди (много леки, леки, умерени, тежки и разрушение). Въз основа на този анализ 
бяха изчислени приблизителните разходи за ремонт и време и бяха разработени функции на 
уязвимостта на сградите.

От различните конструктивни типове панелни сгради най-уязвими при земетресение са Classics 
Sofia (Бс-69-Сф; Бс-2-63; Бс-VIII-Сф; Бс-V-VIII-Уд, и т.н.), с височина между четири и девет етажа. 
Тези сгради са построени между 1970 и 1990 г. и в момента в тях живеят 58% от всички хора, 
които обитават панелни сгради в България. Този вид е и най-често срещаният в София - 83% от 
апартаментите в панелни сгради и около една четвърт от всички жилища в града. Това означава, 
че панелни сгради от този вид вероятно ще бъдат причина за по-голямата част от повредите и 
загубите в случай на земетресение.

Конструктивната цялост и сеизмичната устойчивост на панелните сгради могат да бъдат засегнати 
от лошото качество на строителството, неадекватната поддръжка, влошаването на състоянието, 
свързано с метеорологичните условия, и промените, направени след изграждането им. Освен 
компрометиране на безопасността за живота, следните фактори могат значително да увеличат 
разходите за ремонт след земетресение:

- Влошаване на състоянието на съединенията на фасадни и парапетни панели. 
Влошаването на съединенията на фасадните панели с основната конструкция на сградата 
може значително да повлияе на целостта на съединенията. За съжаление скорошните 
примери показват, че дори и без земетресение, влошаването на съединенията може да 
доведе до падане на тежки фасадни панели. Според настоящето проучване, повредата на 
фасадните панели в случай на земетресение може да бъде причина за повече от 50% от 
финансовите загуби, свързани с повредите.

- Лошо качество на строителството и лоша поддръжка на дюбелните съединения. 
Дюбелните съединения в панелните сгради са изработени на място, поради което не е 
изненадващо, че някои от по-често срещаните конструктивни дефекти при панелните сгради, 
са свързани с дюбелите. Недостатъчната поддръжка, течове на тръбите и проникването 
на вода могат допълнително да повлияят на целостта на дюбелните съединения между 
носещите панели. Настоящето проучване установи, че влошаването на състоянието на 
дюбелите може значително да увеличи вероятността от срутване на панелната сграда при 
земетресение - например, в София широкоразпространена корозия на дюбелите може да 
утрои риска от срутване при земетресение с вероятност веднъж на 475 години.

- Частично или пълно премахване на вътрешни стени. Някои собственици са преустроили 
апартаментите си след построяването им чрез изрязване на отвори във вътрешните панели 
или чрез разширяване на отвори за вратите. Въпреки големия брои конструктивни панели 

Фигура ES.1: Нива на сеизмична опасност в България (Легенда: максимално земно ускорение 
на скала за период на повтаряемост от 475 години) 

Източник: въз основа на вероятностния анализ на сеизмичната опасност, направен за настоящето проучване (виж 
Техническо приложение 1 за повече подробности).

Настоящият доклад и анализът, върху който се основава, разглеждат конкретно въздействието 
на земетресенията върху панелните сгради, в които живее почти една четвърт от населението на 
България. Констатациите по отношение на панелните сгради представляват значителна стъпка 
напред, но е важно да се отбележи, че те са само един тип от сградите в жилищния сектор. Възможно 
е други типове сгради да бъдат по-уязвими по отношение на щетите, причинени от земетресенията 
и за тях ще са необходими подобни анализи. В това отношение настоящето проучване създава 
прецедент и рамка за бъдещи проучвания.

Настоящето проучване е провокирано от оценката на Световната банка на жилищния сектор в 
България и има за цел да отговори на следните въпроси: 

• Какви са видовете жилищни панелни сгради и как те са разпределени географски? По 
какъв начин преустройствата и липсата на поддръжка във времето са повлияли на 
конструктивната безопасност на тези сгради?

• Как панелните жилищни сгради ще издържат на земетресения, отчитайки различна 
сила на земните движения и различните видове сгради? Какви ще бъдат социалните и 
икономическите последици от повредите при земетресението?

• До колко настоящият процес на изготвяне на технически паспорти в България идентифицира 
слабости в панелните сгради?

• Кои са осъществимите, прагматични и рентабилни подходи за подобряване както на 
сеизмичната безопасност, така и на цялостното качество на панелните жилищни сгради?

• Какви действия могат да се предприемат в по-широк мащаб за определяне и намаляване на 
сеизмичния риск в други видове жилищни и нежилищни сгради?
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Свързаното с това трето предизвикателство е фактът, че въпреки че конструктивното 
обновяване понастоящем може да бъде финансирано по НПЕЕ, на практика малко сгради, за 
които е установено, че имат конструктивни недостатъци, се финансират по НПЕЕ. Това е така, 
защото процесите на проектиране и одобрение на такива проекти отнемат допълнително време 
и включват усложнения.

Други потенциални слабости в процеса на техническата паспортизация включват много ниските 
референтни стойности за оценката (конструктивно обследване и издаване на технически 
паспорт струват 2,5 евро/м2 от жилищната площ,2 което е изключително ниска цена), липса на 
насоки или спецификации за конструктивните недостатъци, които трябва да бъдат проверени 
като част от паспортизацията, неясен процес за проверка и ниска обществена осведоменост 
по отношение на сеизмичния риск. Всички това създава трудности на инженерите, когато се 
опитват да извършат обследване, особено вътре в сградите и/или тестване на материали.

Закон за устройство на територията 
Допълнително ограничение за подобряване на сеизмичната устойчивост произтича от Закона за 
устройството на територията на България. За разлика от други страни, законът не включва отделни 
изисквания за проектиране на конструктивни/сеизмични подобрения в съществуващи сгради, 
различни от тези за новите сгради. В резултат на това процесът на одобрение на модернизацията 
на сградите е точно толкова сложен, скъп и времеемък, колкото при изграждането на нова сграда. 

Потенциални последствия за панелните сгради 
при земетресение 

В рамките на настоящето изследване се проведе моделиране на сеизмичния риск, за да се предвидят 
поведението и резултатите за жилищните панелни сгради от различни типове земетресения (вж. 
каре ES.1 за обяснение на различните типове земетресения). Следва да се отбелжи, че тези 
изчисления се отнасят само за панелни сгради и не разглеждат повреди върху други видове 
сгради. 

2 Референтните стойности са на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, https://www.mrrb.
bg/bg/referentni-stojnosti/.

на етаж, подобни промени след изграждането на сградата могат да окажат влияние на 
сеизмичната устойчивост на цялата конструкция, особено ако са направени промени в 
носещите стени на първите три етажа. Настоящето проучване показва, че тези преустройства 
на панелните сгради могат да удвоят вероятността за срутване при земетресение, да 
увеличат финансовите загуби с 15% и да увеличат броя на обитателите, което ще се нуждае 
от подслон след земетресението, с повече от пет пъти.

- Опасни конструкции затварящи терасите. Усвоените тераси са често срещано явление в цяла 
България, при което обитателите разширяват апартаментите си, като свързват пространството 
на терасата с вътрешното пространство. Тези промени рядко са одобрени от правоспособен 
инженер, а елементите по терасите, особено тези, изградени от тежки материали като зидария 
или дори стъкло, са с висок риск от срутване по време на земетресение. 

- Гъвкав покривен етаж. Фасадните елементи с най-висок сеизмичен риск са късите 
панели в горната част на сградата, които затварят двойния покрив. Те са подложени на 
значителни премествания дори при малки земетресения и техните съединения са с най-
голяма вероятност да са били обект на продължителна корозия и влошаване с течение на 
времето. Поради това, от всички видове панели, те са с най-голяма вероятност да паднат 
по време на земетресение. 

- Меки почви. Деформацията на почвите по време на земетресения, като например при 
втечняване, може значително да увеличи уязвимостта на сградата поради повреждането на 
основите. 

Процеси за оценка на сеизмичната уязвимост и 
укрепване

Техническа паспортизация на строежите
Наредбата за техническите паспорти на строежите е единственият задължителен правен 
документ в България, който изисква оценка на сеизмичната безопасност на съществуващите 
конструции.1 В този процес на техническа паспортизация обаче бяха идентифицирани няколко 
предизвикателства: Първо, по начина, по който се извършва сега, процесът на техническа 
паспортизация може да не успее да идентифицира сгради, които представляват заплаха за 
живота или които ще изискват значителен и скъп ремонт/реконструкция при земетресение. 
Съгласно Националните норми за проектиране, инженерът има легално правото да оцени 
сградата като сеизмично осигурена, ако тя отговаря на сеизмичните норми, валидни по време 
на проектирането и строителството, дори ако тези по-стари норми не отразяват съвременната 
сеизмична опасност и инженерни съображения. В резултат на това, от правна гледна точка е 
възможно дадена сграда да получи положителна оценка за сеизмична осигуреност  , дори ако 
тя не отговаря на настоящите норми.

Второ, повечето от проведените до момента технически паспортизации в България са част 
от изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на жилищните сгради 
(НПЕЕ). Обикновено общините наемат архитект/инженер със съгласието на сдружението на 
собствениците, а правителството плаща за паспортизацията. Няма отделна организация, която 
да гарантира качеството или независимостта на процеса на паспортизация. Тъй като общините 
се стремят да увеличат максимално броя на сградите, които да бъдат одобрени за финансиране 
от НПЕЕ, техническата паспортизация би могла да представлява конфликт на интереси за 
местните власти, които ще са за положителните оценки при паспортизацията. 

1 На сгради, които са преминали през техническа паспортизация се издават технически паспорти. По закон 
технически паспорт трябва да бъде издаден за всяка съществуваща сграда в България до 2022 г. На практика 
повечето жилищни сгради, включително силно уязвимите сгради като тези с неармирани конструкции от зидария, 
изградени преди въвеждането на нормите, все още не са преминали през оценка на сеизмичната уязвимост. 

Каре ЕS.1. Определения на сценариите за земетресения, използвани за моделиране на риска 

Земетресение с висока вероятност: събитие, което се случва веднъж на 72 години, за което може 
разумно да се очаква да се случи през един човешки живот. Това е земетресение с относително нисък 
магнитуд, което се случва сравнително често.

Проектно земетресение: събитие, което се случва веднъж на 475 години, за което съвременните 
сгради са проектирани.  

Рядко земетресение: събитие, което се случва веднъж на 2 475 години, което е с малка вероятност да 
се случи, но обикновено е с висок магнитуд и е много опустошително.

Важно е да се уточни, че което и да е от горепосочените събития може да се случи във всеки един момент 
и може да се случи веднъж, два или повече пъти в даден период от време или изобщо да не се случи.
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Tаблица ES.1: Последствия от миналите земетресения, ако те се случат днес: Витошко 
земетресение от 1858 г. и земетресение Пловдив-Чирпан от 1928 г.   

земетресение витошко земетресение от 1858 г.:  
магнитуд 6,2, софия

пловдивско-Чирпанско земетресение 
от 1928 г.: магнитуд 7,1, пловдив

Конструкции в града с поправими 
повреди (брой) 2 620 (53% от всички панелни сгради в София) 415 (23% от всички панелни сгради в Пловдив)

Конструкции в града с непоправими 
повреди, вкл. срутвания (брой) 700 (14% от всички панелни сгради в София) 60 (3% от всички панелни сгради в Пловдив)

разходи за ремонт/реконструкция 
(млн. евро)a

1 785 (мин. 1 090, макс. 2 470); 3.7% от БВП 
(мин. 2.3% до макс. 5.2%)

170 (мин. 66 до макс. 268); 0,4% oт БВП (мин. 
0,1% до макс. 0,6%)

ранени 27 585 (6% от хората в панелни сгради в 
София)

1 855 (1,25% от хората в панелни сгради в 
Пловдив)

смъртни случаи 3 800 (~1% от хората в панелни сгради в 
София)

235 (0,15% от хората в панелни сгради в 
Пловдив)

домакинства, нуждаещи се от 
подслон за около 3 месеца след 
земетресението (брой)

87 540 (43% от домакинствата в панелни 
сгради в София)

12 150 (23% от домакинствата в панелни 
сгради в Пловдив)

домакинства, нуждаещи се от 
подслон за около 6 месеца след 
земетресението (брой)

20 500 (10% от домакинствата в панелни 
сгради в София)

1 825 (3,5% от домакинствата в панелни 
сгради в Пловдив)

домакинства, нуждаещи се от 
преместване след земетресението 
(брой)

29 920 (15% от домакинствата в панелни 
сгради в София)

2 020 (3,7% от домакинствата в панелни 
сгради в Пловдив)

Източник: въз основа на анализа, изготвен за настоящето проучване.

a. Минималните и максималните стойности съответстват на 16-ия и 84-ия 
фрактил, които се използват обикновено при вероятностния анализ.

Потенциални мерки за намаляване на риска при 
панелните сгради

При тестването на решения за намаляване на сеизмичния риск в панелните сгради, бяха разгледани 
следните фактори: минимални прекъсвания на обитаването, възможност за интегриране със 
съществуващите правителствени програми, рентабилност, мащабируемост, уместност спрямо 
местния контекст и иновативност. Въпреки че в много случаи може да се окаже по-рентабилно 
едропанелните сгради да се разрушат и да се построят наново, като се има предвид тяхната 
възраст, това не се счита за опция, която е широко приета от настоящите обитатели на сградите, 
така че тя не е проучена. Бяха разработени редица варианти за конструктивно укрепване на 
панелните сгради, както е описано по-долу. Тези варианти изискват по-нататъшно проучване и 
анализ, за да се вземат предвид местните вариации при сеизмичния риск, почвените условия, 
социално-икономическите условия и т.н.

Съединения на фасадните панели
Bъз основа на направения тук анализ, подобряването на съединенията на фасадните панели е 
икономичен начин за значително намаляване на риска при земетресения и свързаните с него 
финансови загуби.  

Съгласно извършеното моделиране на риска, земетресение с висока вероятност в София би 
довело до щети на панелните сгради, възлизащи на над 80 милиона евро. Проектно земетресение 
може да доведе до десетки смъртни случаи и над 1 000 ранени, да остави повече от 94 000 
домакинства в нужда от временно настаняване, и да генерира разходи за ремонт/възстановяване 
на панелните сгради от близо 800 милиона евро. Рядко земетресение може да доведе до повече 
от 2 400 милиона евро в щети, свързани с панелните сгради, да убие или нарани хиляди хора и да 
остави повече от 140 000 домакинства в нужда от настаняване за повече от три месеца.

Прогнозирано е, че и Пловдив, Варна и Русе ще понесат скъпоструващи щети при земетресение 
с висока вероятност; рядкото събитие ще доведе до стотици смъртни случаи, хиляди ранени и 
щети на стойност стотици милиони. Таблица ES.1 представя обобщение на резултатите за София 
и Пловдив, ако едно от двете исторически земетресения се случи днес. Фигура ES.2 илюстрира 
разпределението на загубите, съответстващи на проектирано земетресение.

Фигура ES.2: Разходи за ремонт/реконструкция по общини (Легенда: вероятни щети по 
конструкция и фасада - 10% за 50 години [млн. евро])  

Източник: въз основа на анализа, изготвен за настоящето проучване.

Освен социалното въздействие и травмата, които са свързани с едно голямо земетресение, 
икономическото въздействие върху домакинствата е значително, като се сравнят разходите за 
ремонт с годишните доходи на домакинствата. Ако някое от миналите земетресения – земетресението 
с M6,2 от 1858 г. или с M7,1 от 1928 г. - се случи днес в София или в Пловдив, разходите за ремонт 
на домакинство се очаква да бъдат 50–80 процента от годишния доход на домакинството. При 
земетресенията в останалата част на страната (североизточна и югозападна България), разходите 
могат да достигнат до 60-80% от годишния доход на домакинствата. Като се има предвид, че в момента 
само 10% от жилищните имоти в България са застраховани, подобни загуби биха представлявали 
голяма финансова тежест за собствениците - и в крайна сметка за правителството, от което се 
очаква да заплати поне част от разходите за ремонт и реконструкция.
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Съединения на фасадните панели при двойния покрив 
Независимо дали към останалата част от фасадата на сградата ще бъдат прилагани някакви мерки, 
силно препоръчително е да се извърши укрепване на съединенията на фасадните панели към 
плочата на покрива. Цената за тази модернизация на квадратен метър е приблизително същата 
като разходите за модернизация на фасадата за вариант 1, но като се има предвид, че тя се отнася 
само за площта на покривния етаж, общата стойност на тази интервенция е значително по-ниска. 
Както при вариант 2, стандартизиран предварително одобрен проект за тази модернизация и 
организиране на изпълнението й заедно с цялостната модернизация по отношение на енергийната 
ефективност, може да доведе до допълнително намаляване на разходите. Този вариант е решение, 
при което не може да се сгреши, тъй като то би могло да смекчи риска от смъртни случаи и 
наранявания, да намали имуществените щети и да донесе огромни ползи при пределни разходи.

Усвоени тераси 
Mерки за подобряване на сеизмичната безопасност на терасите следва да бъдат взети заедно с 
цялостната модернизация на всички останали фасадни елементи.     

Добавяне на етажи към панелните блокове 
Страни от региона (например Беларус, Руската федерация5) са възприели практиката за добавяне 
на етажи към панелните сгради като част от тяхната модернизация, но също така и за увеличаване 
на предлагането на апартаменти. Продажбата на апартаментите, допълнително добавени към 
сградата, може да компенсира инвестициите в сеизмично укрепване, енергийна ефективност, 
модернизация и подобряване на общите части и сградната инсталация. Добавянето на етажи до 
сега не е било разглеждано за България, като се имат предвид съображенията около сложността 
на конструктивната оценка и сеизмичната устойчивост на панелните сгради.

Инженерният анализ и анализът на сеизмичния риск, който е направен за настоящето изследване, 
показва потенциал за добавяне на етажи към горните части на панелните сгради, при условие, 
че е налице адекватно качество на строителството и поддръжката, няма големи промени по 
носещите стени и проектирането на подобни решения и изпълнението на подобни програми се 
следи внимателно. За панелните сгради с една надлъжна стена ще са необходими допълнителни 
вертикални шайби, за да могат да бъдат изградени допълнителни етажи. Анализът на осем 
етажна сграда от типологията Classics Sofia /БС-69-Сф, БС-2-63, Бс-VIII-Сф, Бс- V-VIII-Уд в София 
показва, че сеизмично надграждане с две шайби и добавянето на два етажа ще намали уязвимостта 
на сградата и риска от срутване, а също така ще доведе и до по-ниски разходи за ремонт след 
евентуално земетресение.

Въз основа на направения анализ за настоящия доклад, добавянето на два етажа към осем етажна 
панелна сграда с една секция, което включва и нов асансьор, съчетано с подобрения на енергийната 
ефективност на цялата сграда и сеизмично укрепване на фасадата и конструкцията за поемане 
на хоризонталните въздействия, се оценява на приблизително 575 000 евро. Според пазарните 
условия, тези новопостроени апартаменти биха могли да бъдат продадени за над 500 000 евро в 
София, 375 000 евро в Пловдив и други големи градове, и 300 000 до 330 000 евро в по-малките 
градове в регионалните центрове, което прави този вариант потенциално неутрален по отношение 
на разходите или с ниско ниво на разход. 

Съотношението ползи-разходи при този подход е изчислено за цяла България за панелна сграда 
тип Classics Sofia по отношение на сеизмично конструктивно подобрение, като резултатите зависят 
от нивото на сеизмичност, цената на имотите и броя на сградите във всяка община. Резултатите са 
показани на фигура ES.3, където общините в синьо имат съотношение на ползите и разходите над 
1, което означава, че инвестицията в сеизмично укрепване в тези области е финансово оправдано.

5 За Беларус, вж. Russian News Agency, “Какво да правим със сградите от времето на Хрусчов”,  9 април [на руски 
език]; за Руската федерация, виж Realty.rbc.ru, “Вместо събаряне: как да бъде осъвременена пететажната сграда” [на 
руски език], https://realty.rbc.ru/news/591465ea9a794768eb9ac0f3.

Вариант 1: Укрепване на съединенията на фасадните панели от 
вътрешната страна на сградата

Укрепването на съединенията на фасадните панели от вътрешната страна на сградата чрез 
инсталиране на стоманени профили и анкери може да бъде осъществима мярка за всички 
жилищни панелни сгради, но тя може да бъде особено подходяща за онези сгради, по които 
вече е направено подобрение на фасадата (по текущата програма за енергийна ефективност 
на правителството, НПЕЕ), при които дейността по укрепване на панелите от външната страна 
може да увреди новопоставената фасада.

Разходите за материали и труд се оценяват на 8-10 евро/м2 жилищна площ в зависимост от 
механизма за закрепване на панела.3 Това е приблизително 12–17% от текущите референтни 
максимални цени за строителни работи по НПЕЕ, които са 58-65 евро/м2 към октомври 2016 г.4 
(без данък добавена стойност). Поради сравнително ниската цена и лесната реализация, 
подобни решения за конструктивно подобрение могат лесно и систематично да се прилагат в 
мащаб въз основа на предварително проектирани и предварително одобрени схеми. 

Общата инвестиция за укрепване на съединенията на всички фасадни панели в панелните 
сгради в София се оценява на около 140 млн. евро, което представлява около 1% от текущата 
пазарна цена или около 2% от разходите за подмяна на тези сгради. Дори при сравнително 
слабо земетресение (с магнитуд 5,6) в близост до центъра на града, предварителното 
укрепване на всички фасади може да намали преките разходи за ремонт с 150 милиона евро. За 
земетресение, което е повторение на земетресението от 1858 г. (магнитуд 6,2), намаляването 
на разходите за ремонт може да достигне над 300 милиона евро. Тези цифри включват само 
преките разходи за ремонт, докато действителните ползи биха били значително по-високи, ако 
се вземат предвид човешките жертви, повреденото имущество (коли, паркирани наблизо и 
т.н.), временните жилища и други свързани непреки разходи.

Вариант 2. Укрепване на съединенията на фасадните панели от външната 
страна, заедно с мерки за подобряване на енергийната ефективност 

Укрепването на фасадните панели от външната страна на сградата е по-малко инвазивна 
възможност от гледна точка на собствениците на жилища, но изисква скеле (срещу допълнително 
заплащане), както и работници с достатъчен опит и познания, които да центрират допълнителни 
анкери в сравнително тънките етажни плочи, които не се виждат отвън. Този вариант изисква 
детайли за връзка, различни от тези във вариант 1, както и известно разрушаване на фасадните 
панели, за да се разкрият етажните плочи. Разходите ще варират в зависимост от конфигурацията 
на сградата: те ще бъдат по-високи от тези при вариант 1 поради необходимостта от скеле, но 
ако дейността се извърши заедно с подобренията в енергийната ефективност по НПЕЕ, цените 
ще бъдат в същия диапазон като при вариант 1. Следователно, те ще изискват подобна обща 
инвестиция и ще постигнат подобно общо намаляване на загубите от земетресения. 

Вариант 3. Частична или пълна подмяна на фасадните панели
Друго възможно решение е частично или цялостно да се заменят съществуващите фасадни панели 
с нови, леки и енергийно ефективни панели, които едновременно ще подобрят всички аспекти на 
сградата - енергийна ефективност, сеизмична безопасност и външен вид. Въпреки че разходите 
за този вариант биха могли да варират значително в зависимост от дизайна и вида на избраната 
облицовка, стандартизираното проектиране и големите обществени поръчки могат да доведат до 
икономии от мащаба.

3 Тези разходи не включват разходи, свързани с преместване на живущите и ремонт на интериора до първоначалното 
му състояние. Те се основават на допускането, че всички фасадни панели в сградата трябва да бъдат подсилени, 
докато в действителност и в зависимост от конфигурацията на сградата, не всички панели ще се нуждаят от 
укрепване. Това означава, че споменатите по-горе разходи могат да бъдат оптимизирани и допълнително намалени.  
4 Референтните стойности са на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, https://www.mrrb.
bg/bg/referentni-stojnosti/.
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Укрепване на процеса за оценка на сеизмичната уязвимост и 
конструктивни подобрения.

Промените в законодателството и разпоредбите за преодоляване на посочените по-горе 
предизвикателства ще отнеме време, но процесът на техническа паспортизация може да бъде 
бързо реформиран, за да включва допълнителни проверки за следните конструктивни уязвимости 
на панелните сгради: 

• Нарушена якост на носещите стени на първите три етажа поради влошаване на материалите, 
разширяване на отворите от собствениците на жилища или премахване на носещи стени; 

• Неравномерно слягане на земната основа под сградата, което може да причини значителни 
конструктивни повреди и да доведе до по-нататъшни конструктивни разрушения по време 
на земетресение. 

• Отчитане на наличието на меки почви, които биха могли да влошат повредите при 
земетресението; 

• Признаци на влошаване на състоянието на съединенията на носещите стени и плочите; 

• Влошаване на съединенията на панелите и техните части, особено на места с повишена 
влажност, като например съединенията на фасадните панели, външни носещи панели и 
панели, които се намират при постоянна влажност (например, в бани и в близост до покриви); 

• Неадекватни съединения на фасадни панели и парапети, особено на късите фасадни панели, 
които затварят двойния покрив; 

• Новопостроени конструкции, които затварят терасите.  

Много от тези недостатъци могат да бъдат преодоляни с предварително одобрени, стандартизирани 
и евтини ремонтни решения. Някои конструктивни недостатъци обаче може да изискват 
индивидуален подход за всеки отделен случай за постигане на оптимизирано и ефективно 
конструктивно подобрение.

ПреПоръки
Основните препоръки от настоящето проучване включват следното: 

подобряване на осведомеността по отношение на сеизмичния риск при панелните 
сгради сред собствениците, сдруженията на собствениците, инженерите и отговорните за 
взимане на решения лица. 

До този момент сеизмичният риск при панелните сгради не беше количествено оценен и 
на територията на България не са се случвали силни земетресения след изграждането 
им. Настоящето проучване предоставя полезна информация на собствениците на жилища, 
сдруженията на собственици, инженерите и лицата, отговорни за вземането на решения, относно 
риска при панелните сгради, включително кои са видовете сгради, които са най-уязвими, 
основните недостатъци, които намаляват конструктивната якост и сеизмичната устойчивост, 
както и потенциалното въздействие на бъдещо земетресение. Най-важната стъпка за общините 
и централната власт е ясно да комуникират дългосрочните ползи от мерките за намаляване на 
сеизмичния риск, особено за панелните сгради. Съществува ясна възможност за разработване на 
стратегия и на инвестиционна програма за намаляване на риска при панелните сгради с течение на 
времето, като същевременно се подобрят условията на живот в панелните сгради, за да бъдат дом 
за обитателите си за още много десетилетия. 

Фигура ES.3: Съотношение ползи - разходи, изчислено за повреда/загуба на фасадите (горе) и 
конструктивни щети/загуба, които не са свързани с фасадите (долу), по географски райони

Източник: въз основа на анализа, направен за настоящето проучване.

Забележка: изчисленията предполагат 50-годишен експлоатационен срок на сградата, 2% сконтов лихвен процент, 
два допълнителни етажа, и субсидирани разходи за енергийна ефективностs.
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впоследствие за разширяване на програмите за надграждане и ремонт на жилищата. Целта на 
пилотните проекти ще бъде да се намерят най-подходящите строителни материали и методи за 
вертикалните разширения, да се оптимизира процеса на строителство (свеждане до минимум на 
периода на строителните работи, на рисковете за здравето и безопасността на живущите и периода 
на пребиваването им във временни жилища), както и да се оптимизират разходите за проектиране 
и строителство. Пилотните проекти ще бъдат използвани като доказателство за концепцията и ако 
са успешни, като примери за привличане на общественото внимание и провокиране на действия.

гарантиране на рентабилно временно настаняване на живущите за времето 
на основните ремонти (такива, които включват повече от поправяне на 
фасадата). 
Като част от проектирането на модернизацията и програми за намаляване на риска, които не се 
ограничават само до ремонт на фасадните панели, живущите трябва да имат достъп до временни 
жилища - или чрез разпределяне във временни социални жилища, или чрез финансова подкрепа 
под формата на ваучери за наем. Без тази финансова подкрепа за живущите, и особено за 
възрастните и по-бедните от тях, има вероятност за значителна съпротива срещу всяка програма, 
насочена към подобряване на безопасността и условията на живот в сградите. Както показва 
опита на други места, осигуряването на помощ при преместване на вещите в началото и в края 
на процеса също може да намали съпротивата на живущите срещу програмите за намаляване на 
риска, които изискват преместване.

разработване на механизми за диференцирано финансиране за панелните 
сгради в зависимост от типа интервенции и социално-икономическите 
условия. 
Необходими са различни механизми за финансиране, които да отговорят на различните видове 
интервенции по панелните сгради и различните социално-икономически условия в страната. 
Въпреки че свързани с това анализи са извън обхвата на настоящето проучване, вариантите могат 
да включват преразглеждане на референтните разходи за строителни дейности в рамките на НПЕЕ 
за покриване на сеизмичното укрепване на фасадите. Все пак, този и други варианти следва да 
бъдат проучени по-подробно в бъдещ анализ.

разработване и промотиране на стандартни указания за конструктивни и 
неконструктивни промени специфични за панелните сгради, за инженери, 
собственици на жилища и общини.
Заинтересованите страни могат да се противопоставят на основните конструктивни подобрения 
и интервенции, ако процесът изглежда неясен, сложен административно или скъп. Насоките и 
предоставянето на информация могат да насърчат подкрепа сред заинтересованите страни и да 
улеснят приемането и прилагането на тези конструктивни подобрения. Насоките за собствениците 
на жилища могат да се съсредоточат върху дългосрочните ползи от различните решения за 
подобрения, възможностите за финансиране и други налични финансови инструменти, различните 
стъпки, свързани с изпълнението на решенията, както и продължителността на процеса на одобрение 
и на строителство. За местните власти и за инженерите насоките могат да се съсредоточат върху 
техническата страна на различните схеми за подобрения, на ресурсите и времето, което изискват, 
на критериите и етапите на одобрение, като се прави разлика между лесни и бързи решения, 
предварително одобрени решения, които не са напълно стандартизирани и следва да бъдат 
променяни за всеки отделен случай и специфични за конкретния случай решения за подобрения, 
които изискват специални или неконвенционални подходи за проектиране и които биха могли да 
изискват и неконвенционални строителни техники и по-дълги периоди на преместване за живущите.   

гарантиране на изпълнението на сеизмичното укрепване заедно с мерките 
за подобряване на енергийната ефективност или панелните сгради с 
конструктивни дефицити да се изключват от нпее. 
Въз основа на настоящето проучване, панелните сгради със силно корозирали съединения, или 
с неразрешени конструктивни промени, направени след изграждането на сградата (например, 
допълнителни отвори в стените), трябва да не бъдат допускани по програмите за енергийна 
ефективност, освен ако не са предприети мерки за сеизмичното им укрепване заедно с 
подобряването на енергийната им ефективност. Преди да бъдат одобрени за мерки за повишаване 
на енергийната ефективност, сградите трябва да бъдат оценени, за да се потвърди, че не се 
наблюдават конструктивни недостатъци: качеството на бетона и якостта на дюбелите трябва да 
бъде в рамките на стандартните спецификации; не трябва да се наблюдава корозия на стоманата 
или влошаване на качеството на бетона при съединенията на фасадите, парапетите и късите 
фасадни елементи при двойния покрив; не трябва да има признаци на влошаване на съединенията на 
носещите стени и плочите; не трябва да има неравномерно слягане на земната основа под сградата 
и не трябва да има промени на носещи стени. В случаите, в които са установени недостатъци на 
съществуващата конструкция, те следва да бъдат оценени допълнително и поправени преди или 
заедно с подобренията, свързани с енергийната ефективност. 

интегриране в нпее на опростени и рентабилни решения за подобрения 
на  фасадите на сградите, с цел значително намаляване на финансовата 
тежест и загубата на домове, причинени от земетресенията. 
Сеизмичното укрепване на фасадните панели може да се осъществи паралелно с обновяването на 
фасадите по НПЕЕ, срещу много ниски допълнителни разходи. По-голямата част от дейностите, 
които понастоящем са включени в процеса на изграждане на енергийна ефективност, са необходими 
и за допълнителните конструктивни подобрения на фасадата. Ако мерките за укрепване следват 
предварително одобрени стандартизирани проекти за различните типове панелни сгради, това 
допълнително ще намали разходите за проектиране и инспекция. Конструктивните подобрения 
могат да се прилагат за всички сгради, които са одобрени за финансиране по НПЕЕ, което би 
намалило риска от повреди по фасадите в случай на земетресение, както и ежедневния риск от 
падане на фасадни панели поради лошо качество на строителство или лоша поддръжка. Възможно 
е да се постигне известна оптимизация на стандартизираните решения чрез групирането им според 
различните сеизмични зони в страната. Тези предварително одобрени проекти следва да включват 
фасадни панели с и без отвори, еднопластови и многопластови, както и с и без фасадни греди,6 
както и фасадни панели на балкони и парапети и къси фасадни елементи при покрива.

в големите градове следва да се обмисли пилотно разработване на 
нискоразходни или разходно неутрални решения, които водят до 
намаляване на сеизмичния риск, енергийна ефективност, капиталови 
подобрения и ползи за подобряване на стандарта на живот и които 
разширяват наличния сграден фонд.
Анализът, проведен за изследването, показва, че панелните сгради по принцип са подходящи за 
вертикално надстрояване с допълнителни етажи. Този подход има огромен потенциал за спестяване 
на публични инвестиции чрез самофинансирано цялостно подобрение на панелната сграда, 
включително конструктивно и неконструктивно сеизмично укрепване и енергийна ефективност. 
Стартирането на пилотни проекти със строги критерии и процедури, които обхващат етапа както 
на проектиране, така и на строителство, ще спомогне за извличане на поуки за прецизиране и 

6 Някои фасадни панели се състоят от един слой бетон с дебелина 25–26 cm, други се състоят от три слоя: вътрешен носещ слой 
от 7–9 cm, чрез който панелът е свързан към плочата, лек слой за топлоизолация и външен защитен слой. В първия случай целият 
панел е носещ, докато във втория случай само вътрешният слой е носещ. Това означава, че новоинсталираните анкери ще се 
различават в зависимост от вида на фасадния панел.
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обмисляне на разработването на процедури за бърза визуална оценка (Бво) 
като част от техническата паспортизация, с цел гарантиране на стабилна и 
последователна оценка на сеизмичната уязвимост на сградите в България. 
Процесът на техническа паспортизация може да бъде подкрепен с процедура за бърза визуална 
оценка, която да осигури на практикуващите инженери недвусмислен и лесен за прилагане 
инструмент за оценка на сеизмичния риск на съществуващите сгради. Тази процедура е успешно 
разработена в много страни с висок сеизмичен риск, включително Нова Зеландия и САЩ. Процесът 
на разработване на БВО установява и общо разбиране за сеизмичния риск сред инженерите, 
властите, учените, собствениците на жилища и други заинтересовани страни в страната.

БВО ще помогне на инженерите да идентифицират критичните конструктивни недостатъци в 
различните видове сгради, както и опасностите за живота, причинени от неконструктивни елементи. 
Процедурата осигурява последователна система за оценяване, базирана на ясно дефинирани 
критерии за изпълнение за различните видове сгради и сеизмичната зона, в която се намира 
сградата. Системата за оценяване помага и за приоритизиране на мерките за намаляване на 
риска и може да оправдае необходимостта от по-нататъшен подробен конструктивен анализ и/или 
изпитване in situ. Изпълнението на БВО не следва да бъде сложно или да отнема много време, тъй 
като е предназначено за получаване на предварителна информация, преди да бъдат инвестирани 
допълнителни ресурси. Също така би било разумно да се гарантира, че БВО може лесно да се 
свърже с формулярите за оценка на конструктивната безопасност след земетресението. Под 
ръководството на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), БВО 
може да бъде разработена от експерти, които съчетават местен опит, съвременни международни 
знания, научни постижения и практически познания за индустрията.

обмисляне на разширяване на настоящата оценка на риска, така че да се 
обхванат всички типове жилищни сгради и публични активи в България.
Като цяло сеизмичният риск в България не е добре количествено определен и е препоръчително да 
се направи всеобхватна, поетапна оценка. Настоящият анализ предоставя ясна рамка за оценка на 
сеизмичния риск, която се основава на приетата от правителството (Българска академия на науките 
и МРРБ) методология. Препоръчва се това проучване да се разшири и да обхване многофамилни 
тухлени и многофамилни стоманобетонни сгради, строени преди 1987 г., които са имали повреди 
при земетресения в други страни. Освен това следва да се обхванат и сгради, които са от критично 
значение за реагиране при извънредни ситуации при земетресения (сгради за гражданска защита, 
пожарни и аварийни станции, болници и т.н.), тъй като сравнително слабото земетресение в Перник 
демонстрира присъщата уязвимост на тези сгради (например, една пожарна станция беше силно 
повредена). Препоръчва се също така бързо оценяване на сеизмичния риск за училищните сгради, 
като се има предвид, че подобни конструкции в други страни са идентифицирани като уязвими. 
И накрая, като се има предвид много високия риск за София и Пловдив, се препоръчва да бъдат 
извършени подробни проучвания на ниво град за по-нататъшно количествено определяне на 
сеизмичния риск в тези градове. 

гарантиране, че всички сгради са оценени за сеизмичен риск преди да 
бъдат включени в бъдещи програми за енергийна ефективност.
Настоящето изследване прави количествено определяне на сеизмичния риск на панелните сгради 
и посочва основните фактори, които могат да увеличат сеизмичния риск. В България обаче има 
много други видове многофамилни жилищни сгради, които отговарят на условията за финансиране 
по НПЕЕ и чиито сеизмичен риск е неизвестен. Повечето от тези сгради са построени преди 
въвеждането на съвременните норми за сеизмично проектиране, а някои типове сгради вече са 
демонстрирали висока уязвимост при минали земетресения в региона. Другите видове сгради 
следва да бъдат внимателно оценени за сеизмичен риск, преди да бъдат включени в програми за 
енергийна ефективност, и следва да се гарантира, че всички необходими мерки за конструктивно 
укрепване ще бъдат взети успоредно с подобрения на енергийната ефективност.

обмисляне на преглед на стандартите за проектиране и законодателството, 
свързано с оценката на сеизмичния риск в съществуващите сгради.
Процесът, по който се извършва техническа паспортизация понастоящем може да бъде подобрен, 
за да се гарантира по-точна оценка на сеизмичния риск в съществуващите сгради, включително 
следното:

• Премахване или изменение на глава ІІІ, член 21, параграф 3 от Наредба № 5 (за 
техническите паспорти), така че капацитетът на елементите на съществуваща конструкция 
да не се проверява спрямо стандартите от времето на проектиране, а спрямо настоящите 
разпоредби за сеизмична оценка.

• Премахване или изменение на § 1. 2. (3) от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба 
№ 2, така че Еврокодовете да станат задължителни за сеизмична оценка на съществуващи 
сгради и за проектиране на сеизмична реконструкция.

• Премахване или изменение на член 5, параграф 2 и член 6, параграф 2 от Наредба № 2 във 
връзка с EN 1998-3 или допълнително разработени национални стандарти и допълнения, 
така че спазването на стандартите от миналото да не може да бъде база за положителна 
сеизмична оценка.

Тези относително краткосрочни мерки следва да бъдат част от цялостно подобряване на 
законодателството, свързано със сеизмичната оценка на съществуващите сгради. Могат да се 
предприемат стъпки, които да гарантират, че Еврокод БДС EN 1998-3 е задължителна част от 
оценката на съществуващите сгради. Това би наложило изменение и допълнение на EN 1998-3 с 
препоръки за конструкции, които са типични за България. Това също така ще изисква и разработване 
на насоки по отношение на новото законодателство в подкрепа на тези, които ще ги прилагат на 
практика, както и обучения и семинари за подпомагане на инженерите при преминаването към 
новите методологии. 

обмисляне на подобрения на съществуващия процес на техническа 
паспортизация за всички сгради в България. 
Техническата паспортизация може да бъде разширена, за да включва допълнителна информация 
за сеизмичната уязвимост на сградата, включително резултатите от бърза визуална оценка (виж 
препоръката по-долу), списък на критичните конструктивни недостатъци и на специфични за 
обекта опасности, потенциални опасности за живота от неконструктивни елементи, заключение 
дали е необходима по-подробна инженерна оценка, проведена на място или лабораторни тестове 
и потенциални ремонтни мерки, особено ако те са спешни и представляват бързи и лесни поправки.

За разширението ще е нужно включване на нови подраздели, по-специално (i) раздел за 
опасностите за живота на обитателите, свързани с неконструктивни елементи като тежки фасадни 
панели, разрушаване на съединенията на фасадните панели и парапетите, външни облицовки (с 
акцент върху новопостроени конструкции, които затварят тераси и които понякога са изработени 
от тежки материали), конзолни елементи, външни знаци или билбордове и прикрепени големи 
стелажи за съхранение и т.н.; и (ii) раздел за in situ тестове, лабораторни тестове и други 
замервания на физическите свойства на сградата и резултатите от тях, ако има такива. Основната 
цел на тази информация е директно да се отсеят конструкциите с много висока вероятност за 
крехко неконтролируемо разрушаване при земетресение. Тези конструкции могат да бъдат пряко 
маркирани като конструкции, които имат необходимост от мерки за намаляване на риска.

С цел стандартизиране на качеството на техническите паспорти и за да се улесни внимателната 
оценка от страна на инженерите, може да се разработи поетапна методология с примери, която 
да подпомага процеса на оценяване. Сеизмичната оценка на конструкциите при техническата 
паспортизация следва също така да бъде ясно свързана с действащите сеизмични стандарти 
за проектиране и оценка и трябва да използва същите параметри, дефиниции и подходи, когато 
е уместно. И накрая, органът, отговорен за проверката, прегледа и одобрението на процеса на 
техническа паспортизация, следва да бъде независим и без стимул за одобряване на положителна 
оценка, с цел получаване на достъп до финансиране или намаляване на разходите.
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на покритието на ниво апартамент. На национално ниво може да се окаже разумно да се проучи 
достъп до бързо финансиране в случай на голямо бедствие чрез фондове за непредвидени ситуации, 
фондове или облигации за бедствия. Освен това, спешно са необходими реформи в застраховането 
на държавни активи срещу загуби при бедствия, за да се осигури адекватно застрахователно 
покритие на държавните активи, изложени на риск от бедствия.

В Заключение
Възможно е в бъдеще в България да се случат земетресения с интензитет, подобен на този от 
1802 г., 1858 г. и 1928 г. и имаме възможност да действаме днес, за да намалим физическото, 
социалното и финансовото въздействие на тези събития. Анализът на сеизмичния риск, направен 
за настоящето изследване, определи количествено сеизмичната устойчивост на панелните сгради 
като задоволителна (при добро качество на строителството и правилна поддръжка, без големи 
конструктивни промени от страна на обитателите и без повреди на фасадни панели).

Според извършеното моделиране на риска обаче, земетресение с висока вероятност в София би 
причинило щети на панелните сгради за над 80 милиона евро. Земетресение с рядка повтаряемост 
може да доведе до повече от 2 400 милиона евро щети, свързани с панелните сгради, да убие 
или да рани хиляди хора и да остави повече от 140 000 домакинства без дом за повече от три 
месеца. Предвижда се и Пловдив, Варна и Русе да понесат високи щети при земетресение с висока 
вероятност, а рядко земетресение би довело до стотици смъртни случаи, хиляди ранени и щети от 
стотици милиони.

Настоящото изследване установи, че повредите по фасадните панели на панелните сгради 
формират голяма част от преките разходи за повреди (30-55% от преките парични загуби), 
дори и при по-чести земетресения с по-малък магнитуд. Този резултат се дължи отчасти на 
първоначалния дизайн на панелните сгради и отчасти на деградацията на съединенията на 
панелите към основната конструкция през последните 30-60 години. Подобряването на връзките 
на фасадните панели или частичната им подмяна – в панелни сгради, които иначе се оценяват като 
конструктивно стабилни – са евтини начини за значително намаляване на финансовите загуби, 
свързани със земетресенията. Например, общата инвестиция за укрепване на връзките на всички 
фасадни панели на панелните сгради в София се очаква да бъде около 140 млн. евро, които биха 
могли да бъдат разделени на публични и частни средства. Финансовата полза от подобни мерки 
е очевидна дори при земетресения с нисък магнитуд, при които укрепването на всички фасади 
би могло да намали преките разходи за ремонт на повредите по фасадите с 150 млн. евро. За 
земетресение с магнитуд 6,6, намаляването на разходите за ремонт на фасадите може да достигне 
над 300 милиона евро. Отчетената икономическа загуба включва само преките разходи за ремонт, 
като ползите от подобренията могат да се увеличат допълнително, ако изчислението вземе под 
внимание намаляването на загубите от потенциални човешки жертви, повредено имущество 
(паркирани наблизо автомобили и т.н.), временното преместване на хора по време на ремонта, и 
други свързани непреки разходи.

Настоящето проучване подчертава и потенциалната приложимост на решението за изграждане на 
допълнителни етажи върху съществуваща сграда. За всички типове панелни сгради, които имат 
една надлъжна стена, разширяването с допълнителни етажи трябва да се комбинира със сеизмично 
обновяване. Анализът на осем етажна сграда от тип Classics Sofia показва, че сеизмичното 
обновяване с две шайби и добавянето на два етажа всъщност може да намали уязвимостта и 
риска от срутване на сградата и по този начин да доведе до по-ниски разходи за ремонт след 
земетресение. В София съотношението разходи-ползи е по-голямо от 10, което означава много 
кратък период на възвръщаемост на инвестицията.

В доклада са идентифицирани много други действия, които могат да бъдат предприети за 
увеличаване на сеизмичната устойчивост на панелните сгради, включително технически, 
административни и законодателни промени. Освен това бяха направени няколко препоръки за 
ускоряване на сеизмичната устойчивост в жилищния и нежилищния сектор в България, които 
варират от повишаване на обществената осведоменост за сеизмичния риск до подобряване на 
устойчивостта на собствениците на жилища, общините и централното правителство на финансовите 
последици от земетресенията.

значително увеличване на програмите за подобряване на обществената 
осведоменост по отношение на готовността за бедствия. 
Съществуват много рентабилни подходи за изграждане на обществена осведоменост, така 
че гражданите да подготвят домовете си за земетресение, да намалят нараняванията и да 
обмислят възможности за намаляване на финансовите разходи, свързани с евентуално 
бедствие (например чрез застраховка). Резултатите от анализа на сеизмичния риск, базиран 
на сценарий, подобен на този, разработен в рамките на настоящия проект, са мощни средства 
за комуникация. Тези кампании за осведомяване на обществеността могат да обхванат всички 
видове бедствия и да предоставят информация за това как хората могат да се подготвят, къде да 
получат информация, как да намалят риска и какво може да се случи с домовете и общностите 
в случай на бедствие. Първата стъпка за разработването на кампания за повишаване на 
обществената осведоменост може да бъде национална анкета, за да се разбере какво знаят 
и разбират хората в момента, от къде получават информация и с каква информация биха 
искали да разполагат. Въз основа на това могат да се разработят информационни кампании, 
насочени към различни групи от обществото.

разработване на национална стратегия за сеизмична устойчивост и 
инвестиционен план за намаляване на сеизмичния риск на национално ниво.
Предвид високото ниво на сеизмичен риск в България и необходимостта от ускоряване на действията 
за намаляване на този риск, е препоръчително да се разработи и изгради ангажираност на множество 
заинтересовани страни по отношение на финансирана национална стратегия за сеизмична устойчивост 
и инвестиционен план. Националната стратегия би могла да включва цели за намаляване на сеизмичния 
риск в определени приоритетни сектори и сгради до 2025 г., 2030 г. и 2035 г. и може да подчертае 
незабавните действия за намаляване на риска от сериозни повреди или разрушение на ключови сгради, 
включително тези, необходими за реакция при земетресение, обществени сгради (особено свързани 
със секторите образование и здравеопазване) и на многофамилни жилищни сгради. Стратегията може 
да включва и пътна карта за законодателни и регулаторни промени, необходими за включване на 
въпроса за сеизмичната устойчивост и съответните действия в правителствените програми, насочени 
към подобряване на качеството на застроената среда.

разработване на генерален план за сеизмична устойчивост на 
високорисковите градове: софия и пловдив.
Много високорискови градове имат съществуващи механизми и източници на финансиране, които 
могат да бъдат приложени за изграждане на сеизмична устойчивост, след като се въведат генерални 
планове. Основните съображения в генералния план могат да включват (i) приоритетни сгради и 
зони за конструктивни подобрения и подмяна, (ii) запазване на исторически сгради и исторически 
райони, които могат да привличат туристи, (iii) планове за намаляване до минимум на прекъсването 
на стопанската дейност след земетресението чрез минимизиране на прекъсването на основните 
комунални услуги (вода, електричество, газ, комуникации и т.н); (iv) планиране на непрекъснатостта 
на дейността на градските служби и (v) планиране за бъдещо развитие далеч от райони, податливи 
на втечняване и хоризонтални деформации на почвата. Тъй като София и Пловдив са с най-висок 
сеизмичен риск в България и заедно генерират повече от 50% от националния БВП, те са отлични 
кандидати за изготвяне на генерални планове за сеизмична устойчивост, които могат да бъдат 
разширени, за да включват множество опасности и по този начин да послужат при по-широк спектър 
от дейности за устойчивост на бедствия и климатични изменения. 

предприемане на мерки за намаляване на финансовото въздействие на 
земетресенията на държавно равнище и на ниво домакинство. 
С цел да се намалят финансовите последици от земетресенията на ниво домакинство, България 
може да се нуждае от реформа на пазара на застраховането срещу бедствия и катастрофи, за 
да стимулира развитието на иновационни продукти за такъв вид застраховане и да се стимулира 
навлизането на пазара на застраховане на жилищни имоти срещу бедствия. Това би могло да 
включва разработване на общ продукт за застраховане на имущество за многофамилни жилищни 
сгради и сгради с обща собственост като цяло, в допълнение към задълбочаване и разширяване 
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 глава 1. въведение

1.1 Земетресение: риск с необходимост от по-задълбочено 
проучване?

Потенциалните въздействия на земетресенията върху населението на България не са добре разбрани 
извън научната и инженерната общност. Но един бърз поглед към историята може да напомни на 
всички граждани и на лицата, които отговарят за взимането на решения, че последният период без 
земетресения може да не продължи. В действителност, България е преживяла някои от най-силните 
земетресения в европейската история (виж каре 1.1), а голямата й сеизмична енергия се простира 
отвъд границите на страната до съседните държави (фигура 1.1). Въпреки това, възприятието на 
хората за сеизмичния риск в страната се основава на земетресенията, които са се случили преди 
урбанизацията – а това може да не е приложимо за съвременната България. 

Фигура 1.1: Сеизмична опасност в България и околността  
Максимално абсолютно ускорение в g с 10% вероятност за превишение за 50 години, 

еквивалентно на период на повторяемост от 475 години

Източник: модифицирано от „Глобален земетръсен модел“, https://www.globalquakemodel.org/gem.
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 Фигура 1.2. Хронология на силните земетресения в България през последните 200 години През последните 90 години в България не е имало опустошително земетресение, а гражданите и хората, 
които отговарят за вземане на решения са се облагодетелствали от този факт. В същото време, това 
отсъствие на земетресения е създало ситуация на риск за страната: повечето граждани, както и много 
от хората, които вземат решения, не са преживявали никога  опустошително земетресение, нямат добра 
представа какво да правят при земетресение, не знаят дали домът им (или училището, или работното им 
място) могат да бъдат повредени при земетресение, а възможностите им за заплащане на щетите след 
земетресение са ограничени. Това може отчасти да обясни защо не са били инвестирани достатъчно 
публични средства в намаляването на сеизмичния риск, в готовността или реакцията при извънредни 
ситуации в страната.

Въздействието на едно земетресение днес в България е до голяма степен неизвестно и количествено 
неопределено. Неотдавнашният глобален анализ на фондацията „Глобален земетръсен модел“ (GEM 
2018) показва, че очакваната загуба от земетресение на  година в България, осреднена за много години 
(т.е. средната годишна загуба) е 118 милиона евро (135 милиона щатски долара), като 75% от тези 
загуби произтичат от щети върху жилищни имоти. Загубите при 100-годишно земетресение  вероятно 
ще надхвърлят 2 милиарда щатски долара в преки щети, а при 250-годишно събитие ще бъдат над 
4 милиарда щатски долара. Дори отчитайки несигурностите, свързани с резултатите като част от 
широкомащабно световно проучване, жилищният сектор все пак се очаква да бъде една от основните 
причини за риска в страната.  Тези резултати съответстват на анализа, направен от Световната банка 
и Глобалния механизъм за намаляване и възстановяване след бедствия през 2017 г. (Световна банка и 
ГМНВБ, 2017 г.). Според този анализ, в България земетресение с период на повторение от 250 години 
би могло да причини около 5 000 смъртни случая, да засегне 2 милиона души, да причини 4 милиарда 
долара щети на капитала и да се отрази с 30 милиарда щатски долара върху БВП. 

Каре 1.1: Силни земетресения в България през последните 200 години

През 1802 г., земетресението във Вранча с магнитуд 7,9 (за което се смята, че е най-силното земетресение 
в европейската история) засяга обширна област, която се простира от Москва на север до Истанбул на юг. 
Времетраенето на земетресението е 30 минути с вторичните трусове, и причинява значителни конструктивни 
повреди в Русе, Варна и Видин. По това време населението на тези градове е значително по-малко от населението 
им в момента, а хората живеят в по-малки, често едноетажни домове, но въпреки това щетите са огромни. 

Земетресението с магнитуд 6,2 от 1858 г. е най-разрушителното за София през 19 век. То нанася значителни 
повреди на 70-80% от сградите в града и е причината много хора да загубят домовете си. Основни обществени 
сгради са частично или напълно срутени, 19 от 24-те минарета са съборени или срутени, както и един от 
главните куполи на църквата „Света Неделя“. По онова време София е малък град с население около 20 000 
жители —няма нищо общо с града в наши дни, в който има многоетажни сгради и много по-голямо население 
(около 1 500 000 души) и който е търговския и бизнес център на България. 

В област Благоевград, земетресението в Кресна с магнитуд 7,2 от 1904 г. причинява всеобхватни щети в 
Благоевград и напълно заличава близките малки градове и села в долината на Струма, построени върху 
втечняеми алувиални почви. Планинските пътища и проходи са прекъснати от паднали скали и свлачища, което 
се отразява сериозно на комуникацията в региона.

През 1913 г., земетресение с магнитуд 6,4 до Горна Оряховица поврежда или разрушава напълно около 80% 
от сградите във Велико Търново и Горна Оряховица, включително училища, църкви, фабрики и паметници. 
Паричните загуби се оценяват на 12.3 млн. лв., или приблизително 2.3 млн. щ.д. по онова време.

През 1928 г., две земетресения, които се случват в разстояние на четири дни край Чирпан и Поповица засягат 
една седма от територията на България. Повече от 26 000 сгради са разрушени, а други 21 000 са силно засегнати, 
жертвите са 107 души, а ранените – над 500. Загубите от тези земетресения се оценяват на 3.3 млрд. лева, или 
24 млн. щатски долара, което представлява приблизително 5.5% от брутния вътрешен продукт (БВП) по онова 
време. Една трета от сградите в Пловдив са със сериозни повреди, унищожени са повече от 400 обществени 
училища и 250 църкви, а новопостроената Международна католическа болница в Пловдив е частично срутена.

Най-скорошното унищожително земетресение за България е с епицентър Вранча в Румъния и се случва през 
март 1977 г. Земетресението с магнитуд 7,2 убива над 120 души в Свищов, сред тях 27 са деца, и причинява 
срутването на три жилищни блока и повреди по много други сгради, включително църквата „Света Троица“ и 
Търговската гимназия. Един човек е убит в Русе от паднал фасаден орнамент от близката сграда. 

От периода на значителен растеж през последните няколко десетилетия, големите градове в България не са 
били обект на голямо земетресение. Виж фигура 1.2 с данни за значителните земетресения в България. 

1800!

1850!

1900!

1950!

2000!

1802, Вранча, земетресение M7.9!
Регион: Свищов-Русе-Силистра.
най-силното регистрирано ,
земетресение в Европа,
щети в Русе, Варна и Видин,1818, земетресение M6.4!

Регион: София.
8 със сериозни щети или срутени,

1858, Бояна, земетресение M6.2 '
Регион: София!

1904, Кресна, земетресение M7.2!
Регион: Благоевград.
100 сгради в града са разрушени,
Малки градове и села са 
разрушени 100 души загинали,

1901, Балчик, земетресение M7.2!
Регион: Варна.

предизвиква цунами и свлачища 
щети при малки пристанища и села,

>800 къщи засегнати,

1913, Горна Оряховица, земетресение M6.4 !

нанася щети/разрушава 80% от сградите 
загуби за ~12.3 мил. лв. (~ 2.3 мил. щ. д.),

Регион: '
Велико Търново.

1928, Чирпан, земетресение M6.9 
Поповица, земетресение M7.1 !

Регион:  Пловдив ,

1917, земетресение M5.3!
Регион: София!
Центърът на града е сериозно 
пострадал,

2 земетресения в рамките на 4 дни ,
1/7  от България е засегната,

 >26 000 сгради са разрушени  ,
21 000 търпят сериозни щети,

 107 убити и >500 ранени,
загубите се изчисляват на 3.3 млрд. лева 

(5.5% БВП и ≈24 млн. щ. д.) ,

1977, Вранча, земетресение M7.2!
Регион: Свищов-Русе-Силистра.

120 души загиват в Свищов,
3 многофамилни сгради са срутени и много 
търпят щети,

1986,	Стражица,	земетресение		M5.7	
Регион:	Велико	Търново	

>	150	къщи	са	напълно	разрушени	
7	000	търпят	щети	 2012, Перни, земетресение M5.6!

Регион: София '
Ниски нива на повреди при 3 средно-
високи многофамилни сгради в София 

и хиляди семейни къщи в Перник,

70-80% от 
сградите в София 
са засегнати ,
19 от 24 минарета ,
са срутени,
много хора,
остават без дом,
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Фигура 1.3. Панелни сгради в България 

софия 

пловдив 

варна 

Снимка: Световна банка и EQE.

Въздействието на едно земетресение днес в България е до голяма степен неизвестно и количествено 
неопределено. Неотдавнашният глобален анализ на фондацията „Глобален земетръсен модел“ (GEM 
2018) показва, че очакваната загуба от земетресение на  година в България, осреднена за много години 
(т.е. средната годишна загуба) е 118 милиона евро (135 милиона щатски долара), като 75% от тези 
загуби произтичат от щети върху жилищни имоти. Загубите при 100-годишно земетресение7 вероятно 
ще надхвърлят 2 милиарда щатски долара в преки щети, а при 250-годишно събитие ще бъдат над 
4 милиарда щатски долара. Дори отчитайки несигурностите, свързани с резултатите като част от 
широкомащабно световно проучване, жилищният сектор все пак се очаква да бъде една от основните 
причини за риска в страната.8 Тези резултати съответстват на анализа, направен от Световната банка 
и Глобалния механизъм за намаляване и възстановяване след бедствия през 2017 г. (Световна банка и 
ГМНВБ, 2017 г.). Според този анализ, в България земетресение с период на повторение от 250 години 
би могло да причини около 5 000 смъртни случая, да засегне 2 милиона души, да причини 4 милиарда 
долара щети на капитала и да се отрази с 30 милиарда щатски долара върху БВП. 

Освен това, въпреки че честотата и интензивността на земетресенията не се влияят от изменението на 
климата, рискът при земетресенията в България ще продължи да нараства с течение на времето поради 
продължаващата урбанизация, икономическото развитие, ръста на населението и застаряващата 
инфраструктура. Сеизмичният риск ще се удвои до 2080 г., освен ако не се предприемат спешни действия 
за неговото намаляване и управление. София (град и област), предвид концентрацията на капитал, 
икономическата активност, числеността на населението и географското си местоположение, е изправена 
пред най-голям риск при земетресение в България. Според анализа на GEM, очакваната загуба е най-
голяма за София, където средната годишна загуба при земетресение ще надхвърли 30 милиона щатски 
долара. Пловдив, Русе и Пазарджик също са изложени на висок риск според анализите на GEM и на 
Световната банка.

Настоящият доклад представя потенциалното въздействие на земетресенията върху преобладаващия тип 
жилищни сгради в България - панелните сгради - както и решения за укрепване на тези сгради. 

1.2 Жилищния сектор в България 
Жилищният сектор в България дава поглед върху по-широките въпроси на социалната, физическата и 
икономическата трансформация на страната от 1990 г. насам. Тази трансформация е била съпътствана 
от предизвикателства, с критични и упорити проблеми в жилищния сектор. Правителството е на път 
да започне изпълнението на Националната жилищна стратегия, за да се справи с идентифицираните 
проблеми, по-специално как този сектор си взаимодейства и влияе върху по-широката икономика. В 
периода 2015–2016 г. Световната банка направи бърза оценка на жилищния сектор в България, за да 
подпомогне с информация разработваната Национална жилищна стратегия на страната.9 По-долу са 
представени наблюденията от тази оценка, които се отнасят за сеизмичния риск в многофамилните 
панелни сгради. Освен това в каре 1.2 се подчертават особеностите на жилищния сектор в България, 
които осигуряват по-широк контекст за тази разработка.   

1. България има голям брой многофамилни жилищни сгради, които са във влошаващо се 
състояние. По-голямата част от многофамилните сгради, построени прeди 90-те години са 
централизирано планирани и построени от социалистическата държава. Панелните сгради, 
показани на фигура 1.3 са доста широко разпространени: построени предимно в периода между 
60-те и средата на 90-те години, панелните сгради представляват над 40 процента от настоящия 
фонд от многофамилни жилищни сгради в страната. Около 11 000 от тях са дом за повече от 1,7 
милион души. Повечето от тези сгради са лошо поддържани още от самото им построяване10.

7 Загуба при земетресение на N години е загубата, която се надхвърля средно на всеки N години.  
8 Важно е да се отбележи също така, че се очаква други сектори и типове сгради да претърпят значителни щети при земетресение, 
т.е. другите жилищни и обществени сгради, предприятията, съоръженията за спешно реагиране и критичната инфраструктура също 
се очаква да понесат тежки повреди и да бъдат изложени на риск от срутване. Подобни щети биха създали огромна финансова 
тежест за правителството, общините, собствениците на предприятия и собствениците на жилища и биха имали сериозно физическо 
и емоционално въздействие върху българските граждани. 
9 Резултатите са докладвани в Световна банка 2017a, 2017b.  
10 Оценката на Световната банка на жилищния фонд отдава предизвикателствата с поддръжката на няколко фактора: (i) ограничено 
чувство за отговорност на живущите по отношение на общите части и елементите на сградата, като покриви, общи стени, входове, 
стълбища, мазета и асансьори; (ii) слаби сдружения на собствениците; (iii) неплащане на такси от някои от живущите и отсъстващи 
собственици на празни апартаменти; и (iv) трудности при постигането на консенсус относно необходимостта от ремонтни дейности 
и организирането на процеса на ремонт. Резултатът е течащи покриви, повредени фасади с паднала мазилка, тъмни и зле 
поддържани стълбища и коридори, аварии с асансьорите и течове на водопроводите и канализационните тръби в мазетата. Виж 
доклади на Световната банка 2017a, 2017b, а за повече информация виж Singh et al. (2018)
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Поради това, оценката на Световната банка на жилищния сектор подчерта спешната необходимост 
от по-нататъшно проучване на това, което тя определи като потенциален сеизмичен риск при старите 
многофамилни сгради, и от разрабоване на достъпни и прагматични решения за намаляване на 
идентифицираните рискове. 

2. Съществуват нерешени въпроси, свързани с конструктивната цялост на по-старите жилищни 
блокове. По време на оценката на Световната банка на жилищния сектор, няколко инженери 
изразиха загриженост относно металните дюбели, съединяващи панелите на панелните сгради 
- фактът, че са преминали предвидения 50-годишен срок на експлоатация и че наличието на 
корозия, която води до влошаване на конструкцията, е реално възможно - което от своя страна 
доведе до загриженост относно сеизмичното поведение на тези сгради.

3. Подобренията на енергийната ефективност не са адекватно интегрирани с конструктивни 
подобрения. От 2007 г. насам правителството е изпълнило няколко програми за енергийна 
ефективност в жилищните сгради. Най-скорошната е Националната програма за енергийна 
ефективност в жилищни сгради (НПЕЕ) с бюджет от 1 млрд. евро за периода 2015–2016 г. 
Оценката на жилищния сектор подчерта необходимостта от интегриране на подобренията за 
енергийна ефективност по НПЕЕ с общи подобрения на сградите и конструктивни модернизации 
(вж. каре 1.3 с описание на НПЕЕ). 

4. Липсва техническа документация за конструкцията и състоянието на сградите. Оценката на 
жилищния сектор показа също и че повечето жилищни сгради - според някои оценки, над 95% - нямат 
така наречения технически паспорт, който се изисква по закон.11 Съгласно процесите в момента, за 
придобиване на технически паспорт се извършва техническа паспортизация, който включва „проучване 
и оценка на сеизмичната сигурност на сградата”. Оценката на жилищния сектор, обаче, повдигна 
някои въпроси относно стриктността на тази паспортизация, и следователно – на  надеждността на 
заключенията в техническите паспорти. Освен това, много от техническите паспорти са придобити, за 
да се получи достъп до финансирани от правителството програми за енергийна ефективност, поради 
което е вероятно при някои сгради конструктивните дефекти да не са идентифицирани или адекватно 
разгледани, което на свой ред допринася за техния сеизмичен риск.

11 Според скорошно изменение на Наредба № 5 за техническите паспорти, крайният срок за всички съществуващи сгради да 
изготвят своите технически паспорти е удължен от 2017 г. на 2022 г. Всички сгради, построени след 1 януари 2007 г. имат 
технически паспорти.

Каре 1.2: Жилищният сектор на България: общи констатации от оценката на Световната 
банка на жилищния сектор от 2017 г.

Застаряващо население. Страната има голям дял застаряващо население, както и едно от най-големите 
намаления на броя на населението в света. Населението е намаляло с почти 20% от 1989 г. насам и тази 
тенденция вероятно ще се засили през следващите две десетилетия.

Въздействие на финансовата криза от 2008 г. Световната финансова криза от 2008 г. доведе до спад в 
цените на жилищата с 30-50%, което предизвика фалит на много фирми и големи загуби. В много отношения 
жилищният сектор беше този, който доведе страната до по-интензивен икономически спад. От 2008 г. насам 
нивата на бедност са се повишили, а доходите на долните 40% от населението са забавили растежа си. Тази 
ситуация е особено тежка при ромските семейства и при други етнически малцинства, в резултат на което броят 
на неофициалните и незаконни селища се увеличава и все повече хора живеят в нискокачествени жилища с 
неадекватна инфраструктура.

Пренаселеност и висок процент на незаети жилища. Въпреки че в България има 900 000 повече жилища, 
отколкото е броят на домакинствата, беше установено, че над 40% от домакинствата живеят при пренаселени 
условия, а нивото на незаети жилища е 30% на национално ниво.

Недостъпност. Достъпността на жилищата е проблем за голяма част от населението: около 42% от 
домакинствата, които се състоят от един човек и 31% от наемателите, които плащат наеми по пазарни цени са 
изправени пред прекалено високи разходи за жилище (т.е. техните общи жилищни разходи надвишават 40% 
от разполагаемия им доход). Почти две трети от домакинствата с по-ниски доходи (тези под 40% фрактил на 
доходите) са с прекалено високи жилищни разходи. Също така, повече от една трета от младите не могат да 
платят за собствено жилище и продължат да живеят с родителите си.

Липса на стабилен пазар на наемите. Голяма част от жилищата, които се дават под наем в България са без 
договор - по-малко от 5% от жилищния фонд на страната се отдава официално под наем. Слабият пазар на 
наеми означава, че нито собственика, нито наемателя са защитени, тъй като това обикновено се договаря 
в официален договор за наем. Освен това, броят на жилищата, които официално се дават под наем, не е в 
състояние да отговори на голямото търсене, което прави цените изключително високи.

Липса на обществена подкрепа за бедните и маргинализираните. Публичните разходи в жилищния сектор, 
и по-специално финансирането, насочено към групите с по-ниски доходи и уязвимите групи, е по-малко от 2% 
от общия бюджет, което е недостатъчно да посрещне жилищните нужди на бедните.

Източник: Световна банка 2017a, 2017b.

Каре 1.3: Национална програма на България за енергийна ефективност при жилищните 
сгради (НПЕЕ)

През 2015 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) стартира Национална 
програма за енергийна ефективност на многофамилни сгради в подкрепа на рехабилитацията на многофамилни 
жилищни сгради чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност и конструктивни ремонти. Целите на 
програмата бяха: (i) подобряване на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и 
намаляване на енергийните разходи; (ii) удължаване на срока на експлоатация на сградите; и (iii) принос към 
намаляване на замърсяването на въздуха на локално и глобално ниво. Тази програма се базира на наученото 
от няколко по-малки пилотни проекта.

Първоначалният бюджет на Програмата е бил 1 млрд. лв. (500 млн. евро), а през 2017 г. се увеличава 
с още 1 млрд. лева. Програмата предлагаше 100% безвъзмездна помощ на регистрираните сдружения на 
собствениците в България за сгради, построени преди 1990 г. Програмата беше отворена за всички по-стари 
сгради – първоначално бяха включени само панелни сгради, но програмата беше разширена през 2016 г. и 
включи тухлени и и монолитни бетони сгради, построени преди 1999 г. - с указания към общините да дадат 
приоритет на най-порутените. Програмата разпредели по-голямата част от бюджета си от 2 милиарда лева за 
обновяване на 2 022 сгради и постигане на Клас С стандарт (европейско ниво на енергийна характеристика на 
сградите) или по-висок клас. До средата на 2018 г. са получени около 5 300 кандидатури, от които са подписани 
2 022 договора за финансиране. От одобрените проекти около половината вече са завършени, а останалите са 
в процес на изпълнение. Програмата вече не се финансира, нито приема нови приложения.

Програмата постигна значителни резултати при демонстриране на ползите от обновяването на жилищата с 
цел постигане на енергийна ефективност и за подобряване на благоприятната среда за осъществяване на 
инвестиции за енергийна ефективност в жилищния сектор на България. Тя също така спомогна да се покаже, 
че сдружението на собствениците може да се превърне в полезно средство за подобряване и поддържане 
на условията в многофамилните сгради. Живущите повишиха нивата на комфорт в помещенията, намалиха 
сметките за енергия и значително увеличиха удовлетвореността си от сградите. Въпреки намерението в тази 
програма да се включи и конструктивно укрепване на сградите, на практика това не е направено.

Прегледът на програмата, направен през 2018 г. от Световната банка (Singh et al. 2018) препоръчва бъдещите 
етапи на прграмата да включват следното

• По-устойчиви схеми за финансиране, които включват по-добро насочване и намаляване на нивото 
на безвъзмездна помощ, съфинансиране от сдружението на собствениците/търговските банки и 
диверсифицирани източници на финансиране;

• По-добро техническо качество и надзор, като например повече обучения на заинтересованите 
страни, стандартизирани паспорти/проекти, намалено темпо на изпълнение, централизирано звено за 
координация на програмата и периодични оценки за идентифициране на недостатъците и споделяне 
на уроци и планове за справяне с конструктивните недостатъци и сеизмичната безопасност;

• Повече мерки с незадължителен характер за подпомагане на изпълнението, като примерни 
технически задания за паспортии/проекти, засилено наблюдение и оценка на програмата, включително 
енергиен мониторинг, паспортизации след обновяване и потвърждаване на сертификата за енергийни 
характеристики, обхват на процедурите и въздействията по програмата и значението на енергийната 
ефективност и на сдруженията на собствениците, обучение на екипи за паспортизация/проектанти/
строителни фирми, друга техническа помощ; и

• Подкрепа на политиката за засилване на законодателството и правния статут на сдруженията на 
собствениците, включително разработване на дългосрочен програмен план за пълния сграден фонд; 
укрепване на правния статут на сдружението на собствениците за подобряване на възможността за 
вземане на заеми, сключване на договори, откриване на банкови сметки и др.; повече задължения 
за сдруженията на собствениците във връзка със заплащане на месечни такси за осигуряване на 
правилна поддръжка и на бъдещи основни ремонти след обновяването; стимули за сдруженията на 
собственици по отношение на мерки в подкрепа на подобряването на качеството на въздуха, реформи 
и повторно свързване към централно парно, ефективни жилищни политики и приспособяване към 
климатичните промени; усъвършенствани строителни норми и стандарти за строителни материали; 
както и преоценка на цените на имотите след обновяването.

Източник: Singh et al. (2018)
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Броят на многофамилните сгради в България е много по-голям в градовете и градските райони, 
а височината им варира от 3 до повече от 22 етажа. Повече от 60% от тях са построени преди 
влизането в сила на стандартите за сеизмично проектиране от 1987 г. - първите стандарти на 
страната с модерни принципи на сеизмично проектиране. Сградите, построени преди тази дата, 
може да нямат достатъчна устойчивост, за да издържат на сеизмичната енергия, която се отделя 
при земетресение, поради което могат да се получат различни нива на повреда - в най-лошия 
случай срутване на сградата. Степента на този проблем обаче е до голяма степен неизвестна.

Всъщност повечето жилищни сгради (86%) в България не са строени по съвременни сеизмични 
стандарти (фигура 1.5), а повече от 30% са построени преди 1944 г. без никакви сеизмични 
конструктивни съображения. Въпреки това, в световен мащаб има много случаи на по-стари сгради, 
които се справят добре с поемането на сеизмичните сили, въпреки че са с проект и конструкция, 
при които сеизмичният риск не е бил конкретно взет под внимание. Поради тази причина страни 
като Нова Зеландия, Съединените щати и Япония са въвели стабилни и бързи подходи за оценка 
на устойчивостта на земетресения на съществуващите сгради и са определили минимално ниво 
на устойчивост за съществуващите сгради въз основа на настоящите стандарти за сеизмично 
проектиране. 

Фигура 1.5. Разпределение на жилищата в България

Източник: по данни от преброяването през 2011 г. (Република България, Национален статистически институт, nsi.bg).

1.4 обосновка и структура на настоящето изследване
Като се има предвид, че сеизмичният риск в България не се разбира добре от гражданите и 
лицата, отговорни за вземането на решения, вземат се предвид въпросите, идентифицирани при 
оценката на жилищния сектор, и поради значителното разпространение на панелните сгради в 
България, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) отправи искане 
към Световната банка да проведе задълбочено проучване за оценка на риска за панелните сгради 
и да предложи потенциални решения за намаляването му. Това проучване е проведено от екип на 
Световната банка с безвъзмездно финансиране от Глобалния механизъм за намаляване на риска от 
бедствия и в партньорство с Mott MacDonald, EQE Consulting, EQE България, Българската академия 

1.3 риск при земетресения за жилищния сектор 

Щетите при земетресение са в различни сектори – транспорт, здравеопазване, образование и 
земеделие, но най-големите щети винаги са в жилищния сектор (виж каре 1.4). 

Фигура 1.4 показва разпределението на сградите и населението в различните типове жилищни 
сгради в България. Около половината от населението на България живее в многофамилни 
жилищни блокове. От тях, две пети живеят в панелни сгради, като най-разпространеният тип са 
Classics Sofia (58%), следвани от Modern (16%). Имената на конструктивните архитипове отговарят 
на класификацията от девет архитипа, направена специално за този проект и обяснена в глава 2.2.

 Фигура 1.4. Жилищни сгради в България

Източник: по данни от преброяването през 2011 г. (Република България, Национален статистически институт, nsi.
bg) и допълнителни данни, събрани за настоящето проучване.

Забележка: Процентите са изразени като жилища.

Каре 1.4: Въздействие на земетресението в Мармара от 1999 г.

Земетресението от 1999 г. в Мармара, Турция доведе до повече от 18 000 смъртни случая и 50 000 
тежки наранявания и остави без дом около 600 000 души. Стойността за ремонта и реконструкцията на 
жилищата надхвърли 4 млрд. щатски долара. (по цени от 2003 г.), което е над два пъти повече от щетите по 
инфраструктурата (Akgiray, Barbarosoglu и Erdik, 2003 г.). Правителството също така пое и разходите за спешна 
помощ (спешните нужди от подслон, медицинска помощ и т.н.), възлизащи на 750 милиона щатски долара, по 
същото време, когато събирането на данъци намалява, а икономиката е изправена пред спад в износа, туризма 
и потреблението. Резултатът е преки и непреки загуби от около 10% от БВП.
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на науките и със значителния принос и съвети на български инженери и учени. Подкрепа и насоки 
бяха предоставени и от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” на МВР.

Поради широкото разпространение на жилищни панелни сгради в Европа и Централна Азия, 
настоящето проучване ще създаде прецедент и ще постави стабилна основа за разрешаване на 
подобни проблеми в други страни.

Цели:  

1. Разработване на вероятностна оценка на сеизмичната опасност (ВАСО/PSHA) за България, 
която доразвива и се опира на националните и международни оценки на опасноста.

2. Определяне на географското разпространение и типовете жилищни панелни сгради.  

3. Количествено определяне на сеизмичната уязвимост на жилищните панелни сгради 
чрез прилагане на задълбочени аналитични и цифрови методи и постигане на разбиране 
по отношение на това как липсата на поддръжка и поведението на живущите намалява 
конструктивната якост на тези сгради. 

4. Количествено определяне на въздействието на земетресенията върху панелните жилищни 
сгради чрез симулация на минали земетресения и количествено определяне на риска за 
тези сгради при бъдещи земетресения от различен тип. 

5. Преглед на процеса на техническа паспортизация с цел идентифициране на слабости, 
които потенциално застрашават безопасността на живущите в сградите и предоставяне на 
препоръки за подобрения.

6. Предоставяне на препоръки за осъществими, прагматични и рентабилни подходи за 
подобряване на сеизмичната устойчивост и качеството на панелните жилищните сгради.

Структура на доклада:

Глава 2 определя количествено сеизмичния риск, свързан с панелните сгради, и обсъжда 
финансовите и социалните последици от сценариите за щетите, произтичащи от земетресения с 
различен магнитуд.

Глава 3 очертава възможни решения за конструктивни подобрения с цел намаляване на 
сеизмичния риск в панелните сгради. 

Глава 4 обсъжда процесите за оценка на сеизмичната уязвимост (включително техническата 
паспортизация) и конструктивните подобрения на съществуващи сгради, както е предвидено в 
законодателството и както реално е изпълнено.

Глава 5 препоръчва широк диапазон от действия за намаляване на сеизмичния риск в България, 
както и подходи да гарантира, че когато земетресение наистина се случи, неговото негативно 
физическо, финансово и социално въздействие няма да се задълбочи.

Глава 6 представя 20 детайлни и конкретни препоръки за намаляване на сеизчминия риск, 
реформиране и подобряване на процеса на оценка и засилване на сеизмичната устойчивост на 
жилищния фонд в България.
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глава 2. 
сеизмичен риск за панелните 
жилищни сгради

Панелните сгради се строят в цяла България от 60-те години до 90-те години на 20-ти век, с цел 
бързо да се осигурят домове за нарастващото население в големите градове, в периода на ускорен 
ръст на населението, урбанизация и индустриализация в България. Населението на страната 
нараства от около 7,8 милиона през 1960 г. до 9 милиона през 1990 г.; градското население се 
увеличава от 37% през 1960 г. на 66% през 1990 г., а населението на София почти се удвоява - от 
640 000 през 1956 г. до 1,11 милиона през 1992 г. Готовите стоманобетонни панели на панелните 
сгради се сглобяват на място, поради което тези сгради са по-бързи за изграждане от конструкции, 
които се изливат на място. В подкрепа на бързото строителство в цялата страна се изпълняват 
стандартни проекти, като броят на етажите варира от четири до девет, с между 12 и 110 жилища 
на сграда. Обикновено цели квартали са изградени с използване на сходни типове панелни сгради. 
Тези сгради са проектирани и построени за 50-годишен експлоатационен срок. Този период на 
бързо изграждане на сгради предшества съвременните сеизмични стандарти и промяната на 
официалната оценка на опасността от земетресения в България. Поради това интегрирането на 
съображения за сеизмично проектиране и строителство на сгради се различава значително в 
различните райони на страната и може да не отговаря на съвременните стандарти.

Днес тези панелни сгради осигуряват жилища на почти една четвърт от населението на България 
- в тях живеят 36% от населението на София и 43% от жителите на Пловдив. Както е посочено в 
проучването на Световната банка на жилищния сектор (2017г.), много от тези сгради не са били 
поддържани адекватно в продължение на между три и пет десетилетия. В много случаи сградите 
са били променяни с течение на времето, за да отговорят на променящите се нужди - например, 
терасите са усвоени, вратите са разширени, стените са частично премахнати – като е възможно 
тези промени да са повлияли на първоначалната конструктивна цялост. През последните години 
има случаи на спонтанно падане на външни бетонни панели, което е индикация за намалената 
цялост на тези сгради. 
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показва прогнозираното земно ускорение за скала, а на фигура 2.2 е показано как почвените 
условия могат да усилят или да намалят земното ускорение. Както е показано в таблица 2.1, ВАСО 
BUL18 дава резултати, които са сходни с нормите за сеизмично проектиране в България (BAS09) 
и резултатите на SHARE. Нивото на опасност е по-високо в североизточната част на страната, 
което отразява приноса на румънската сеизмична зона Вранча, както и в югозападната част 
поради модифицирана характеризация на сеизмичните източници, въз основа на препоръките на 
експертите от Българската академия на науките. 

Фигура 2.1: Карта на нивата на сеизмична опасност в България, максимално земно ускорение за скала и 
период на повтаряемост от 475 години

Източник: въз основа на ВАСО, направен за настоящето проучване  
(виж Техническо приложение 1 за повече подробности).

Настоящата глава се стреми да отговори на следните въпроси:

• Каква е сеизмичната опасност в България и как се е променило нивото на сеизмична 
опасност от построяването на панелните сгради?

• Какви са различните типове панелни сгради в България и как са разпределени географски? 

• Какви проблеми, включително уязвимост при земетресения, са възникнали поради лоша 
поддръжка? 

• Дали панелните сгради от различни конструктивни типове имат различно поведение при 
земетресение?

• Какви са рисковете за човешкия живот, свързани с повреди на панелните сгради? Какви 
са финансовите и социалните последици от повредата?

2.1 Сеизмичният риск в България преди и сега

Първата стъпка за оценка на риска за панелните сгради беше да се извърши вероятностен анализ на 
сеизмичната опасност (ВАСО). Той осигурява надеждна оценка на потенциалните земни движения 
или ускорения, които могат да се наблюдават в даден географски район при земетресение, и 
честотата им. Тази оценка се основава на редица променливи, включително характеризиране на 
сеизмични източници, модели за прогнозиране на земното движение, почвени условия, емпирични 
данни и т.н., направена чрез софтуер за моделиране на сеизмичната опасност от специалисти 
по земетресения. Представените в настоящия доклад резултати от ВАСО и от детерминистичния 
анализ на сеизмичната опасност (ДАСО) не заменят официалния национален модел на сеизмична 
опасност на България и параметрите за сеизмично проектиране (BDS EN 1998-1:2005/NA: 2012, 
2012; Наредба № РД-02-20-2 МРРБ, 2012), които са одобрени за публикуване от Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството. Резултатите не следва да се използват като заместител 
на сеизмична опасност за конкретна площадка при проектиране или оценка на отделни сгради и 
критична инфраструктура, за които се изисква точна информация за местните почвени условия. 
ВАСО от настоящия доклад надгражда публикуваното по-рано проучване на SHARE.12 Той включва 
и модификации от последните проучвания на сеизмичната зона на Румъния Вранча,13 актуализиран 
набор от модели за прогнозиране на земното движение и разпределението магнитуд-честота на 
площния сеизмичен източник около столицата, град София, въз основа на коментари и препоръки 
на национални експерти по сеизмична опасност.14 Анализите бяха извършени с OpenQuake15, 
софтуер, разработен от GEM. За осемте най-големи града в България: София, Пловдив, Варна, 
Бургас, Стара Загора, Русе, Велико Търново и Благоевград беше извършен локален ВАСО с по-
висока резолюция. Повече подробности за процеса на моделиране и резултатите могат да бъдат 
намерени в Техническо приложение 1.

Фигура 2.1 и фигура 2.2 показват как прогнозираното максимално земно ускорение (максимално 
абсолютно ускорение (МАУ), мярка за интензитет на земните движения) варира на територията 
на България при земетресение с период на повторяемост веднъж на 475 години.16 Фигура 2.1 

12 SHARE е проект на Европейската служба за земетресения и риск; повече информация на уебсайта на проекта на адрес: http://
www.share-eu.org/.
13 BIGSEES, “Bridging the Gap between Seismology and Earthquake Engineering: From the Seismicity of Romania towards a Refined 
Implementation of Seismic Action En1998-1 in Earthquake Resistant Design of Buildings (BIGSEES Project),” http://infp.infp.ro/bigsees/
default.htm. 
14 По-конкретно, експерти от Националния институт по геофизика, геодезия и география на БАН, http://www.bas.bg/.   
15 Виж https://github.com/gem/oq-engine. 
16 Период на повтаряемост от 475 години означава, че дадено максимално абсолютно ускорение се превишава средно веднъж 
на 475 години. Това е общоприет начин за отчитане на сеизмичния опасност, тъй като се равнява на земетресение с 10-процента 
вероятност за 50 години, което също е типичният проектен период на експлоатация на една сграда.



4140 Глава 2. Сеизмичен риСк за панелните жилищни СГрадинамаляване  на  риСка  при  земетреСения  за  панелните  мноГофамилни  жилищни  СГради  в  БълГария 

Таблица 2.2 сравнява сеизмичната опасност според стандартите за проектиране от миналото и 
резултатите от настоящото изследване. Това сравнение не е абсолютно точно, тъй като преди 
1987 г. сеизмичната опасност е била разглеждана по концептуално различен начин. Въпреки това 
сравнението показва, че очакваната сеизмичност в страната е много по-ниска от нивата, които са 
приети понастоящем. Нивата са особено ниски за периода между 60-те и началото на 80-те години, 
когато са проектирани и построени повече от 70% от панелните сгради. По-ниската сеизмична опасност 
обаче не означава непременно пропорционално по-ниско сеизмично натоварване на конструкциите. 
Съществуват много фактори, които следва да бъдат взети под внимание при определяне на 
сеизмичното натоварване, за което са проектирани сградите. В зависимост от типа на панелната 
сграда и състоянието на почвата, сеизмичното натоварване, за което са проектирани сградите, може 
да бъде от едва 30% до 95% от съответното за новопроектирана еквивалентна конструкция. 

Tаблица 2.2: Сравнение на сеизмичната опасност при различните поколения стандарти за 
сеизмично проектиране в България

 

стандарти за проектиране, по които са 
проектирани >70% от панелните сгради 1987 Kc на скалaa

BUL18b маУ [g] 
на скала 

TR = 475 години1957 Kc 1961 Kc 1964/1972/1977 Kc

софия 0,025–0,08 0–0,08 0–0,067 0,27 0,24

пловдив 0,025–0,08 0–0,08 0–0,067 0,27 0,24

варна 0–0,04 - - 0,10 0,17

Бургас - - - 0,10 0,13

стара загора 0–0,04 - - 0,15 0,15

русе 0–0,04 - - 0,15 0,20

велико 
търново 0,05–0,125 0,14 0–0,067 0,15 0,17

Благоевград 0,05–0,125 0–0,08 0–0,067 0,27 0,25

Забележка: Kc = сеизмичен коефициент; диапазонът съответства на различни видове почви. Той означава относителното 
ускорение на земната основа в [g] и по смисъл е близко до това, което в настоящите стандарти е обозначено с максимално 
абсолютно ускорение.
a. При този стандарт за проектиране, динамичното усилване на почвата се отчита с различен коефициент, а сеизмичният 
коефициент Kc се дава за скала.
б. BUL18 е моделът на опасност, използван в настоящето проучване.

2.2 Панелни сгради: видове и географско разпределение 
B България има 13 076 панелни сгради, които се състоят от 24 300 независими едропанелни 
конструкции (означени на фигура 2.3 със “Structure”) с 685 525 апартамента (означени на фигура 2.3 
с “Unit”) за почти 1,7 милиона души17. В големите градове в тези сгради живее значителен процент 
от населението – например, 36% в София, 43% в Пловдив и 44% във Варна. Фигура 2.4 показва 
разпределението на панелните сгради. Данните за определяне на типовете и разпределението 
на различните панелни сгради бяха събрани и интегрирани от различни източници, включително 
технически паспорти, преброявания на населението, карти, посещения на място и сателитни 
изображения. Пълната методология, източниците на данни и резултатите могат да бъдат намерени 
в Техническо приложение 2.

17 Според данните в доклада от 2005 г. по НПЕЕ (http://www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nat%20programa%20
obnovyavane%20jilishta.pdf)

Фигура 2.2: Карта на нивата на сеизмична опасност в България, максимално земно ускорение за почвени 
условия и период на повтаряемост от 475 години

Източник: въз основа на ВАСО, направен за настоящето проучване. Представителните земни условия, Vs30, са получени от 
Глобална карта базирана на наклоните на терена на Геоложката служба на САЩ (USGS) https://earthquake.usgs.gov/data/vs30/ 

(виж Техническо приложение 1 за повече подробности).

Tаблица 2.1: Сравнение на резултатите от модела в настоящето проучване с резултатите от 
SHARE и BAS09

маУ [g]   TR = 475 години маУ [g]   TR = 2 475 години

BUL18 SHARE BAS09a BUL18 SHARE BAS09
софия 0,24 0,27 0,23 0,50 0,55

не е налично 

пловдив 0,24 0,22 0,23–0,32(0,25)b 0,52 0,47
варна 0,17 0,15 0,15 0,36 0,32
Бургас 0,13 0,11 0,11 0,28 0,25
стара загора 0,15 0,14 0,15 0,31 0,29
русе 0,20 0,17 0,15 0,35 0,31
велико 
търново 0,17 0,15 0,15–0,23b 0,34 0,31

Благоевград 0,25 0,23 0,32 0,50 0,46

Източник: BUL18 е моделът, използван в настоящето проучване. Проучването на SHARE е направено от Европейската служба за 
опасността и риска при земетресения, виж http://www.share-eu.org/. BAS09 е модела на сеизмичната опасност в настоящите норми 
за проектиране в България. 
Забележка: TR = период на повтаряемост.
a. Стойностите отговарят на  референтно ускорение, което се използва за целите на проектиране. Диапазонът за всяка 
референтна стойност е: 
0,09g-0,13g за референтно ускорение 0,11g
0,13g-0,18g за референтно ускорение 0,15g
0,18g-0,26g за референтно ускорение 0,23g
>0,26g за референтно ускорение 0,23g
б. Градът е на границата между две сеизмични зони на картата на националния стандарт за проектиране.
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Панелните сгради имат стандартни проекти, които варират в зависимост от годината на построяване 
и географското местоположение. За целите на настоящото изследване, конструкциите бяха 
групирани в девет типологии, от които се очаква да проявят сходно конструктивно поведение 
(фигура 2.5). Всяка типология има различен брой на етажите, брой на секциите, нива на поддръжка 
и промени след построяване. Отчитайки тези фактори, беше направен анализ на повече от 100 
вида конструкции с помощта на съвременни методологии за вероятностни анализи на риска.   

Фигура 2.5: Планове на деветте конструктивни типологии, които са използвани за групиране 
на номенклатурите  

Tetris Plovdiv
1 конструкция, 1 секция, 3 апартамента
Оси 3,6m/5,1m
Прекъсна подова диафрагма поради стълбищната клетка 

Classics Sofia
1 конструкция, 1 секция, 3 апартамента
Оси 3,6m/5,1m
Най-често срещаната типология

Pioneer
1 конструкция, 3 секция, 
3x2 апартамента
Оси 4,8m/4,8m и 4,8m/3,3m
Първият построен 
конструктивен тип; 
само 4-етажни сгради 

Neoclassics
1 конструкция, 2 секция, 2x2 апартамента
Оси 4,8m/4,8m и 4,8m/3,3m
Построени след 70-те по  
номенклатурата на Pioneer

Фигура 2.3: Определение на термините “сграда (building)”, “конструкция (structure)”, “секция 
(section)” и “жилище (unit)”, използвани в настоящето проучване 

Фигура 2.4:  Разпределение на панелните конструкции на територията на България  
(Легенда: брой на панелните конструкции)

Източник: анализ, направен за настоящето проучване въз основа на статистически данни от доклада за НПЕЕ от 2005 г. (http://
www.eneffect.bg/ee-infocenters/Legislation/Nat%20programa%20obnovyavane%20jilishta.pdf). 
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В Пловдив има по-голямо разнообразие на типовете панелни сгради, а по Черноморието 
преобладават Sea Breeze и Sunshine. Разпределението на типовете в големите градове, показано в 
таблица 2.3, съдържа важни изводи относно решенията за подобряване на сеизмична устойчивост, 
описани в глава 3. 

Tаблица 2.3: Разпределение на типологиите в пет големи града (проценти по жилища в 
панелните сгради във всеки град)   

Тип сграда софия пловдив варна русе Благоевград 

Tetris 28 %

Classics Sofia 82,5 % 48 % 12 % 51 % 43 %

Pioneer 1,5 % 2,6 %

Neoclassical 14,7 % 14 %

Confidence 16 %

Sunshine 51 %

Modern 6,7 % 34 %

Sea Breeze 23 %

Kings’ Valley 49 % 23 %

Източник: въз основа на анализа, направен за това проучване.  
(виж Техническо приложение 2 за повече подробности). 

2.3 Панелни сгради: оценка на сеизмичната уязвимост 

За да се оцени рискът от земетресение, от решаващо значение е да се определи какво е поведението 
на сградите при различни нива на сеизмични движения/ускорения, като се вземе предвид 
състоянието им при строителството и сегашното им състояние - от 30 до 60 години по-късно. 
Независимо, че панелните сгради са широкоразпространени в цяла Европа и Централна Азия, 
преди настоящето проучване не е правена подробна количествена оценка на сеизмичния риск, 
свързан с тях. Приложеният тук подход включва разработването на детайлни 3-D нелинейни модели 
на всеки тип сграда за реалистично проследяване на сеизмичното им поведение, асоциирането 
на конструктивното поведение с нива на конструктивни повреди, построяване на кривите на 
конструктивните повреди, описание на степента на повреди (таблица 2.4), остойностяване на 
необходимите ремонти при всяко ниво на повреда и накрая криви на уязвимост. Пълно описание 
на анализа и резултатите може да бъде намерено в Техническо приложение 2. 

Confidence
1 конструкция, 2 секция, 3x2 апартамента
Оси 3,2m/5,8m 
Първата типология с повече от четири етажа

Sunshine
1 конструкция, 2 секция, 3x2 апартамента
Оси 3,6m/5,1m 
Равномерни по план, но проектирани за  
райони с ниска сеизмичност

Modern

1 конструкция,  
1 секция,  
3 апартамента
Оси 3,6m/5,1m 

Късите и дългите  
осови разстояния  
не са еднакво  
ориентирани
 

Sea Breeze
1 конструкция,  
1 секция,  
3 апартамента
Оси 3,6m/5,1m 
Късите и дългите  
осови разстояния  
не са еднакво  
ориентирани;  
проектирани за  
неземетръсни зони

Kings’ Valley
1 конструкция, 1 секция, 3 апартамента
Оси 3,6m/5,1m
Късите и дългите осови разстояния не са  
еднакво ориентирани; няма симетрия  
спрямо стълбищната клетка 

Източник: Плановете са от историческа проектна документация и публикувани технически паспорти с отворен 
достъп. Класификацията е извършена специално за настоящето изследване.

Най-разпространените типове панелни сгради в София са следните:

• Classics Sofia (83% от всички жилища в панелните сгради в града), между четири и девет 
етажа 

• Confidence (14% от панелните конструкции и 16% от апартаментите), които са най-често 
между седем и девет етажа 

• Pioneer (2,5% от панелните конструкции и 1,5% от апартаментите), които са винаги четириетажни 
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Очаква се панелните сгради от типове Tetris, Modern и Kings’ Valley, при които стените са по-
равномерно разпределени в двете перпендикулярни направления, да реагират по-добре при 
земетресение, при положение, че са били редовно поддръжани и без модификации на конструкцията 
след строителство. Очаква се тези сгради да претърпят повреди при земетресение, които могат 
да бъдат отремонтирани, като по-голямата част от тях ще е по външните панели, които могат да се 
откъснат от основната конструкция. Въпреки че тези сгради (включително по-уязвимите  Classics 
Sofia, Confidence, и Sunshine) са със сравнително по-малка вероятност от срутване и се очаква 
да реагират по-добре при силни земетресения, отколкото други видове жилищни сгради (като 
тухлените конструкции например), все пак могат да се получат наранявания или смъртни случаи в 
резултат от падащи фасадни панели, а разходите за ремонт на тези сгради все пак са значителни, 
дори и след слаби до умерено силни земетресения. 

2.4 Фактори, които намаляват конструктивната цялост и 
сеизмичната устойчивост на панелните сгради 

Конструктивната цялост и сеизмичната устойчивост на панелните сгради могат да бъдат значително 
намалени поради лошо качество на строителството, недостатъчната поддръжка и направени промени 
след построяване на сградата. Освен компрометирането на безопасността на живота на хората, тези 
фактори могат значително да увеличат разходите за ремонт след земетресение. Каре 2.1 описва 
факторите и тяхното влияние за увеличаване на сеизмичния риск.

Оценяването на въздействието на тези недостатъци върху конструктивната цялост и сеизмичната 
устойчивост на големите панелни сгради представлява важна стъпка към по-голяма сеизмична 
безопасност. Например, по време на техническата паспортизация за издаване на технически 
паспорт, оценяващият инженер може лесно да провери дали тези въпроси са включени по правилен 
начин в обследването. Освен това много от недостатъците могат да бъдат поправени с минимални 
разходи, особено ако се извършват заедно с инвестиции в енергийна ефективност и цялостни 
подобрения на сградите. 

Каре 2.1: Фактори, които намаляват конструктивната цялост и сеизмичната устойчивост на 
панелните сгради

разрушаване на връзките на фасадните панели и парапети 

Паднал фасаден панел от сграда в Стара Загора, 2008 г. Няма жертви, но 
колата, паркирана пред сградата е унищожена, а живущите на последните 

два етажа са временно евакуирани. Снимка: © Румен Загоров. в-к Дневник, 
https://www.dnevnik.bg/photos/2008/04/25/490353_fotogaleriia_-_panel_

padna_ot_blok_v_stara_zagora/.

Съединенията на фасадните панели са 
елементите от конструкцията, които са 
най-силно повлияни от условията на 
околната среда. Дори ако заварките 
и/или замонолитването на мястото 
са направени качествено по време на 
строителство, течовете, замръзването 
и размразяването на вода, както 
и липсата на поддръжка могат 
значително да повлияят върху целостта 
на тези съединения. Както се вижда от 
снимката, дори и без земетресение, 
влошаването на състоянието на 
съединенията може да доведе до 
падане на тежки фасадни панели, 
застрашавайки живота на хората, 
причинявайки щети на имуществото и 
оставяйки обитателите на засегнатите 
апартаменти временно без дом. При 
земетресение тези съединения са 
допълнително подложени на големи 
хоризонтални инерционни сили. 
Поради това, повредата на фасадните 
панели представлява повече от 50% 
от финансовите загуби, свързани със 
щети от земетресения. 

Tаблица 2.4: Описание на петте нива на повреди

ниво на 
повреда 

преки конструктивни повреди

обитаване / преместване ранени/ убити
ремонтът е изпълним 

ремонтът е 
финансово 
обоснован 

DS1
съвсем 
леки 
повреди

Фини пукнатини по мазилката на панелите, 
особено около отворите и по границите 
между дюбелите и панелите. Микро 
пукнатини по дюбелите.

незабавно обитаване  
Използването на сградата 
не се ограничава.
преместване не е 
необходимо 

Рискът от 
животозастрашаващи 
наранявания в резултат на 
конструктивни повреди е 
много малък.
Нараняванията могат 
да изискват базова 
медицинска помощ на 
място.

да
Може да е необходим лек 
ремонт на конструкцията, 
което не пречи на обитаването 
на сградата.

да

DS2
леки 
повреди

Начало на конструктивни повреди, 
диагонални тънки пукнатини по 
конструктивните панели  и по връзките 
между панелите. Местопложението 
на дюбелите се вижда ясно поради 
пукнатините около тях и диагонално през 
замонолитването.

Краткосрочно 
преместване     
Необходим е ремонт за 
пълно възстановяване на 
якостта на сградата, но 
сградата е безопасна за 
достъп и живеене.

Рискът от 
животозастрашаващи 
наранявания е много 
малък.
Нараняванията могат да 
изискват по-сериозна 
медицинска помощ и 
използване на медицинска 
техника в болниците.

да
Необходим е локализиран 
конструктивен ремонт.

да

DS3
Умерени 
повреди 

Бетоновата замонолитката на дюбелите е 
нарушена; армировъчните пръти в дюбелите 
може да са стигнали граница на провлачане. 
Формирали са се диагонални пукнатини по 
вътрешните панели.

дългосрочно преместване
Конструкцията трябва да 
бъде ремонтирана преди 
сградата да може да бъде 
обитавана отново. Достъпът 
е възможен само след 
поставяне на временен 
крепеж. 

Би могло да има 
наранявания, но 
като цяло рискът от 
животозастрашаващи 
наранявания е малък. 

да
Необходими са сериозни 
ремонтни работи за 
възстановяване устойчивостта 
на конструкцията за поемане 
на хоризонтални сили.

след 
оценка 

DS4
тежки 
повреди

Дюбелите са напълно повредени. Панелите 
са напукани в значителна степен и имат 
видимо остатъчно изместване. постоянно преместване 

Обитателите не могат да 
се върнат; сградата ще 
трябва да бъде подменена; 
достъпът е забранен.   

Могат да възникнат 
наранявания, но 
като цяло рискът от 
животозастрашаващи 
травми е нисък.

не
Повредите са значителни, но 
сградата все още може да 
устои на пълен конструктивен 
срив.

не

DS5
разрушение

Пълно или частично разрушение на сградата. постоянно преместване 
Сградата трябва да бъде 
подменена.

Риск от незабавна 
смърт или смъртоносно 
нараняване.не не

Източник: въз основа на анализ, направен за това проучване. 

Сред различните типологии панелни сгради, конструктивният тип, който е най-уязвим при сеизмични 
трусове е Classics Sofia, строен между 1970 г. и 1990 г. и който в момента е дом на 58% от всички 
живущи в панелни сгради. Този тип сгради най-често се намира в София: той представлява 83% 
от всички панелни жилища в София и близо една четвърт от всички жилища в София. Оценката 
на уязвимостта, извършена в рамките на настоящето проучване, показва, че в случай на силно 
земетресение, повредените до състояние, в което няма да могат да бъдат ремонтирани панелни 
сгради ще бъдат предимно от този тип (особено тези на повече от шест етажа) и те ще бъдат 
причина за по-голямата част от финансовите загуби, наранявания и смъртни случаи. 
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Каре 2.1: Фактори, които намаляват конструктивната цялост и сеизмичната устойчивост на 
панелните сгради

сеизмично опасно усвояване на тераси

Сграда в Благоевград, 2018 г. Всеки балкон е остъклен с различни 
конструкции. Cнимка: Световна банка.

Усвояването на тераси с 
неконструктивни елементи е 
често срещано явление, тъй като 
обитателите компенсират малките 
си апартаменти с присъединяване 
на пространството на терасите към 
вътрешното пространство. Случаите, 
в които това е одобрено и направено 
законно са редки – промените не 
преминават необходимите технически 
проверки. В резултат на това 
фасадните компоненти, особено тези, 
изградени от тежки материали като 
зидария, са с висок риск от срутване 
при земетресение.

гъвкав покривен етаж

Лом, България, 2014 г. Премахване на опасен фасаден панел на двойния 
покрив. Снимка: © Стоян Георгиев, bTV,  https://btvnovinite.bg/bulgaria/

incidenti/panel-ot-zhilishten-blok-se-ottsepi-otnese-balkon.html.  

Конструкцията, която формира 
„двойния плосък покрив” на панелните 
сгради е изградена от сглобяеми 
рамки, които имат много различно, 
много по-гъвкаво поведение при 
земетресение от самата сграда. Това 
увеличава сеизмичното натоварване 
на фасадните покривни елементи и ги 
прави още по-уязвими от останалата 
фасада. Въпреки че повреди по тези 
панели могат да бъдат отстранени 
без да се налага евакуиране на 
живущите, те представляват опасност 
за живота при падане от десетки 
метра височина. 

2.5 Предвиждани последици от земетресения за панелните 
сгради, техните обитатели, общините и правителството

Както беше посочено по-горе, България е била засегната от редица мощни земетресения през 
последните 200 години (вж. каре 1.2). Анализът, направен за настоящето проучване, може да 
предвиди ако някои от същите земетресения се случат днес как биха засегнали панелните сгради, 
техните обитатели, общината, в която се намират сградите, и правителството на централно равнище. 
Този анализ използва вероятностна и детерминистична оценка на сеизмичната опасност и данни 
за панелните сгради (местоположение, обитатели, уязвимост), като се взима предвид и вероятно 
влошено състояние на сградите. Вероятностният анализ беше проведен за цялата страна, а анализите, 
базирани на детерминистичните сценарии, бяха направени за пет големи града - София, Пловдив, 
Варна, Русе и Бургас. 

Каре 2.1: Фактори, които намаляват конструктивната цялост и сеизмичната устойчивост на 
панелните сгради

лошо качество на дюбелните съединения 

Лошо уплътнен бетон в дюбелите по време на изграждането.
Снимка: © Хрисчев, Славчев и Сотиров, 2014 г.

При построяването на панелните сгради 
в България, дюбелните съединения 
между панелите на стените и на пода са 
изградени на място, чрез заваряване на 
армировъчни пръти и замонолитване на 
пространството около тях. Поради това, 
повечето от конструктивните дефекти 
при панелните сгради са основно в 
дюбелните съединения, които изискват 
строг контрол на качеството. Лошо 
уплътнените замонолитки на дюбелите 
са причина за отхлабени съединения с 
намалена якост.

влошаване на състоянието на съединенията и панелите 
в резултат на лоша поддръжка 

Ляво: пукнатини по вертикалната връзка между панелите. Дясно: петна 
от вода в резултат на теч и корозия на армировката на покривния панел. 

Снимка: © Хрисчев и др., 2017 г.

Лошата поддръжка може да повлияе 
на целостта на съединенията между 
носещите панели, както и на самите 
панели. Течове в близост до бани, 
канализационни и водопроводни 
тръби, неправилно работещи 
дренажни системи на покривите и 
т.н. могат да доведат до разслояване 
на бетонното покритие, влошаване 
на замонолитените съединения и 
корозия на стоманените съединения 
и дюбели. Подобно влошаване 
на съединенията поради лошо 
качество на строителството и/или 
лоша поддръжка може да увеличи 
вероятността за срутване на 
панелните сгради. В София например 
широко разпространената корозия 
при дюбелите утроява вероятността от 
срутване при проектно земетресение 
и удвоява броя на жертвите и на 
хората, които биха останали без дом. 
В допълнение, наличието на такива 
дефекти увеличава финансовите 
загуби с 50%.

промени на вътрешни стени 

Усвояване на тераса и 
разрушаване на фасадния панел 

при терасата. Подобни много често 
срещани конструктивни промени 
дори се рекламират като отделна 

услуга за изграждане/разрушаване.

Снимка: Alo.bg, https://www.alo.
bg/5104799#fb_open.

Някои от обитателите на панелните 
сгради са обединили помещенията 
чрез изрязване на отвори във 
вътрешните панелни стени. Въпреки 
големия брой на конструктивни 
панели на етаж, подобни промени 
могат да повлияят на сеизмичната 
устойчивост на цялата конструкция, 
особено ако модификациите са на 
носещи стени на първите три етажа. 
Подобни модификации могат да 
увеличат вероятността за срутване 
на панелната сграда с 100%, броя на 
населението, нуждаещо се от подслон 
- повече от пет пъти, а финансовите 
загуби - с 15%.
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Друг важен анализ включва оценка на риска за панелните сгради в цялата страна - по-специално, 
разходите при земетресения с различен период на повтаряемост и очакваната средногодишна 
загуба. Важно е да се разбере, че земетресение с период на повторение от 2 475 години може да 
се случи през всяка една година. Тази информация е важна за подготовката на страната като цяло 
за финансовите последици от бедствени земетресения и за разработване на анализ на разходите 
и ползите за различните възможности за намаляване на риска.

Резултатите за големите градове в България са обобщени в таблица 2.6. Те показват, че за чести 
земетресение, което може да се очаква да се случи в живота на човек (веднъж на 72 години), 
разходите за ремонт на щетите само на панелните сгради в София биха били около 80 милиона 
евро; за Пловдив и Русе - около 16 милиона евро; а за Варна - около 12 милиона евро. По-
голямо, катастрофално земетресение с период на повторяемост веднъж на 2 475 години може 
да има катастрофални последици. За София ще са необходими 2 400 милиона евро, за преките 
конструктивни повреди по панелните сгради и за повторно изграждане на срутените панелни 
сгради, а близо 2 000 души могат да загинат под руините. При подобен сценарий Пловдив ще се 
нуждае от повече от 500 милиона евро, а Варна - от над 350 милиона евро. Следва да се подчертае, 
че загубите са само преки загуби, причинени от щети от земетресението единствено на панелни 
сгради и други видове сгради не са включени.

Tаблица 2.6: Социално-икономическо въздействие в големите градове на България: 
резултати от вероятностния анализ 
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София-град 

270 (5,4% от панелните 
сгради в града; 1,1% 
от панелните сгради в 
страната)

≈0 80 101 10 5 840

Пловдив 

35 (2% от панелните 
сгради в града; 0,1% 
от панелните сгради в 
страната)

≈0 17 25 ≈0 800

Варна 20 (1,1% от панелните 
сгради в града) ≈0 12 24 ≈0 360

Русе 70 (8% от панелните 
сгради в града) ≈0 16 22 ≈0 1 250

Благоевград 10 (2% от панелните 
сгради в града) ≈0 2 ≈0 ≈0 135

Следва да се има предвид, че прогнозите за щети, свързани със сградите и техните обитатели, се 
ограничават до панелните сгради; те не обхващат всички конструкции, нито дори всички жилищни 
сгради. Очаква се цялостните щети да са много по-големи, като се има предвид, че някои от 
типовете непанелни сгради от преди 1990 г. изглежда са много по-уязвими от панелните сгради. 

Резултатите от сценариите за София и Пловдив са описани по-долу. Повече подробности са представени 
в таблица 2.5, а пълните подробности за всички сценарии са налични в Техническо приложение 3.

Сценарий 1: Подобно на земетресението в София през 1858 година
При този сценарий земетресение с магнитуд 6,6 разтърсва район близо до София-град през нощта на 
дълбочина 10 км. Повече от половината панелни сгради получват щети, които изискват скъпоструващ 
ремонт, а почти 15% са толкова сериозно повредени, че трябва да бъдат разрушени и построени наново. 
В тежко повредените едропанелни сгради се очаква загиналите да надхвърлят 3 000, а хиляди други 
да бъдат ранени. На повече от 50% от домакинствата в панелните сгради ще бъде нужно временно 
убежище за период от няколко седмици до няколко месеца, а 15% ще се нуждаят от подслон за няколко 
години, докато домовете им не бъдат построени наново. Разходите за ремонт само за повредените 
панелни сгради надхвърлят 1,7 млрд. евро, или 3,7% от брутния вътрешен продукт на страната (БВП).

Сценарий 2: Пловдив: Подобно на земетресението в Пловдив-Чирпан 
през 1928 година 

При този сценарий, земетресение с магнитуд 7,1, се случва на около 50 км североизточно от Пловдив 
рано сутринта. Почти всеки четвърти едропанелен блок претърпява щети, които изискват скъпоструващ 
ремонт, а 3% от сградите претърпяват повреди, които не подлежат на каквито и да е ремонти. В тежко 
пострадалите панелни сгради загиналите надвишават 200, а почти 2 000 души са с наранявания. Повече 
от 25% от домакинствата в панелните сгради се нуждаят от временно убежище за периоди, вариращи от 
няколко седмици до няколко месеца, и почти 4% ще трябва да чакат с години, за да бъдат възстановени 
домовете им. Разходите за ремонт само за пострадалите панелни сгради са около 170 милиона евро, 
или 0,4 процента от БВП на България.

Tаблица 2.5: Последствия от миналите земетресения, ако се случат днес: Витошко 
земетресение от 1858 г. и земетресението в Пловдив - Чирпан от 1928 г. 

земетресение витошко земетресение от 1858 г.:  
магнитуд 6,2, софия

пловдивско-Чирпанско земетресение от 
1928 г.: магнитуд 7,1, пловдив

Конструкции в града с 
поправими повреди (брой) 2 620 (53% от всички панелни сгради в София) 415 (23% от всички панелни сгради в Пловдив)

Конструкции в града с 
непоправими повреди, вкл. 
срутвания (брой)

700 (14% от всички панелни сгради в София) 60 (3% от всички панелни сгради в Пловдив)

разходи за ремонт/
реконструкция (млн. евро)a

1 785 (мин. 1 090, макс. 2 470);  
3,7% от БВП (мин. 2,3% до макс. 5,2%)

170 (мин. 66 до макс. 268); 0,4% oт БВП (мин. 
0,1% до макс. 0,6%)

ранени 27 585 (6% от хората в панелни сгради в София) 1 855 (1,25% от хората в панелни сгради в 
Пловдив)

смъртни случаи 3 800 (~1% от хората в панелни сгради в София) 235 (0,15% от хората в панелни сгради в Пловдив)

домакинства, нуждаещи 
се от подслон за 
около 3 месеца след 
земетресението (брой)

87 540 (43% от домакинствата в панелни сгради в 
София)

12 150 (23% от домакинствата в панелни сгради 
в Пловдив)

домакинства, нуждаещи 
се от подслон за 
около 6 месеца след 
земетресението (брой)

20 500 (10% от домакинствата в панелни сгради в 
София)

1 825 (3,5% от домакинствата в панелни сгради 
в Пловдив)

домакинства, нуждаещи 
се от преместване след 
земетресението (брой)

29 920 (15% от домакинствата в панелни сгради в 
София)

2 020 (3,7% от домакинствата в панелни сгради 
в Пловдив)

Източник: въз основа на анализа, направен за това проучване.
a. Минималните и максималните стойности съответстват на 16% и 84% фрактили, които са типични 

диапазони, използвани при вероятностния анализ.
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а. Процентите са дадени само ако броят на повредените сгради като отношение е висок.
б. Разходите за ремонт са въз основа на обичайни методи за ремонт за всяко ниво на повреди, като се вземат предвид разходите 
за труд и материали в България и се приложи намаление на разходите поради припокриващи се дейности, където е необходимо. 

Приеманията са следните: 10% увеличение на средните разходи за труд и материали веднага след земетресението поради 
увеличеното търсене; сградата ще бъде ремонтирана скоро след земетресението до първоначалната си коравина и якост, по 

одобрен проект, а ремонтните дейности ще бъдат извършени от квалифицирани работници; при ремонта на фасадите се приема, 
че фасадните панели се подменят на цял етаж, независимо от броя на повредените/падналите панели на този етаж.

в. Често земетресение е това, което предизвиква загуби с 50% вероятност за надвишаване за 50 години (72-годишен 
период на повтаряемост).

г. „Проектно“ земетресение е това, което предизвиква загуби с 10% вероятност за надвишаване за 50 години (475-годишен 
период на повтаряемост). Земетресение с такъв интензитет обикновено се използва като изискване за проектиране на сгради.

д. Рядко катастрофално земетресение е това, което предизвиква загуби с 2% вероятност за надвишаване за 50 години 
(2 475-годишен период на повтаряемост).

Като се има предвид сеизмичния риск за панелните сгради в България (въз основа на потенциала за 
нанасяне на повреди и разходите за ремонт; виж фигура 2.6), концентрациите на загуби са в София, 
Пловдив, Пазарджик, Русе и Варна. Ако вземем под внимание допълнителни фактори като коефициент на 
щетите (разходи за ремонт като част от разходите за подмяна) и социално-икономическото въздействие 
(разходи за ремонт на апартамент като част от брутния годишен доход на домакинството), тогава е 
възможно да се направи списък с приоритетни градове, при които намаляването на сеизмичния риск 
за панелните сгради ще допринесе в най-голяма степен за намаляване на финансовите и социалните 
рискове в страната. Градовете с най-висок приоритет са показани в червено на фигура 2.7.

Фигура 2.6: Разходи за ремонт/реконструкция по общини (Легенда: загуби (конструкция и 
фасада) с 10% вероятност за превишаване за 50 години)  

Източник: въз основа на анализа, направен за това проучване.
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София – 
град 

4 360 (88% от панелните 
сгради в града; 17,4% 
от панелните сгради в 
страната)

50 (1,1% от 
панелните сгради 
в града; 0,2% от 

панелните сгради 
в страната)

795

1 152 (0,3% от 
живущите в 

панелните сгради 
в града; 0,1% 
от живущите в 

панелните сгради в 
страната)

76 94 000

Пловдив
925 (52% от панелните 
сгради в града; 3,7% 
от панелните сгради в 
страната)

15 (1% от 
панелните сгради 
в града 0,1% от 

панелните сгради 
в страната)

162 279 22 16 160

Варна
980 (50% от панелните 
сгради в града; 4% от 
панелните сгради в 
страната)

≈0 113 156 18 16 200

Русе
625 (72% от панелните 
сгради в града; 2,5% 
от панелните сгради в 
страната)

20 (2% от 
панелните сгради 

в града)
107

350 (0,5% от 
живущите в 

панелните сгради в 
града)

34 11 650

Благоевград 
250 (54% от панелните 
сгради в града; 1% от 
панелните сгради в 
страната)

≈0 22 34 ≈0 3 300
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София-
град

3 120 (63% от панелните 
сгради в града; 2,4% 
от панелните сгради в 
страната)

800 (16% от 
панелните 
сгради в 

града; 3,2% 
от панелните 

сгради в 
страната)

2 430

14 806 (3,3% 
от живущите в 

панелните сгради 
в града; 0,9% 
от живущите в 

панелните сгради в 
страната)

1 900 (0,4% 
от живущите 
в панелните 

сгради в 
града; 0,1% 
от живущите 
в панелните 

сгради в 
страната)

144 250

Пловдив

1 275 (72% от панелните 
сгради в града; 5% от 
панелните сгради в 
страната)

235 (13% от 
панелните 

сгради в града; 
1% от панелните 

сгради в 
страната)

516

3 411 (2,3% от 
живущите в панелните 

сгради в града; 
0,2% от живущите в 
панелните сгради в 

страната)

415 
(0,3% от 

живущите в 
панелните 
сгради в 

града)

39 750

Варна

1 054 (54% от панелните 
сгради в града; 4,2% 
от панелните сгради в 
страната)

95 (5% от 
панелните 

сгради в града)
367

1 344 (0,9% от 
живущите в панелните 
сгради в града; 0,1% от 
живущите в панелните 

сгради в страната)

142 34 940

Русе

640 (74% от панелните 
сгради в града; 2,5% 
от панелните сгради в 
страната)

150 (9% от 
панелните сгради 
в града; 0,6% от 

панелните сгради 
в страната)

271

2 943 (3,9% от 
живущите в панелните 
сгради в града; 0,2% от 
живущите в панелните 

сгради в страната)

393 (0,5% от 
живущите в 
панелните 
сгради в 
града)

24 070

Благоевград 

375 (81% от панелните 
сгради в града; 1,5% 
от панелните сгради в 
страната)

35 (7% от 
панелните 

сгради в града)
68

411 (1,7% от 
живущите в 

панелните сгради в 
града)

51 9 630

Източник: въз основа на анализа, направен за настоящето проучване.
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земетресение и да окаже подкрепа за възстановяване след бедствието. Без такъв механизъм 
за прехвърляне на риска всички финансови загуби ще трябва да бъдат покрити от засегнатите 
домакинства, общините и/или централното правителство.

Финансовите загуби, свързани с панелни сгради, ще представляват голяма финансова тежест 
за домакинствата, дори и за семейства с умерени до по-високи доходи. В София и Пловдив 
разходите на едно домакинство при историческия сценарий за земетресение (Раздел 2.5) могат да 
достигнат 50 – 80% от годишния доход на домакинството. Съгласно вероятностния анализ на риска 
разходите в останалата част от България биха могли да достигнат до 60 - 80 процента от годишния 
доход на домакинствата (Североизточна и Югозападна България). Тези разходи ще окажат голяма 
финансова тежест върху благосъстоянието на домакинствата: тъй като по-голямата част от 
населението не разполага със застраховка против земетресения, разходите за ремонт ще трябва 
да бъдат покрити от спестявания или заеми, семейни помощи, съществено съкращаване на други 
разходи в продължение на много години и/или държавна финансова подкрепа. Собствениците 
могат също така да решат  да продадат увредения имот на по-ниска цена и след това да разчитат 
на по-евтини наеми или имоти на друго място.

Централното правителство може да бъде в състояние да компенсира хората за техните загуби 
в някои малки градове в селските райони, но текущият финансов капацитет на централното 
правителство да поеме преки и косвени парични загуби е ограничен - и няма да е достатъчен, 
ако земетресение като събитието от 1858 г. възникне отново в София. Освен това следва да се 
подчертае, че настоящото изследване разглежда само панелните жилищни сгради, което означава, 
че преките и косвени парични загуби като се вземе предвид целия сграден фонд и публичната 
инфраструктура, ще бъдат в пъти по-високи, като едно земетресение с период на повторяемост от 
250 години води до капиталови щети в размер на 4 млрд. щ.д. и 30 млрд. щ.д. щети по отношение 
на БВП, съгласно проучване на Световната банка и Глобалния механизъм за ограничаване на 
въздействието и възстановяване след бедствия (GFDRR) от 2017 г.

Фигура 2.7: Приоритизиране на българските общини за намаляване на риска въз основа на 
най-високата пряка парична загуба в национален мащаб, най-висок коефициент на повреди, и 
най-високо съотношение на загубите на домакинство към годишния доход на домакинствата 

(Легенда: класиране на общините в България по сеизмичен риск въз основа на вероятностния 
анализ на риска за панелни сгради. Категории по приоритет: Приоритет I, Приоритет II, 

Приоритет III, Приоритет IV)

Източник: въз основа на анализa, направен за това проучване.

2.6 Финансови последици от повреди по панелни сгради, 
причинени от земетресения

Финансовите последици от земетресенията могат да бъдат огромни. Директните икономически 
загуби от земетресенията в Крайстчърч (град с население подобно на Пловдив, но с по-малка 
гъстота), Нова Зеландия, от 2010-2011 г. надхвърлят 40 млрд. новозеландски долара (ок. 32 
млрд. щатски долара). В държави с ниска или ограничена застрахователна култура тежестта на 
ремонтите и реконструкциите на жилищния сектор ще бъде понесена основно от държавата като 
„застраховател от последна инстанция.”

Българският пазар за имуществени застраховки може да се развие още от гледна точка на 
продуктова комплексност, обем и навлизане на пазара. Към момента около 10% от жилищните 
имоти са застраховани, предимно тези с активни ипотеки. Освен това имуществената застраховка 
в многофамилни жилищни сгради се ограничава до ниво жилище, като няма застрахователен 
продукт на пазара, който да предлага пълен обхват (пълна застрахователна полица) за цялата 
сграда. В резултат на това към момента не съществува ефективен механизъм за прехвърляне 
на риска, който да покрива икономическите загуби в жилищния сектор в следствие на голямо 
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глава 3. 
намаляване на сеизмичния 
риск при панелните сгради 

Tази глава разглежда възможностите за намаляване на сеизмичния риск в панелни сгради и 
представя варианти за укрепване на жилищните панелни сгради. 

Основните разгледани въпроси са: 

• Какви финансово-осъществими, прагматични и минимално разрушителни решения са на 
разположение за укрепване на панелните сгради и намаляване на риска от земетресения?

• Как тези решения могат да се прилагат систематично чрез нови и съществуващи програми 
за подобряване на качеството, условията на живот и енергийната ефективност на панелните 
сгради?

• Как може да се организира осигуряването на временен подслон на домакинствата, които 
биха били временно преместени за срока на изпълнение на конструктивните подобрения?

3.1 Характеристики на осъществимите решения за 
конструктивни подобрения

При тестването на решения за намаляване на сеизмичния риск в панелните сгради следните 
фактори може да се имат предвид:

1. Минимално разрушителни. Програмите за намаляване на сеизмичния риск, които изискват 
временно или постоянно преместване на жители, са с ограничен успех, тъй като не всички 
жители са готови да напуснат апартаментите си. Въпреки че в много случаи преместването 
ще бъде необходимо, настоящото изследване прави опит да идентифицира някои решения, 
които не изискват от собствениците/наемателите да напуснат апартаментите си, както и 
други решения, които могат да направят необходимото преместване лесно и достъпно.

2. Интегрирани. Програмите за енергийна ефективност са привлекателни за собствениците 
на жилища, защото намаляват разходите за комунални услуги, както и за централните 
и местните власти, защото носят осезаеми физически ползи и правят сградите по-
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е 8-10 евро/м2.19 Тази цена не включва разходи, свързани със създадените неудобства или 
преместване на обитателите и ремонт на интериора до първоначалното състояние. В същото време 
обаче се прави допускането, че всички фасадни панели в сградата трябва да бъдат укрепени, 
което в действителност може и да не е необходимо. Следователно споменатите по-горе разходи 
могат да бъдат оптимизирани и допълнително намалени. Въпреки това цената е само една малка 
част - около 8-10% - от общата стойност на всички дейности в рамките на НПЕЕ (максималната 
референтна цена, включително проектиране, оценка и изпълнение, е 98 евро/м2 към януари 2016 
г. и 88 евро/м2 към октомври 2016 г., с включен ДДС20). 

Поради ниската цена и лесното прилагане, тези решения за конструктивни подобрения биха могли 
да се приемат лесно и да се приложат системно в широк мащаб на базата на предварително 
изготвени и одобрени схеми.

Общата инвестиция за укрепване на съединенията на всички фасадни панели на панелните сгради 
в София се очаква да бъде около 140 млн. евро, като разходите биха могли да се поделят между 
публично и частно финансиране. Това е около 1% от текущата пазарна цена на тези сгради в 
София и около 2 процента от разходите за подмяна на сградите. Финансовата полза от такива 
мерки е очевидна дори при земетресения с нисък магнитуд. Например при едно земетресение с 
магнитуд 5,6 по Витошкия разлом (5 км южно от центъра на града), укрепването на всички фасади 
би могло да намали преките разходи за ремонт на повредите по фасадите с 150 млн. евро. При 
земетресение с магнитуд 6,6 по същия разлом съкращаването на разходите за ремонт на фасадите 
би могло да превиши 300 милиона евро. Тенденцията при различните магнитуди е показана на 
Фигура 3.1. Отчетената икономическа загуба разглежда само преките разходи за ремонт. Ползите 
от конструктивните подобрения ще се увеличат още повече, ако при изчисленията се вземе предвид 
намаляването на щетите, дължащи се на потенциални човешки жертви, повредено имущество 
(паркирани наблизо автомобили и др.), временно преместване на хора за срока на ремонтните 
дейности, както и други свързани непреки разходи. Трябва да се има предвид обаче, че тези загуби 
не влизат в обхвата на настоящото проучване.

Фигура 3.1: Средни финансови загуби в София, дължащи се на повреди по фасадите като функция 
от магнитуда на земетресение по разлом Витоша (предвид настоящото състояние и инвестиция от 

140 млн. евро за намаляване на въздействието)

Източник: Въз основа на извършения анализ за това проучване.

19 Строителните работи се измерват на базата на жилищната площ на сградата. В панелните сгради площта на фасадните стени 
е между 0.45 и 0.55 от площта на един апартамент. Тя варира за различните типове панелни сгради, но само в незначителна 
степен, така че за улеснение на изчисленията в това изследване се приема, че площта на фасадните стени е 0.5 от площта на 
апартаментите. 
20 Референтните стойности са публикувани на интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството https://www.mrrb.bg/bg/referentni-stojnosti/

привлекателни. Ето защо настоящото проучване се фокусира върху варианти, които 
биха могли да бъдат приложени успоредно със съществуващи програми за енергийна 
ефективност или програми за подобряване на условията на живот в жилищата.

3. Рентабилни. В допълнение към намаляването на финансовата тежест за ремонти и 
реконструкции след земетресение, рентабилността на предлаганите решения е важен 
критерий в съвременната обстановка на ограничени ресурси. 

4. Лесни за прилагане в големи мащаби. Като се има предвид стандартизирания дизайн на 
панелните сгради и широкото им разпространение в България, Европа и Централна Азия, 
разглежданите решения за конструктивни подобрения са подходящи за стандартизация и 
прилагане в големи мащаби из целия регион.

5. Подходящи за местните условия. Акцентът е върху решения, които са осъществими в 
рамките на съществуващия инженерен капацитет на България. 

6. Иновативни. Това е възможност за разглеждане на нови или креативни идеи, които биха 
могли да бъдат пилотирани и след това разширени, ако са успешни. 

Тези фактори са важни и следва да се вземат предвид при всяка мащабна програма за конструктивни 
подобрения на панелните сгради, разработена за България. 

3.2 Подобряване на елементи на съществуващи сгради
Настоящото изследване установи, че повредите по фасадните панели на панелните сгради 
формират голяма част от директните разходи за отстраняване на повреди (30-55% от директните 
финансови загуби), дори и при по-слаби по магнитуд, по-чести земетресения. Този резултат се 
дължи отчасти на първоначалното проектиране на панелните сгради и отчасти на деградацията 
на съединенията между панелите и основната конструкция през последните 30 до 60 години. 
Укрепването на съединенията на фасадните панели и частично заменяне на фасадата в панелни 
сгради, които във всички други отношения се оценяват като конструктивно устойчиви 
(както беше дискутирано по-горе) – са икономични мерки, които ще доведат до значителен спад на 
финансовите загуби, свързани със земетресения.  

3.2.1 Съединения на фасадните панели

Вариант 1. УКРЕПВАНЕ НА СъЕДИНЕНИяТА НА фАСАДНИТЕ 
ПАНЕЛИ оТВъТРЕ —по-подходящо за сгради, по чиято фасада вече са били изпълнени 
подобрения за енергийна ефективност.

Укрепването на съединенията на фасадните панели от вътрешната страна на сградата чрез 
монтиране на стоманени профили и анкери е осъществима мярка за конструктивнно подобрение 
както на сгради, за които вече са били изпълнени конструктивни подобрения, така и на такива, 
които биха могли да се възползват от подобрения за енергийната ефективност в бъдеще. С други 
думи, това решение се отнася за всички жилищни панелни сгради, но може да бъде от особено 
значение за такива, при които вече са изпълнени подобрения за енергийната ефективност, където 
работите по укрепване на панелите от външната страна биха могли да нарушат новите енергийно-
ефективни фасадни слоеве. 

Вместо да изисква времеемки и скъпи проверки панел по панел, при настоящото предложено 
решение се прави допускането, че всички съединения на фасадните панели се нуждаят от 
укрепване, с изключение на тези на терасите.18 Средната единична цена ще зависи от това дали 
фасадните панели са свързани директно към плочите, или са свързани чрез фасадни греди (вж. 
Техническо приложение 4 за повече подробности), но една разумна средна прогнозна стойност 

18 При фасадните панели при терасите съществува много по-малка вероятност от разрушение извън равнината поради блокиращия 
ефект на етажните плочи под и над тях и следователно е по-малко вероятно да представляват опасност за живота.
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Цената на това конструктивно подобрение е приблизително същата като цената за ремонтиране 
на фасадата при Вариант 1 по-горе, но когато се раздели на общата жилищна площ в сградата, 
цената на квадратен метър намалява значително. Основните разходи са за труд, във връзка с 
необходимостта от работа в ограничено пространство; разходите за материали са незначителни. 
Точно както при Вариант 2 по-горе, стандартизираният предварително одобрен проект за 
това конструктивно подобрение, организирано заедно с цялостните подобрения за енергийна 
ефективност, може да доведе до допълнително намаляване на разходите. Този вариант е решение 
без недостатъци, тъй като ще намали както риска за безопасността на хората (за лица, намиращи 
се в близост до сградата), така и стойността на имуществени щети (например за автомобили в 
близост до сградата). Освен това този вид конструктивно подобрение не оказва отрицателно 
въздействие върху функционалността на сградата и не засяга обитателите. 

3.2.3 Усвоени (покрити) тераси
С течение на времето много от оригиналните тераси са били усвоени (покривани) с използване на 
неконструктивни елементи, някои от които тежки зидарии, които могат да представляват опасност за 
живота на жителите на блока или на всеки, който минава покрай сградата по време на земетресение. 
Въпреки че тези фасадни модификации се третират от закона като „съществени” конструктивни 
промени, за които е необходимо официално одобрение, много малко тераси са преминали през 
надлежен процес на проектиране и инженерна проверка. Контролът на тези усвоени тераси трябва 
да бъде толкова строг, колкото и за други конструктивни елементи, като за подобряване на тяхната 
сеизмична безопасност трябва също да бъдат взети предвид мерки заедно с цялостното подобрение 
на всички други елементи на фасадата.     

3.3 ниско разходни или разходно неутрални решения:
Някои държави в региона (например Беларус, Руската федерация21) са възприели практика за 
добавяне на етажи към панелните сгради като част от тяхната модернизация, но също така и с 
цел увеличаване на предлагането на жилища. Продажбата на апартаменти, които са добавени 
към сградата, може да компенсира инвестициите в сеизмично укрепване, енергийна ефективност, 
модернизация и подобряване на общите части и сградната инсталация. Въпреки че няколко 
страни са се възползвали от тази практика (вж. Фигура 3.2), тя не е била използвана в България, 
главно поради сложността на необходимата конструктивна оценка и неизвестни влияния върху 
сеизмичната устойчивост. 

Фигура 3.2: Пример за панелни сгради в Русия с добавени етажи

  

Панелна сграда тип I-515 преди реконструкцията Панелна сграда тип I-515 след реконструкцията  
(4 допълнителни етажа)

Снимка: Realty.rbc, “Вместо разрушаване: как да надстроим пет-етажна сграда” [на руски 
език],</109><110>https://realty.rbc.ru/news/591465ea9a794768eb9ac0f3</110><111>. 

21 За Беларус вж. материал на Руската новинарска агенция, “Какво да правим със сградите от времето на Хрусчов,’” 9 април [на 
руски език]; за Руската федерация вж. realty.rbc.ru

Вариант 2. Укрепване на съединенията на панелите към основната 
конструкция от външната страна — по-подходящо за сгради, на които все още не са 
изпълнени подобрения за енергийна ефективност по фасадата.

Укрепването на фасадните панели от външната страна е предпочитаният вариант за собствениците 
на жилища, тъй като е по-малко инвазивен, но от организационна и конструктивна гледна точка 
това е едно по-сложно решение: не само, че са необходими много големи скелета за улесняване на 
строителните работи, но също така и висококвалифицирани работници, които да центрират анкера 
в сравнително тънка плоча, която не се вижда от външната страна.

Вариант 2 се препоръчва за панелните сгради, на които все още не са изпълнени подобрения за 
енергийна ефективност в рамките на НПЕЕ, и би могъл да бъде икономически ефективен само 
ако се извърши едновременно с подобренията на енергийната ефективност. Тъй като над 50% от 
разходите за подобрения на енергийната ефективност са свързани с работната ръка, разходите 
могат да бъдат споделени и допълнително оптимизирани, ако бъдат интегрирани заедно със 
сеизмичното укрепване.

Укрепването от външната страна ще изисква различни крепежни детайли и някои разрушителни 
дейности по фасадните панели за разкриване на подовите плочи. Разходите ще варират в 
зависимост от конфигурацията на сградата, но ако работата се извърши заедно с подобренията на 
енергийната ефективност, то се очаква да остане в същия диапазон като при Вариант 1 по-горе, 
следователно разходите на апартамент ще са сходни и ще се осигури сходно ниво на редуциране 
на загуби при земетресения.

Вариант 3. Замяната на фасадата, частично или изцяло — е по-подходящ 
вариант за сгради, на които все още не са изпълнени подобрения за енергийна ефективност на фасадата.

Друго решение е да се подменят фасадните панели изцяло или частично - само външните слоеве. 
Това решение подобрява едновременно и енергийната ефективност, и сеизмичната безопасност. 
Този вариант в различни разновидности е прилаган на различни места в Европа. Отремонтирането 
на фасадите чрез някоя от разновидностите на този вариант, ще подобри значително външния 
вид на ремонтираните сгради и ще окаже допълнителни положителни ефекти освен подобрената 
енергийна ефективност и сеизмична безопасност; например може да увеличи стойността на 
имотите, да елиминира опасността от деградация на фасадните панели и съединения, като по този 
начин да удължи полезния живот на сградата. В проекта за частична или пълна замяна на фасадни 
панели с по-леки и енергийно-ефективно панели може лесно да се интегрират и усвоените (покрити) 
тераси. Пълната подмяна на оригиналните фасадни панели с по-лек еквивалент също така би свела 
до минимум риска от повреда на фасадните панели чрез разрушение извън равнината, тъй като 
крепежните детайли ще могат да бъдат правилно проектирани съгласно съвременните стандарти.

Разходите за конструктивни подобрения при тези варианти могат да варират значително в 
зависимост от избрания строителен метод (пълно или частично отстраняване на съществуващи 
панели), както и от вида на избраната система за облицовка или леки панели и материалите, 
използвани за нея.

3.2.2 Съединения на фасадни панели при покрива
Най-рисковите фасадни елементи са късите панели в горната част на сградата, които затварят 
двойния покрив (виж Гъвкав тавански етаж в каре 2.1). Те са свързани към рамкова покривна 
конструкция, която е много по-гъвкава от останалата част от носещата конструкция и е подложена 
на значителни деформации дори при слаби земетресения. Следователно от всичките панели тези 
са с най-голяма вероятност от срутване по време на земетресение, като представляват опасност 
за хората и имуществото в непосредствена близост до сградата. При крепежните детайли на 
тези фасадни елементи също има най-голяма вероятност от корозия, което прави тези фасадни 
панели по-податливи от останалите и на несеизмично предизвикани повреди, както е видно през 
последните години. Препоръчително е тези фасадни панели да се закрепят към покривната плоча, 
независимо дали се прилагат други мерки за останалата част на фасадата. 
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Фигура 3.4: Изчислено съотношение ползи/разходи за повреди/загуби по фасадата (горна част) 
и несвързани с фасадата конструктивни повреди/загуби (долна част) по географски райони 

Източник: Въз основа на извършения анализ за това проучване.
Забележка: При изчисленията се допуска 50-годишен експлоатационен срок на сградата, 2% сконтов процент, два 

добавени етажа и субсидирани разходи за енергийна ефективност.

Анализът на сеизмичния риск, предприет за това проучване, определя количествено сеизмичната 
устойчивост на панелните сгради като задоволителна (при добро качество на строителството и 
правилна поддръжка, без значителни конструктивни промени от обитателите и без повреди по 
фасадните панели). Като се имат предвид тези резултати, изграждането на допълнителни етажи 
върху съществуващата сграда е осъществим вариант. За типологиите на панелните сгради, които 
имат една надлъжна стена (Classics Sofia, Confidence, Sunshine, Neoclassical), разширяването с 
допълнителни етажи ще трябва да се комбинира със сеизмично подобрение на конструкцията за 
поемане на хоризонталните сили. Това сеизмично подобрение се основава на добавяне на шайби 
към двете надлъжни фасади, които са надлежно свързани към етажните плочи със специално 
проектирани детайли.

Анализът на една осеметажна сграда от тип Classics Sofia показва, че едно сеизмично подобрение 
от две шайби и с добавяне на два етажа може на практика да намали уязвимостта на сградата 
и риска от срутване и по този начин да доведе до по-ниски разходи за ремонт след земетресение 
(Фигура 3.3 и Каре 3.1). 

Фигура 3.3: Сеизмична модернизация на осеметажна сграда: Концептуален вариант за 
надстройка (горе) и крива на уязвимостта при оригиналната осеметажна конфигурация и при 

сеизмично подобрена конфигурация с два допълнителни етажа (долу)

Източници: Въз основа на извършения анализ за това проучване.
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Каре 3.1. Примерни разходи: Осеметажна панелна сграда с една секция 

Разходите за добавяне на два етажа към осеметажна панелна сграда с една секция, които включват и нов 
асансьор, съчетан с подобрения на енергийната ефективност на цялата сграда и сеизмично укрепване на 
фасадите и конструкцията за хоризонтални товари, се оценяват на около 575 000 евро (2 210 евро на квадратен 
метър площ с идеални части и 1 105 евро на квадратен метър жилищна площ за допълнителните етажи, като 
площта на етаж е 260 м2). Продажбата на новопостроените апартаменти може да генерират приходи от над 
500 000 евро в София, 375 000 евро в Пловдив и други големи градове, както и 300 000 до 330 000 евро в 
по-малките градове в областните центрове. Оптимизацията при проектирането на двата допълнителни етажа, 
ползването на модулна конструкция, договарянето на мащабни доставки на материали и труд могат да доведат 
до допълнително намаляване на разходите. Това означава, че в София рехабилитацията на панелните сгради 
може да бъде с потенциално много ниски или неутрални разходи. 
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3.4 Временни жилища по време на конструктивните 
подобрения

За сгради, които спешно се нуждаят от конструктивни подобрения (с изключение на подобрения само 
на фасадните панели), следва да се направят планове, които да гарантират, че обитателите ще бъдат 
преместени във временни жилища. Вместо да се изграждат нови социални жилища, правителството 
може да обмисли да предложи други по-гъвкави възможности, които да насърчат домакинствата да 
се преместят временно, за да могат да се изпълнят подобренията. Например на всички обитатели биха 
могли да се предложат ваучери за наем, като се окаже специална помощ на най-бедните и най-уязвими 
групи. Този подход може да бъде съществен стимул за преместване на обитателите. Като друг вариант 
може да се предвиди прогресивна субсидия, която се диференцира по доход.

Множеството незаети жилища също могат да се използва за социални жилища, т.е. за преходни 
жилища за домакинства от старите многофамилни сгради, в които се изпълняват подобрения и се 
налага обитателите да се изнесат. Въпреки това, този подход ще изисква приемането на подходящо 
законодателство, което да защитава правата на собствениците на незаети жилища, да им предлага 
стимули да отдадат имотите си на хора, които се нуждаят от жилище, и да включва гаранции, че 
имотите им ще бъдат поддържани адекватно.

Изпълнението на програми за конструктивно подобрения се възприема по-лесно в градове, където 
властите са предоставили на домакинствата финансова, организационна и друга подкрепа за 
преместване в преходни жилища и след това обратно в подобрения дом. Тази подкрепа е особено 
полезна за по-бедните семейства, които може да не са в състояние да финансират разходите за 
преместване, както и за възрастните хора, за които разходите по преместването и нарушаването на 
спокойствието им ще са най-тежки. 

3.5 Потенциални подобрения в националната програма 
за енергийна ефективност (нПее) 

Основните елементи на НПЕЕ на България са описани в Каре 3.2.

Двете карти на Фигура 3.4 показват съотношението ползи/разходи (СПР) при сеизмични подобрения, 
комбинирани с надстрояване на два допълнителни етажа. СПР е стандартен параметър за оценка 
на ползата от инвестициите в намаляване на сеизмичния риск като съотношение на намалената 
сеизмична загуба към разходите за конструктивни подобрения, оценени за определен период от 
време и при специфичен сконтов процент. Общините, показани в синьо, са тези със СПР над 1, което 
означава, че инвестициите в сеизмично укрепване в тези райони ще имат добра възвръщаемост. 
Отчетените по-долу СПР зависят от сеизмичната опасност (ефект върху повредите/загубите), 
цената на имота (ефект върху приходите от продажбата на допълнителната площ) и броя на 
сградите от типология Classics Sofia във всяка община. СПР е съответно по-нисък за общини с 
нисък дял на сгради Classics Sofia. Трябва да се отбележи, че СПР за град София е по-голям от 
10, което означава много кратък период на възвращаемост на инвестицията.

Вариантът с добавяне на етажи върху съществуващите панелни сгради може да не е перспективен 
в по-малки градове с ниски цени на недвижимите имоти или градове с ниско търсене на жилища и/
или високи нива на незаетост на жилищата. Въпреки това, в София и други големи или разрастващи 
се градове, където има незадоволено търсене на жилища, този подход би могъл да служи като 
механизъм за самофинансиране на цялостното обновяване на сградите. Може да се отбележи, че 
в България повечето панелни сгради са в относително добре планирани квартали (с големи зелени 
пространства между сградите) и като цяло са добре устроени откъм обществен транспорт. В тези 
квартали има голямо търсене на жилища, както е видно от активното изграждане на нови жилищни 
сгради в зелените пространство между панелните сгради. Вместо да се увеличи капацитетът за 
жилищно строителство чрез изграждане на нови сгради между панелните сгради, поне част от 
търсенето на нови жилища може да бъде адресирано чрез вертикално разширяване. Някои от 
тези жилища също така биха могли да се ползват от местните общини като социални жилища за 
социално слаби групи или друг вид “специални” групи хора (възрастни хора, лица с увреждания, 
младежи и т.н.). 

В обобщение, добавянето на етажи към панелните сгради има следните предимства:

• Може да генерира приходи, които потенциално да компенсират - частично или изцяло 
- рехабилитацията на сградата, нейното сеизмично укрепване (на конструкцията и 
на фасадата), включително подобряване на енергийната ефективност, нови ВиК и 
електрически инсталации, нов асансьор. Пълната рехабилитация на сградата би могла 
да удължи живота на сградата, да подобри качеството на живот на жителите, както и да 
увеличи стойността на имотите.

• Ако се комбинира със субсидия за мерки за енергийна ефективност, тя може да 
представлява ниско-разходно или разходно-неутрално решение за сеизмични подобрения.

• В кварталите, където са концентрирани панелни сгради, може да се намали пазарния 
натиск за изграждане на нови жилищни сгради между старите.

• Може да се генерира работа за местните проектантски и строителни компании и да 
създадат местни работни места.

Необходима е допълнителна работа за прецизиране на концепцията за добавяне на етажи към 
панелните сгради. По-конкретно са необходими проучвания, които да анализират опциите за 
проектиране, строителните разходи, осъществимостта на модулната конструкция, възможните 
механизми за финансиране, както и строителните методи, които гарантират минимално нарушаване 
на спокойствието на обитателите и възможно най-кратък период за временното им преместване. 
Този подход ще има отражение и върху настоящите наредби за зониране и земеползване, които 
следва да бъдат надлежно преразгледани и изменени за всеки отделен случай.

Каре 3.2. Програма за енергийна ефективност за старите многофамилни жилищни 
сгради в България
В съответствие с разпоредбите на Директива 2012/27/ЕС на ЕС за енергийната ефективност, през 2014 г. България 
разработи Национален план за действие за енергийна ефективност 2014-2020 г. за подобряване на енергийната 
ефективност в жилищни сгради в цялата страна. Законът, който влезе в сила през 2015 г., определи условията и 
реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Първоначалното законодателство влезе в сила през 2005 
г. и беше изменено през 2009 и 2013 г., за да включва по-строги стандарти. В началото само по-големите жилищни 
панелни сгради бяха допустими, но обхватът на програмата беше разширен, за да включи всички многофамилни 
сгради, проектирани преди 1999 г. и разполагащи с повече от три етажа и повече от шест апартамента. При това 
изменение по-малките зидани сгради, които са сеизмично уязвими, също станаха допустими.

Програмата предлага 100% безвъзмездна помощ за регистрираните сдружения на собственици. Първоначалният 
бюджет за 2015 г. беше 1 млрд. лв. (500 млн. евро), а през 2017 г. той бе повишен на 2 млрд. лв. Допустимите за 
финансиране дейности включват не само изпълнение на мерки за енергийна ефективност, но и конструктивно 
укрепване (ако е предвидено в техническия паспорт) и обновяване на покриви и стълбища. Техническата 
паспортизация на сградите, е необходима предпоставка за стартиране на процеса за кандидатстване. Екипът за 
техническа паспортизация обикновено се ръководи от архитект, нает от общината, който от своя страна наема 
и управлява мултидисциплинарен екип, който разработва екзекутивни чертежи и провежда енергиен одит и 
конструктивна (сеизмична) оценка на безопасността. Услугата се предоставя на сдруженията на собствениците 
и се заплаща чрез Българската банка за развитие (ББР) чрез сметката на сдружението на собствениците в ББР, 
която се администрира от общината. Плащането се отпуска въз основа на протокол за приемане на услугата. 
Общините осъществяват всички обществени поръчки и надзорни дейности и представят одобрени фактури за 
плащане към ББР. Екипът за техническа паспортизация, проектантската фирма и изпълнителя се избират чрез 
отделни последващи оферти въз основа на обществени поръчки, организирани от общината. 
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Към месец декември 2018 г. 2 022 сгради са одобрени и са сключили договори за подобрения 
за енергийната ефективност по НПЕЕ; за 1 577 от тях строителните работи са завършени и са 
вече в експлоатация. Това означава, че по-малко от 3% от отговарящите на условията сгради са 
кандидатствали за финансиране в рамките на НПЕЕ, като в крайна сметка малко жилищни сгради 
са минали конструктивна оценка.

Идентифицирани са няколко недостатъка в НПЕЕ, свързани със сеизмичния риск на сградите: 

• Средствата по НПЕЕ се разпределят между конкуриращите се общини съгласно реда на подаване 
на заявленията, без стратегия за приоритизиране.

• Част „Конструктивна оценка“ на техническия паспорт, която е задължителна за НПЕЕ, обикновено 
се ограничава до недостатъци по външните стени на сградата; сеизмичната устойчивост на 
сградата рядко се анализира адекватно.

• На теория разходите за конструктивни подобрения са допустими за финансиране по НПЕЕ. 
Подобни подобрения обаче е малко вероятно да бъдат предприети поради множество причини: 
отнемат повече време и средства за надлежно проучване на сградата, за проектиране и анализ 
на схемата за подобрения, както и по-дълги административни процеси и строителни работи. 
Финансирането за обновяване по НПЕЕ зависи от положителната оценка на техническия 
паспорт относно сеизмичната устойчивост на сградата. В резултат на това на практика тя често 
се разглежда като необходима административна стъпка в цялостния процес на получаване на 
финансиране за подобрения на енергийната ефективност, а не като техническа оценка, която е 
от съществено значение за определяне на конструктивната устойчивост на сградата.

• „Референтната цена“ за техническата паспортизация – която включва и конструктивна сеизмична 
оценка - е много ниска за надлежно конструктивно изследване и анализ.
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глава 4. 
процес и правна рамка 
за оценка на сеизмичната 
уязвимост и конструктивни 
подобрения на сгради

Сеизмичната уязвимост на жилищните сгради в България все още не е широко дискутирана. 
Макар че има редки случаи на намаляване на сеизмичния риск, не е постигнат особен напредък 
за обединяване на инженери, учени, обществени органи и собственици за обсъждане на 
проблеми и за обмисляне на разработването на стратегия за намаляване на сеизмичния риск. 
Предизвикателството за разработване на такава стратегия се усложнява от липсата на лесно 
изпълними национално приети указания и от липсата на единно задължаващо законодателство.

Образецът за технически паспорт е единственият прилаган документ в България, който 
задължава оценка на сеизмичната безопасност на съществуващи конструкции. По начина, който 
се прилага в момента обаче, не могат да се идентифицират сеизмично опасни сгради и не се 
разглеждат възможности за намаляване на финансовите разходи, свързани с повреди, причинени 
от земетресения. Текущата Национална програма за енергийна ефективност (НПЕЕ) изисква 
изпълнението на Техническата паспортизация и съответния Технически паспорт, за да се получи 
достъп до финансиране – ситуация, която би могла неволно да оказва натиск върху инженерите за 
предоставяне на положителна оценка за сеизмичната устойчивост на сградите. Такива оценки са 
възможни от юридическа гледна точка предвид настоящата правна и регулаторна рамка.

Тази глава се стреми да отговори на следните критични въпроси: 

•  Какви пропуски съществуват в текущия процес за техническа паспортизация и какви 
подобрения трябва да се направят, за да се гарантира идентифицирането на сеизмичния 
риск на сградите?

•  Какво може да се направи, за да се подобри съществуващото законодателство за 
сеизмична оценка на сградите?

•  Какъв тип документи могат да бъдат разработени за подобряване на способността на 
инженерите да оценяват сеизмичната уязвимост в съществуващия сграден фонд? 
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Съгласно действащия процес на техническа паспортизация, чл. 5 и чл. 6 се цитират в повечето 
направени доклади за технически паспорти, за да се гарантира, че положителна сеизмична 
оценка е дадена на почти всички обследвани сгради. 

•  Като се има предвид тяхното широко разпространение, трябва ли панелните сгради да се 
оценяват по специално разработена процедура?

•  Какви ресурси са необходими и какви стъпки могат да бъдат предприети, за да се 
осъществят необходимите промени както в краткосрочен, така и в дългосрочен план?

4.1 регулаторни предизвикателства при оценката и 
управлението на сеизмичния риск при съществуващи 
сгради

Двата най-приложими регламента за оценка на сеизмичния риск при съществуващи конструкции, 
са Еврокодът за сеизмична оценка и реконструкция на съществуващи сгради, БДС EN 1998-
3 (Европейски комитет по стандартизация 2010 г.), и Наредба № 2 (2012 г.), известна като 
Национална наредба за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (Министерство 
на регионалното развитие и благоустройството, 2012 г.). Въпреки това, пропуските в тези 
регламенти, описани по-долу, в момента могат да навредят на правилната оценка на сеизмичния 
риск в съществуващите конструкции.

Еврокодът съдържа информация за сеизмична оценка и конструктивни подобрения на 
съществуващи сгради, но Националното приложение за България е недостатъчно и не съдържа 
официални указания или допълнения за инженерите. Освен това, Еврокодовете не са задължителни 
за по-ниски категории сгради, което включва всички жилищни сгради, освен ако са били възложени 
за изпълнение при условията и по реда на Закона за обществените поръчки или желанието на 
клиента е проектът да се базира на Еврокодовете. С други думи, всички нови жилищни сгради и 
подобренията в такива сгради, строени преди 2011 г., могат да бъдат проектирани в съответствие 
с националния стандарт по Наредба № 2, докато други държави от Европейския съюз са направили 
значителни усилия, за да адаптират БДС EN 1998-3 за местния сграден фонд, с цел да се гарантира, 
че този стандарт може да се прилага лесно от инженери и обществени органи.

Румъния, например, понастоящем преразглежда за втори път стандарта за оценка на 
съществуващите сгради, който се използва още от 2008 г. Обхватът на разпоредбата е да се 
установят определени критерии и процедури за сеизмична оценка на съществуващи сгради и за 
предприемане на интервенции за намаляване на сеизмична уязвимост. Стандартът е разработен 
така, че да съответства на Еврокодовете чрез позоваване на така наречената Непротиворечива 
допълнителна информация (НДИ). Каре 4.1 описва документа и процеса.

Съгласно Националните норми за сеизмично проектиране, по-специално чл. 5 и чл. 6,22 положителна 
сеизмична оценка на сграда се поставя на базата на нейното съответствие с историчестия стандарт 
за проектиране, действащ към момента на проектирането на сградата. Това означава, че един 
инженер може да оцени една сграда като сеизмично осигурена, ако отговаря на противоземетръсни 
стандарти от например 1960 г., въпреки че тази по-стар стандарт не отразява съвременното 
разбиране за сеизмична опасност. Поради тази причини много сгради, получили положителна 
оценка, могат и да не са достатъчно сеизмично устойчиви. Поради тази вратичка в разпоредбите 
може да се даде положителна оценка на всички сгради преди 1990 г., освен ако не се наблюдават 
видими конструктивни дефекти. В допълнение, Наредба № 2 не съдържа специфични насоки и 
изисквания за сеизмична оценка на съществуващи конструкции, което означава, че инженерите 
имат възможност да оценяват сеизмичната безопасност на съществуващи сгради само на базата 
на стандарта за проектиране на нови сгради, което вероятно не е оптималното решение и рядко се 
среща в други държави. 

22 Член 6, ал. 2 гласи, че „оценката за сеизмичната осигуреност на строежа е положителна, ако строежът съответства на изискванията 
на нормативни актове, действащи към момента на въвеждане на строежа в експлоатация или към момента на обследване по 
отношение на критериите по ал. 4 (конструктивните промени не засягат капацитета на строежа с повече от 5%).

Каре 4.1: Румъния - Национален стандарт P-100-3/2018 за сеизмична оценка на съществуващи 
сгради, в съответствие с Еврокодовете 

Цел и обхват

Предмет на стандарта са сеизмичната оценка и конструктивните подобрения на сградите, независимо кога са 
били построени. Стандартът определя цели за изпълнение при сеизмична оценка и сеизмични подобрения. 
Основният текст на документа представя обхвата и основните дефиниции, включително категориите сеизмичен 
риск, три нива на прецизност на изчисленията, четири нива на знания, съдържанието на обследванията на 
сградите, критериите за уязвимост и т.н., заедно с образец за доклад за обобщена оценка. Специфичните 
разпоредби са в отделни приложения и са насочени към сеизмичния риск, заедно със съответните насоки 
(за оценка на различни конструктивни типове, проектиране на неконструктивни компоненти, провеждане на 
сеизмична рехабилитация и изготвяне на доклад за сеизмично техническо изследване, с примери за изчисления 
и примерен доклад за оценка).   

Прилагането на нормите като част от системата на еврокодовете

Стандартът е разработен като НДИ в рамките на Еврокодовете. Публикуван е от румънското правителство 
чрез Министерството на регионалното развитие и публичната администрация и е задължителен технически 
документ, приет с Министерска заповед. Според закона, разпоредбите на задължителните технически 
документи са адресирани до всички инженерни специалисти, инвеститори и публични власти.

Участващи страни и процес на одобрение

Стандартът е разработен от Техническия университет по строителство в Букурещ, избран с конкурсна 
процедура от правителството. Като част от процеса на одобрение, проектът на стандарта е представен за 
разглеждане на инженерните асоциации, публичните власти и индустрията. Въз основа на това разглеждане 
първият проект е ревизиран от университета. Правно одобрение е предоставено от техническия комитет на 
специалистите в рамките на Министерството на регионалното развитие и публичната администрация. 

Срок

Преразглеждането на стандарта отнема година и половина: една година за изготвянето на проект на стандарта 
и половин година за обществени консултации и уведомяване на Европейската комисия.

Приемане и изпълнение

Организирани са две работни срещи с Асоциацията на строителните инженери на Румъния, а до окончателното 
одобрение са предвидени един или два допълнителни семинара. Стандартът ще бъде представен на годишната 
конференция на асоциацията през 2019 г. До този момент инженерната общност не оказва значителна 
съпротива за преразглеждането на стандарта.

 

Източник: Стандарт за сеизмично проектиране - Част III. Разпоредби за сеизмична оценка на съществуващи 
сгради. Стандарт P-100-3/2018 (Втори проект, юни 2018 г.).
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По закон на всяка съществуваща сграда в България трябва да бъде издаден технически паспорт 
до 2022 г. На практика само тези сгради, които кандидатстват за финансиране по НПЕЕ, са вече 
оценени или са в процес на оценяване. Повечето сгради, които са кандидатствали, са панелни 
сгради, и съответно до края на 2017 г. са оценени 15-18% панелните сгради. Това означава, че на 
по-голямата част от жилищните сгради не е направена никаква техническа оценка относно тяхната 
сеизмична уязвимост, включително и силно уязвими сгради като например неармирани зидани 
конструкции от преди въвеждането на съвременното поколение стандарти.

България има възможност да разработи процес на бърза визуална оценка (БВО) на сеизмичния 
риск за съществуващи сгради (Каре 4.2). Тази стъпка може да спомогне за укрепване на процеса 
на техническа паспортизация и за справяне с някои от пропуските, отбелязани по-горе.

4.2 Потенциални подобрения в прилагането 
The Образецът на технически паспорт, който е необходим документ за задължителната 
конструктивна оценка на съществуващи сгради, може да не е достатъчен предвид нивото на 
сеизмичен риск в България. Образецът съдържа ограничена информация за сеизмичния капацитет 
на сградите и не изисква от инженерите да правят оценка на неконструктивните елементи, като 
например фасадите, или да извършват обследване от вътрешната страна на сградата.

Образецът на технически паспорт разглежда сеизмичната устойчивост на оценяваната сграда в чл. 
3.1.2, който изисква попълването на две декларации: стойност за конкретния строеж и еталонна 
нормативна стойност. Не са предоставени обяснения за смисъла и прилагането на тези термини и 
не са дадени насоки за това как да бъдат изчислени те. Няма също така индикация дали тези изводи 
следва да бъдат подкрепени от официални документи за оценка. По този начин задълбочеността 
и педантичността на оценката са по преценка на инженера и качеството на докладите за оценка се 
различава значително при различните сгради и общини.

Към днешна дата повечето от извършените технически обследвания са били възложени като част 
от кандидатстването по НПЕЕ. Изготвящият паспорта се наема и му се заплаща от държавата 
със съгласието на асоциацията на собствениците, така че нивото на независимост може и да не е 
достатъчно, а контролът на качеството на оценката може да бъде подобрен.

Освен това на местно ниво общините имат силен финансов стимул да увеличат максимално 
броя на сградите, които са одобрени по НПЕЕ, тъй като тази програма подобрява и външния 
вид на жилищните сгради. По този начин местните власти могат да имат конфликт на интереси 
по отношение на контрола на процеса на конструктивната оценка. На теория конструктивните 
подобрения също са допустими за включване във финансирането по НПЕЕ, но на практика сгради 
с конструктивни дефекти не получават финансиране, тъй като допълнителното проектиране и 
одобрения, които са необходими за конструктивните подобрения, представляват едно нежелано 
усложнение. Нежеланието да се финансират сгради с конструктивни дефекти оказва натиск върху 
оценяващия екип да даде положителна сеизмична оценка. В редките случаи когато инженерът не 
е склонен да издаде технически паспорт поради конструктивни дефекти, сградата се изважда от 
програмата и не се предприемат по-нататъшни мерки за намаляване на уязвимостта й.

Пазарният натиск върху инженерите също допринася за слабости в изпълнението, особено след 
като процесът на техническа паспортизация се разглежда като административна стъпка при 
кандидатстването за НПЕЕ и съответно се очаква да бъде евтин. Цената за техническа паспортизация 
не е регулирана, въпреки че е предложена референтна цена от 2,5 евро/м2 (5 лв./м2 без ДДС), 
около 45% от която е възнаграждението на строителните инженери, отговорни за сеизмичната 
оценка. Това е много ниска ставка за една оценка на сеизмичния риск. В отсъствието на конкретни 
критерии и строг процес на преглед, качеството на конструктивната оценка и дейностите, които 
съдържа, са по преценка на отделните инженери и тяхното нежелание или желание да направят 
професионални компромиси. Разбира се, местната инженерна общност оценява важността и 
спешната необходимост от адекватна сеизмична оценка на съществуващите сгради, но може би не 
разполага с достатъчно указания или финансиране.

Ниската информираност на обществеността относно сеизмичния риск на сградите също 
допринася за трудностите при извършването на оценките като благоприятства съпротива срещу 
един адекватен процес на сеизмична оценка. Всякакви интервенции и/или изпитвания на място 
трябва да бъдат одобрени от собствениците, които декларират съгласието си в договора с 
общината чрез сдружението на собствениците. На практика обаче собствениците може и да 
не са склонни да позволят достъп до имота си, особено ако той може да бъде подложен на 
разрушителни дейности. Тази липса на достъп затруднява изключително много инженерите да 
обследват надлежно сградите.

Каре 4.2: Бърза визуална оценка 

Процесът на техническа паспортизация следва да бъде подпомогнат чрез процес на бърза визуална оценка, 
за да се осигури на специалистите недвусмислен и лесен за прилагане инструмент за оценка на сеизмичния 
риск на съществуващите сгради. Процедури за БВО са успешно разработени в много страни с висок сеизмичен 
риск, включително Нова Зеландия и САЩ. Процесът за разработване на БВО също така създава едно общо 
разбиране относно сеизмичния риск у българските инженери, обществени органи, учени, собственици на 
жилища, както и други заинтересовани страни.

БВО ще помогне на инженерите да идентифицират критичните конструктивни дефекти в различните видове 
сгради, както и опасността за човешкия живот, възникваща от неконструктивните елементи. Системата за 
БВО осигурява последователен метод за оценяване (точкова система), базиран на ясно дефинирани критерии 
за изпълнение за различните видове сгради и на сеизмичната зона, в която се намира сградата. Точковата 
система също така помага да се даде приоритет на мерките за намаляване на риска и може да обоснове 
необходимостта от по-подробен конструктивен анализ и/или изпитвания на място. Изпълнението на БВО не 
трябва да бъде сложно или отнемащо много време, тъй като е предназначено да предостави предварителна 
информация преди да са инвестирани допълнителни ресурси. Също така би било разумно да се гарантира, че 
БВО лесно може да се обвърже с формуляри за оценка на конструктивната безопасност след земетресение. 
Следва също да се разработят указания за прилагането на БВО.

Точковата система за изпълнение на БВО в България може да включва една базова оценка и модификатори 
на оценката; такава е процедурата, използвана в Съединените щати и предвидена във документи FEMA P-154 
(2015 г.) и FEMA P-155 (2015 г.) на Федералната асоциация за управление на извънредни ситуации. Базовата 
оценка демонстрира вероятността от превишаване на целевото ниво на поведение съгласно целевия сеизмичен 
интензитет. За базовата оценка могат да се дефинират както опасността от срутване на сградата, така и други 
цели, включително повреди по неконструктивните елементи, разходи за ремонт след земетресение и др. 
Модификаторите на оценката позволяват да се намали базовата оценка при наличие на различни проблеми, 
като например вертикална/хоризонтална нерегулярност на сградата, район с по-висок риск, по-рискова година 
на строителство, модификации след строителството, влошаване на конструтктивните елементи и материали, 
дължащо се на недобра поддръжка, местни почвени условия и др. Трябва да се определят и „наказателни“ 
точки за модификаторите, за да се гарантира, че екстремни случаи на сгради със значителни конструктивни 
проблеми ще наложат изпълнението на незабавна и по-подробна оценка.

Анализите, извършени в рамките на настоящото проучване, и резултатите от тях са отправна точка за подробна 
база данни, която би улеснила разработването и прилагането на формулярите за БВО - най-вече за панелни 
сгради, но също и за други видове сгради. При панелните сгради много от параметрите и техните диапазони 
могат да бъдат предварително дефинирани и избрани от предварително подготвен набор от данни; те могат 
след това да се групират в параметри за „състояние по проект“ или „състояние в момента“. Част от последните 
следва да включват като минимум изпитвания на място и/или лабораторни тестове, изискванията за които 
трябва да бъдат дефинирани в отделен документ. Процедурата за БВО следва също така да съдържа указания 
кои компоненти трябва да бъдат тествани. Една всеобхватна база данни с отворен достъп за сградния фонд в 
цялата страна също би улеснила успешното прилагане на БВО.
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This study has made clear that it is important to distinguish between LPBs and other building types, 
Допълнително ограничение за подобряването на сеизмичната устойчивост в България произтича 
от българския Закон за устройство на територията, който не предвижда специфични изисквания 
за конструктивни сеизмични подобрения в съществуващи сгради. Резултатът е, че процесът на 
изпълнение на конструктивни подобрения за сграда над три етажа не е по-различен от процеса 
на проектиране и изграждане на нова сграда. Той включва пълен процес на одобрение, оценка на 
съответствието, съгласуване от общинския експертен съвет, разрешително за строеж и др. По 
този начин административният процес за сеизмично обновяване на съществуващи сгради става 
ненужно сложен, скъп и времеемък, и следователно изисква силно ангажиран представител на 
сдружението на собствениците, който да управлява целия процес. 

4.3 Предизвикателства в процеса за техническа 
паспортизация на панелни сгради

От настоящото проучване стана ясно, че е важно да се прави разлика между панелни сгради и други 
видове сгради, както и да се наблюдават и документират специфични конструктивни дефекти, 
които могат да намалят сеизмичния капацитет на панелните сгради. Това включва: 

1.	 Понижена	якост	на	носещите	стени	на	първите	три	етажа. Това може да се дължи на 
деградация на материалите, разширяване на отворите от собствениците или отстраняване 
на носещи стени, за да се увеличи размерът на помещението. Тази слабост може да 
бъде особено критична, ако е концентрирана по средната надлъжна носеща стена за 
конструктивни типове, които имат само една такава вътрешна стена (напр. Classics Sofia). 
Според нашите анализи, панелни сгради с конструкция за хоризонтални товари, която 
в надлъжна посока разчита само на една стена, са по-уязвими от другите видове с по-
равномерно разпределени стени в двете перпендикулярни посоки. Горепосоченият тип 
сгради трябва да бъде идентифициран в оценката. 

2.	 Неравномерно	 слягане	 на	 почвата	 под	 сградата. Опитът от миналото показва, че 
дори и без предизвикани хоризонтални сили, дължащи се на земетресение, разликите в 
слягането под сградата могат да причинят значителни конструктивни повреди. Например 
дори само накланяне на сградата е достатъчно, за да я направи необитаема. Нашият 
предварителен анализ показа, че при слаби почви слягането на земята в основата под 
сградата може реално да предшества и да бъде основната причина за конструктивни 
повреди.

3.	 Признаци	на	деградация	на	съединенията	между	носещите	стени	и	плочи. Въпреки 
че големият брой панели и техните съединения осигуряват резерви на конструкцията 
и влошаването на някои съединения може да не повлияе директно на капацитета на 
конструкцията да носи вертикалния товар, при земетресения такива локализирани 
дефекти могат да причинят прогресивно повреждане и разрушение на носещи елементи. 
Това включва съединенията на външни носещи панели и панели, намиращи се в постоянно 
влажни условия, като такива, подложени на течове около бани и в близост до покриви. 

4.	 Съединения	на	фасадни	панели	и	парапети. Околната влажност и лошата поддръжка 
засягат значително целостта на съединенията на фасадните облицовъчни панели и 
парапети, което води до опасност за живота поради падащи тежки предмети. Особено 
уязвими към сеизмичните хоризонтални сили са късите фасадни панели, които затварят 
двойния покрив, дори ако техните съединения са в добро състояние.

5.	 Новопостроените	 конструкции,	 покриващи	 тераси	 (често	 построени	 от	 тежки	
материали).	 Тези конструкции следва да бъдат оценени като потенциално опасни за 
живота. Такива строителни модификации са много често срещани и въпреки че законът 
ги счита за съществени конструктивни промени, които изискват одобрение, той много 
рядко се спазва в това отношение. Съответно за такива конструкции рядко се прави 
проверка на проекта или съгласуване от инженер.  

Много от тези проблеми могат да бъдат решени с предварително одобрени стандартизирани 
решения за конструктивни промени, като например тези, описани в Глава 3. Основно предимство на 
панелните сгради е тяхната еднаквост и оттам предвидимостта на възможните зони на конструктивни 
слабости; тези качества ги правят идеални за последователно прилагане на предварително 
проектирани схеми за конструктивни подобрения. Въпреки това, някои конструктивни дефекти 
могат да изискват индивидуален подход за всеки отделен случай, за да могат да се изпълнят 
оптимизирани и ефективни конструктивни подобрения.
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глава 5.  
Към сеизмична устойчивост и 
подобряване на сградния фонд 
в България

В този доклад са документирани предизвикателствата, свързани със сеизмичния риск в панелни 
жилищни сгради, както и с всеобхватни законодателни, обществени и процедурни въпроси, 
които създават пречки пред постигането на сеизмична устойчивост в България. Тази глава се 
фокусира върху пропуските и предлага области на действие за намаляване на сеизмичния риск 
в целия сграден фонд на България, както и действия, които да гарантират, че когато настъпи 
земетресение, ефектът му върху населението няма да е допълнително утежнен.

5.1 Законодателство за управление на риска от бедствия 
в България и значение за намаляване на сеизмичния риск 

Централната законодателна рамка за управление на риска от бедствия в България се основава 
на Закона за защита от бедствия, приет през 2006 г.23 и последно изменен през 2017 г.  Този 
закон включва разпоредби за оценка и намаляване на риска, както и подготвеност и реагиране 
при бедствия, и ясно формулира ролите и отговорностите на различните органи на национално и 
поднационално равнище. Според закона поднационалните органи носят основната отговорност за 
защита от бедствия (подготвеност и намаляване на риска).

От значение е и наредбата, която определя държавните организации, отговорни за анализа, 
оценката и картографирането на рисковете от бедствия.24 Съгласно тази наредба земетресенията 

23 Закон за защита от бедствия, последно изменен ДВ, бр. 13/07.02.2017 г. 
 
24 Обнародван ДВ, бр. 84/02.11.2012 г., последно изменен и допълнен ДВ, бр. 44/10.06.2016 г.
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методология за оценка на сеизмичния риск, която беше готова през 2017 г. Следващата стъпка, 
която трябва да приключи до края на 2025 г., е да се разработи цялостен анализ на сеизмичния риск 
на ниво сграда и актив, който се очаква да предостави много високо ниво на анализ на степента 
на сеизмичен риск с оглед на стратегия за намаляване на риска. Въпреки това, един вариант, 
който трябва да се разгледа, би бил да се определи количествено сеизмичният риск в България 
на макроравнище, като се използват статистически и моделиращи подходи - процес, който може 
да отнеме 18-24 месеца (въз основа на опита в други страни). Данните за специфичните рискове 
за сградите могат да се наберат през следващите години на базата на идентифицирането на най-
застрашените сектори, местоположения и сгради. Този поетапен процес ще даде възможност на 
правителството и гражданите да разберат къде рискът е най-висок и да предприемат своевременни 
действия.

5.3 Ускоряване на намаляването на риска в България
Съгласно изменението от 2017 г., Законът за защита при бедствия дефинира процеса на 
кандидатстване за държавно финансиране на дейности за превенция или намаляване на риска, 
различни от тези, финансирани от обичайните секторни или общински бюджетни средства. 
Процесът на подаване на заявления включва следните стъпки: (i) общината разработва 
заявление, в което формулира предложената мярка за намаляване на риска и как тя се съгласува 
с националната стратегия за намаляване на риска от бедствия и/или плана за управление на 
наводненията; (ii) заявлението се получава от Министерството на вътрешните работи, в ролята му 
на секретариат на Министерския съвет, и се оценява по редица критерии; (iii) Министерският съвет 
одобрява годишен работен план за мерките за намаляване на риска и свързания с него бюджет. 
Този процес е ясно документиран; въпреки това една община, която желае да кандидатства 
за финансиране, обикновено трябва да използва собствените си средства за разработване на 
необходимите инженерни проекти, анализ на разходите, ползите и т.н. Този процес може да 
даде предимство на общини с по-голям капацитет, по-голям достъп до финансиране и по-голяма 
ангажираност с намаляването на риска от бедствия. Друго предизвикателство е, че размерът на 
средствата, отпуснати по тази програма, може да бъде много ограничен - 15% от Обезпечителния 
фонд - обикновено 70 млн. лв. годишно. Понастоящем Структурните и инвестиционни фондове 
на Европейския съюз (ЕС) и Кохезионният фонд на ЕС като цяло не се използват за целите на 
намаляването на риска от бедствия - ситуация, която потенциално ще се промени в следващите 
програмни цикли. 

Като се има предвид сеизмичната опасност и рисковия профил на България, следните 
области за намаляване на риска могат да се считат за много висок приоритет:

обезопасяване и продължителна употреба на обществени сгради

В случай на силно земетресение е от решаващо значение болниците и лечебните заведения за 
оказване на първа помощ да останат невредими и функционални, с резервно електричество и 
комуникации, за да се даде възможност да се окаже помощ на пострадалите и да се поддържат 
ключови функции, като например осигуряване на здравето на родилки. Службите за спешна 
помощ (полиция, бърза помощ, агенции за гражданска защита) също трябва да останат напълно 
функционални - наред с държавните учебни заведения, службите за спешна помощ и националните, 
регионални и общински сгради също трябва да бъдат разположени и изградени така, че да 
осигуряват защита на живота (най-малко). В идеалния случай следва да се гарантира, че те ще 
понесат минимални повреди, за да улесни бързото връщане на персонала в тях и възстановяването 
на услугите. Оценката на устойчивостта на тези критични обществени сгради, особено на тези, 
построени преди 1990 г., следва да се счита за приоритет, така че да могат да стартират мерки за 
намаляване на риска.

и свлачищата са в ресора на Министерството на регионалното развитие и благоустройството 
(МРРБ). Наредбата постановява, че трябва да се извърши анализ на риска и да се вземат предвид 
такива фактори като потенциално засегнатите граждани, материалните загуби, засегнатата 
инфраструктура, засегнатата икономическа дейност, въздействието върху водите и биологичното 
разнообразие и културното наследство. Настоящият доклад предоставя полезен анализ в подкрепа 
на МРРБ при изпълнението на това изискване.

Законът за защита от бедствия също предвижда разработването на национална стратегия за 
намаляване на риска от бедствия, която да се изпълнява за период от най-малко 10 години, 
петгодишна програма за изпълнение и ежегодни работни планове. Стратегията и нейната програма 
за изпълнение са под надзора на Министерски съвет, като подкрепа за изпълнението се осигурява 
от Главна дирекция “Пожарна безопасност и гражданска защита” на МВР. На последно място, в 
Закона за устройство на територията има и разпоредба, която уточнява, че при разработването 
на всички градски и други планове за устройство на територията трябва да се отчитат риска от 
бедствия и риска от изменение на климата.

5.2 оценка на сеизмичната опасност и риска
Най-скорошната официална оценка на сеизмичния опасност в България е направена през 2007-
2009 г. от Националния институт за геофизика, геодезия и география към Българската академия 
на науките (БАН) и е насочена към разработването на параметри за сеизмично проектиране във 
връзка с Националното приложение към БДС EN 1998-1 (Еврокод 8 за сеизмично проектиране 
на сгради). Оттогава са проведени няколко нови проучвания (пан-европейското проучване 
SHARE, румънското BIGSEES, турското KOERI и др.),25 които предоставиха нов поглед върху 
източниците на земетресения в България и съседните страни, съгласно най-съвременните методи 
и инструменти. Освен това, държавите в цял свят вече са се насочили към осигуряване на гаранции 
за това, че данните, използвани в моделите за сеизмична опасност, както и избраните допускания 
и резултатите, са свободно достъпни за независима проверка и по-нататъшно използване при 
моделиране на риска.26 Осигуряването на свободен достъп до тези данни улеснява процеса на 
партньорска проверка, насърчава съгласуваността между проучванията, проведени в съседни 
страни, и също така позволява бъдещи проучвания на сеизмичния риск да се основават на 
официалната национална оценка на сеизмичнaта опасност.

Специфично предизвикателство, срещано в това проучване, са пропуските в националните и 
общинските набори от данни, които са необходими за изграждането на база данни за панелните 
сгради в България. Нужните данни включват конструктивни видове, брой етажи, брой секции, брой 
апартаменти, брой отделни конструкции на един административен адрес, наличие на външни или 
вътрешни конструктивни промени, година на строителство, брой хора и домакинства, живеещи в 
сградата, брой незаети жилища и т.н. Опитите за разширяване на това проучване до други уязвими 
жилищни и обществени сгради в България вероятно ще срещнат подобни предизвикателства. 
Настоящото проучване ще предостави за свободно ползване наборите от данни за панелните 
сгради, така че данните да могат да се използват за по-нататъшен анализ на сеизмичния риск 
за тези сгради, както и за оценка на риска за тези сгради от други опасности, като например 
наводнения.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) възложи на Националния 
институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките да разработи 

25 За SHARE вж. уеб сайта на проекта на http://www.share-eu.org/. За BIGSEES, вж. “Преодоляване на различията между 
сеизмологията и сеизмологичния инженеринг: От сеизмичността в Румъния към прецизирано изпълнение на сеизмичните дейности 
по En1998-1 при устойчиво на земетресения проектиране на сгради (Проект BIGSEES),” http://infp.infp.ro/bigsees/default.htm. За 
KOERI (Обсерватория и институт за изследване на земетресенията Кандили) вж. уеб сайта на института на http://www.koeri.boun.
edu.tr/new/en.

26 Списъкът на свободно достъпни регионални и над-регионални модели на опасностите е съставен от Глобален механизъмфондацията 
„Глобален земетръсен модел“ и може да бъде намерен на https://hazardwiki.openquake.org/models.
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пълната липса на строителни съединения. Въпреки това, по-ниските коефициенти на армиране и 
слабо ограничените крайни/ъглови зони намаляват дуктилността на шайбите, тази специфика се 
е доказала пагубна при минали земетресения в други държави. Основният повод за загриженост 
при типа конструкции, изпълнени с пакетно-повдигани плочи в България, са съединенията между 
отлятото на място стоманобетонно ядро и сглобяемите пакетно-повдигани плочи. Такива конструкции 
обаче по-често се използват за офис сгради и не са типични за многофамилни жилищни сгради.

Многоетажните сгради със зидани стени и подови конструкции от стоманобетон (типология 4) могат 
да бъдат групирани в две категории: строени преди 1990 г. и строени след 1990 година. Главният 
недостатък на първата група е ниската дуктилност на стоманобетонната рамка, която често е 
свръзки с недобре ограничен бетон, нисък коефициент на армиране и гладки армировъчни пръти, 
уязвими на изтръгване. Очаква се втората група да следва съвременните принципи за капацитивно 
проектиране, което обаче не означава, че индуцираното натоварване на срязване по време на 
земетресение поради високата коравина на зидарията в равнината й е правилно отчетено при 
проектирането и строителството. Незаконните конструктивни интервенции, които създават риск 
от разрушение от типа „гъвкав етаж“, също трябва да бъдат взети предвид при извършване на 
сеизмична оценка на такива сгради.

5.4 Повишаване на обществената информираност за 
сеизмичния риск

Информираността относно сеизмичния риск сред обществото и властите в България е много ниска 
- и това е въпреки факта, че три от най-големите земетресения в Европа през миналия век са се 
случили в България и че двата най-големи града в България са пострадали силно от земетресения 
през последните 200 години. По-малки земетресения - като земетресението в Перник с магнитуд 
по сеизмичен момент от 5,6 през 2012 г. - се случват сравнително често, но не са предизвикали 
широкомащабни действия до момента. Обществеността е по-добре запозната с чести бедствия 
като наводнения, градушки и пожари. Земетресението в Перник например показа, че хората не 
са предприели дори елементарни мерки за подготовка за земетресения, като прикрепване на 
неконструктивни елементи към стените. Освен това много имоти не са били застраховани. Налице 
е възможност за повишаване на обществената осведоменост относно действия, които могат да 
бъдат предприети за подготовка, реагиране и възстановяване от земетресения, като например 
обезопасяване на неконструктивните елементи, подготвяне на комплекти за спешни случаи и др. 

5.5 рисково финансиране и застрахователни механизми за 
намаляване на финансовото въздействие на бедствията

След едно земетресение финансовите разходи за реагиране, възстановяване и реконструкция 
оказват значителна тежест върху държавните финанси, както на национално, така и на 
поднационално равнище. Често финансирането на възстановяването води до забавяне на ключови 
планирани действия за развитие и капиталови подобрения. След бедствие държавата ще трябва 
да реконструира обществени сгради и инфраструктура и може да се сблъска с обществен натиск 
да финансира частично или изцяло подмяната на частни жилища (за незастрахованите) и да 
осигури временни жилища, медицински грижи и др. Финансова тежест възниква също и на ниво 
домакинство, особено сред лицата под и близо до прага на бедността. Тези семейства може 
да имат ограничен достъп до спестявания във финансови институции и техният дом може да е 
техният основен актив, така че щетите по дома или загубата му биха представлявали сериозен 
финансов крах. 

енергийни и комуникационни услуги и водоснабдяване

Оценката на уязвимостта на енергийните и комуникационните услуги и водоснабдяване е от 
решаващо значение, за да се гарантира, че загубите от бедствия няма да се увеличат допълнително. 
Тази оценка може да отговори на редица ключови въпроси: Има ли автоматични системи за 
изключване на газоснабдяването при земетресение, така че спукани газови тръби да не водят до 
пожари? Колко скоро след голямо земетресение може да се възстанови електроснабдяването? 
Критични за общността услуги имат ли достъп до резервни генератори? Събирането на данни 
и провеждането на анализ, за да се отговори на тези въпроси, е сложно; необходими са силни 
партньорства с частния сектор и с отговорните държавни органи, за да се гарантира, че анализът 
е стабилен и че съответните сектори са готови да предприемат необходимите мерки. В някои 
случаи може да са необходими нови разпоредби, за да се гарантира, че са включени мерки за 
устойчивост.

най-уязвимите жилищни конструкции

Въпреки че настоящото проучване се фокусира върху панелните сгради, други видове жилищни 
сгради могат да бъдат по-уязвими на земетресения, по-конкретно следните:

1. Многофамилни жилищни сгради с неограничени или ограничени зидани конструкции

2. Ниски къщи с неограничени или ограничени зидани конструкции

3. Високи стоманобетонни многофамилни жилищни сгради, построени преди 1990-те 
години, например такива с пакетно-повдигани плочи, тунелен кофраж и пълзящ кофраж

4. Масивни сгради със зидани стени и подови конструкции от стоманобетон. 

Многоетажните зидани жилищни сгради, строени преди съвременното поколение стандарти 
(типология 1 от изброените по-горе), разположени в централните райони на големите градове, 
често са били строени без да се вземат предвид в достатъчна степен сеизмичните сили. Обикновено 
са високи от три до пет етажа и имат магазини, ресторанти или малки офиси в приземните етажи 
или мазета. Основните притеснения за тези сгради са липсата на съответствие със съвременните 
стандарти за проектиране, различно ниво на контрол на качеството по време на строителството, 
недостатъчна поддръжка и лесно отстраняване на носещи стени/колони на приземните етажи, 
което може да доведе до срутване от типа „гъвкав етаж“.

Нискоетажни къщи с неармирана неограничена или ограничена зидана конструкция (типология 2) 
са широко разпространени в цяла България, включително в предградията около големите градски 
центрове София, Пловдив, Варна и др. Те са строени в широк диапазон от време - от началото 
до 90-те години на 20-ти век. Могат да се разграничат два подтипа: по-стари къщи без инженерен 
проект и по-нови къщи, обикновено изградени по типова проектна документация. При първите 
наблюдаваните повреди при земетресение обикновено са били причинени от тухли и хоросан с 
ниска якост, слаби или липсващи съединения между носещите стени или слаби или липсващи 
съединения между стените и дървените подове или покрив. При последните има непотвърдена 
информация за липса на съответствие с официалните проекти, лошо качество на материалите, 
лоша изработка, използване на крехки кухи тухли в носещите стени, незаконно изграждане на 
допълнителни етажи, намалено количество армировка в бетонни греди и колони, неподходящи 
съединения между стените и покрива, както и други проблеми.

Високи жилищни сгради, изпълнени с тунелен кофраж или пълзящ кофраж (типология 3), често са 
с височина над 10 етажа. Те са строени от края на 60-те до началото на 90-те години на миналия 
век, като е използван лят на място бетон. Отдавна се смята, че тези сгради са сред най-устойчивите 
на земетресения поради голямата еластична коравина, създадена от големия брой шайби и почти 
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• Собствениците не трябва да са продавали или купували недвижими имоти или движимо 
имущество, оценени на повече от официалния годишен праг на бедността (1 970 евро за 
2018 г.).

• Средният месечен доход на членовете на домакинството не трябва да надвишава 
официалния праг на бедността за предходните 12 месеца (164 евро за 2018 г.).

• Членове на домакинството не трябва да имат депозити или ценни книжа на стойност повече 
от 256 евро.

• Собствениците не трябва да дължат никакви данъци и такси за увреденото жилище.

С тези критерии съгласно действащия закон, малко собственици на жилища ще имат право на 
ремонтни или възстановителни работи, финансирани от държавата. Все пак тази скорошна промяна 
най-вероятно не е добре известна или разбрана от собствениците на жилищни имоти. Една от 
възможностите, които могат да бъдат разгледани, е сключването на задължителна застраховка 
за защита на гражданите (и държавата) срещу бъдещи загуби, каквато е практиката в много други 
страни. 

Като член на ЕС България може да кандидатства към фонд „Солидарност“ за подкрепа след 
големи бедствия. От 2002 г. насам България е получила средства за четири големи наводнения и 
една зимна буря, с обща помощ в размер на 39.2 млн. евро. Тези средства обаче представляват 
3,6% от очакваните преки разходи за повреди, свързани са с голяма административна тежест, 
може да са необходими 9-12 месеца, за да станат достъпни, и са свързани с конкретни нужди 
от възстановяване. Достъпът до бързо финансиране в случай на голямо бедствие също може да 
бъде осигурен от правителството чрез фондове за извънредни ситуации, застрахователни пулове 
за защита срещу катастрофични рискове или катастрофични облигации.  

Застраховане на държавни имуществени активи

Съгласно Насоките за прилагане на Закона за държавната собственост и Закона за общинската 
собственост всички публични държавни активи и публични общински активи трябва да бъдат 
застраховани срещу бедствия, включително земетресения. Това изискване има за цел да сведе 
до минимум финансовата отговорност на държавата и общините в случай на катастрофални 
събития. Насоките обаче не уточняват обхвата на застраховката, което означава, че институциите и 
общините могат да избират политики с по-ниски разходи с минимално покритие. Освен това, някои 
частни общински активи могат да бъдат оставени без застраховка (по решение на Общинския 
съвет) и няма изискване за застраховане на частни държавни активи. Това оставя определен 
обем от незастраховани уязвими активи. Например след земетресението в Перник през 2012 г. 
бяха установени 62 обществени сгради в засегнатия район без застрахователно покритие срещу 
земетресение. Може да има нужда от изменение на регулаторните актове, за да се осигури 
увеличаване на застрахователното покритие на частните държавни и частните общински активи 
за различни опасности, включително земетресение, наводнение, пожар, буря и др. Този въпрос 
изисква повече проучвания и дискусии с доставчиците на пазара.

Застраховане на домакинствата

Застраховането на домакинствата в България обикновено включва покритие за наводнения 
и бури, въпреки че някои полици съдържат отделна разпоредба за наводнения. Покритието за 
земетресения и пожар са в зависимост от избраната застрахователна полица. Застрахователното 
проникване при домакинствата обаче е по-малко от 10% (Световна банка 2014г.), като повечето 
полици са за ипотекирани жилища. Има няколко причини за това ниско покритие:

• Съществува общо схващане, че държавата ще покрие претърпените щети, както беше 
практиката при минали събития (например земетресенията във Вранча и Стражица от 1986 г.).

• Собствениците на жилища не са добре образовани относно застраховането на 
домакинствата и мнозина смятат, че разходите за застрахователната премия са извън 
бюджета им.

• Съществуват опасения, че застрахователните компании ще се опитат да избегнат плащане 
в случай на бедствие.

Новият Закон за защита от бедствия и неговите подкрепящи документи и насоки от 2016 г. 
съдържат промяна спрямо предишните практики; вече няма финансиране за спешни ремонти на 
частни домове и има ясни критерии за държавно финансиране на ремонти в домовете:

• Собствениците трябва да имат само един дом и той трябва да е законно построен.

• Собствениците не могат да са регистрирани като еднолични търговци или като партньори 
или акционери в дружество.
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глава 6.  
препоръки

България може да изпита бъдещи земетресения, подобни по интензитет на тези от 1802, 1858 и 
1928 г., и има възможност да действа днес, за да намали физическото, социално и финансово 
въздействие от такива събития. Настоящият доклад се фокусира върху сеизмичния риск за един 
тип жилищни сгради - панелни сгради, в каквито живее почти една четвърт от населението на 
България. Той се стреми да установи разпределението и сегашното състояние на панелните 
сгради, техния риск от повреда или срутване при земетресение, заедно със свързаните с тях 
финансови и социални въздействия и ключовите действия, които биха могли да бъдат предприети 
за намаляване на тези въздействия.

Беше установено, че конструктивната цялост и сеизмичната устойчивост на панелните сгради 
зависят от качеството на строителството, неадекватната поддръжка, влошаването на състоянието, 
дължащо се на метеорологичните условия, и модификациите след строителството. В допълнение 
към риска на живота, бяха установени следните фактори, които значително увеличават разходите 
за ремонт след земетресение: (i) влошаване на съединенията на фасадните панели и парапетите; 
(ii) качество на дюбелните съединения; iii) частично или пълно отстраняване на вътрешни стени; 
(iv) конструктивно опасни усвоени (покрити) тераси; и (v) “гъвкав” тавански етаж.

Според проведения анализ на риска, в София:

• земетресение с висока вероятност в София може да доведе до повреди по панелните 
сгради на стойност над 80 млн. евро; 

- “проектно“ земетресение би могло да доведе до десетки смъртни случаи и над 1 000 
ранени, да постави повече от 94 000 домакинства в нужда от временно настаняване и да 
генерира разходи за ремонт/реконструкция на панелните сгради от близо 800 млн евро; 

- едно рядко земетресение може да причини повече от 2 400 млн. евро щети, свързани с 
панелните сгради, да убие или да нарани хиляди и да постави повече от 140 000 домакинства 
в нужда от настаняване за повече от три месеца. 

Също така, съгласно прогнозите Пловдив, Варна и Русе също биха понесли скъпоструващи щети 
от земетресение с висока вероятност; рядко земетресение би довело до стотици смъртни случаи, 
хиляди ранени и щети, измерващи се в стотици милиони.
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не се вземат мерки за сеизмичното укрепване на тези сгради едновременно с изпълнението 
на подобрения на енергийната им ефективност. Преди да бъдат одобрени за подобрения на 
енергийната им ефективност, на сградите трябва да бъде направена оценка, за да се потвърди, 
че не се наблюдават дефекти след строителството - качеството на бетона и якостта на дюбелите 
трябва да бъдат в рамките на стандартните спецификации, не трябва да се наблюдава корозия 
в армировъчните пръти на дюбелите и фасадните съединения и не трябва да са осъществявани 
модификации с конструктивни стени, особено на първите три етажа. Когато се установят 
дефекти след строителството, те трябва да бъдат отстранени преди или заедно с всякакви 
подобрения на енергийната ефективност.

 повишаване на осведомеността за сеизмичния риск сред 
обитателите на панелни сгради, сдруженията на собствениците, 
инженерите и лицата, отговарящи за вземането на решения. 

До този момент земетръсният риск при панелните сгради не е бил количествено определян и 
не са настъпвали големи земетресения след изграждането им. Това изследване дава полезна 
информация за собствениците на апартаменти, сдруженията на собствениците, инженерите и 
лицата, отговарящи за вземането на решения относно риска, на който са изложени панелните 
сгради, включително кои типове сгради са най-уязвими, ключови дефекти, които намаляват 
здравината на конструкцията и сеизмичната устойчивост, както и потенциалния ефект от 
бъдещи земетресения.

За многофамилни жилищни панелни сгради, които могат да включват повече от 100 апартамента на 
сграда, колективната осведоменост относно сеизмичния риск е първа стъпка от критично значение 
за започването и изпълнението на мерки за намаляване на риска. За да се повиши обществената 
осведоменост следва да бъдат организирани редовни целенасочени информационни кампании, 
които да бъдат ръководени от органи и експерти. Обучението на административен персонал, 
който да консултира собствениците на жилища и да им помага за изпълнение на съответните 
административни процеси, също би могло да бъде полезно. Вече сформираните сдружения 
на собствениците могат да бъдат важен инструмент за разпространяване на информацията до 
собствениците на жилища.

Освен това може да се разгледа възможността за организиране на работни срещи и семинари 
за инженери и практици в сферата. Опитът показва, че инженерите са склонни да възприемат 
риска само на най-високо ниво на последствията (срутване на сградата и загуба на човешки 
живот) и рядко отчитат преките финансови и дългосрочните социално-икономическото загуби, 
свързани с повреди, причинени от земетресения. В този смисъл панелните сгради може да 
имат по-нисък приоритет, особено в контекста на други по-сеизмично уязвими жилищни 
сгради в страната. Камарата на инженерите разполага с ресурсите и влиянието, необходими 
за организиране и провеждане на такива информационни кампании с активното участие на 
доверени специалисти и учени.

За общините и централните органи най-важната стъпка би била да се информира недвусмислено 
обществеността относно дългосрочните ползи от мерките за намаляване на сеизмичния 
риск, особено за панелните сгради. Налице е ясна възможност за разработване на стратегия 
и инвестиционна програма за намаляване на риска за панелните сгради във времето, като 
същевременно се подобри годността на панелните сгради, така че те да могат да осигуряват 
жилища за обитателите си още много десетилетия. За панелни сгради, за които се изпълняват 
(или са одобрени за) подобрения на енергийната ефективност в рамките на НПЕЕ, такова 
информиране може да бъде включено в програмата като предварително условие за одобрение 
или получаване на държавна помощ. 

Освен социалното въздействие и травмата, свързани със силно земетресение, икономическото 
въздействие върху домакинствата е значително, като се има предвид как разходите за ремонт 
се отнасят към годишните доходи на домакинствата. Ако София и Пловдив преживеят сега 
земетресение, подобно на предишни исторически земетресения - с магнитуд 6,2 от 1858 г. или 
с магнитуд 7,2 от 1928 г. - разходите за ремонт на едно домакинство се очаква да бъдат 50–80% 
от годишния му доход. Отчитайки земетресенията в останалата част на страната (североизточна 
и югозападна България), цената би могла да достигне и до 60-80% от годишния доход на 
домакинството. Като се има предвид че в момента в България са застраховани само 10% от 
жилищните имоти, тези загуби биха представлявали значима финансова тежест за собствениците 
- и в крайна сметка за държавата, от която може да се очаква да заплати поне част от разходите 
за ремонт и реконструкция.

Подобната планировка и конструкция на панелните сгради обаче предоставя уникална възможност 
за укрепване и подобряване на тези сгради при сравнително ниски разходи. Това включва укрепване 
на съединенията на фасадните панели от вътрешната или от външната страна на сградата заедно 
с подобрения на енергийната ефективност, с цел намаляване на финансовото въздействие на 
земетресенията и намаляване на временната загуба на дома, свързвана със земетресенията. Като 
алтернатива за някои панелни сгради може да съществува възможност да се добавят етажи като 
част от модернизацията, което би донесло съпътстваща полза - увеличаване на предлагането на 
жилища. Продажбата на апартаменти, които са добавени към сградата, би могло да компенсира 
инвестициите в сеизмично укрепване, енергийна ефективност, модернизация и подобряване на 
общите части и сградната инсталация.

В доклада са идентифицирани много други действия, които могат да бъдат предприети за 
увеличаване на сеизмичната устойчивост на панелните сгради, включително технически, 
административни и законодателни промени. По-долу са изброени някои препоръки към ускоряване 
на сеизмичната устойчивост на жилищния и нежилищния сектор в България.

6.1 намаляване на сеизмичния риск при панелни сгради

в програми за подобряване на енергийната ефективност да се 
даде приоритет на конструктивно-устойчивите панелни сгради.
Панелните сгради са уникална група от типове сгради, чиито сходни конструктивни характеристики 
и особености ги правят отлични кандидати за лесни и икономически ефективни програми за 
сеизмично укрепване. Съответно конструктивно стабилните панелни сгради могат да бъдат 
приоритизирани в рамките на текущите правителствени програми за подобряване на енергийната 
ефективност. 

 да се изключат конструктивно дефектни панелни сгради от 
програмите за подобряване на енергийната ефективност, освен 
ако сеизмичното им укрепване бъде изпълнено едновременно с 
подобренията за енергийна ефективност. 

Въз основа на това проучване панелни сгради с високо ниво на корозия на свързващите 
елементи (дюбели) и с неразрешени конструктивни изменения след строителството (например 
отвори в стените) не следва да се включват в програми за енергийна ефективност, освен ако 
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формата на ваучери за наем. Без тази финансова подкрепа за обитателите, особено за възрастните 
и по-бедните обитатели, съществува вероятност от значителна съпротива срещу всяка програма, 
насочена към подобряване на безопасността и годността на сградите. Въз основа на опита в други 
държави, помощта при преместване на вещи в началото на процеса и след завършването му може 
също да намали съпротивата на обитателите срещу програми за намаляване на риска, които 
изискват преместване.

да се обмислят реформи в нпее, за да се гарантира, че сградите 
с най-голяма устойчивост на земетресения се разглеждат за 
приоритетно финансиране и за да бъдат разширени подобренията 
в сградите, за да се гарантира, че панелните сгради ще бъдат 
годни за обитаване в продължение на още десетилетия.
Това проучване показва, че панелните сгради са принципно достатъчно устойчиви на земетресение 
и с нескъпо струващо конструктивно укрепване на фасадата по време на интервенции за енергийна 
ефективност те ще бъдат функционални и със значително по-малко щети след земетресение (вж. 
Препоръка 4). На практика обаче задоволителната сеизмична устойчивост на панелните сгради 
би могла да бъде компрометирана (намалена под съвременните изисквания на стандартите), ако 
са налице сериозни конструктивни дефекти, произтичащи от ниско качество на строителство, 
широкоразпространена корозия на стоманените елементи на дюбелите и фасадните съединения 
или неразрешени интервенции след изграждането. Сградите с установени конструктивни дефекти, 
както е описано в раздел 2.4, не трябва да се разглеждат за финансиране от НПЕЕ, освен ако не се 
предприемат мерки за отстраняване на дефектите и за конструктивно укрепване.

Незабавна препоръка е НПЕЕ да се разшири, за да включи подобрения по фасадите, съгласно 
Препоръка 4. Също така с течение на времето НПЕЕ би могла да бъде разширена, за да стане по-
обхватна и да включва подобрения на осветлението, в безопасността на асансьорите, ефективни 
покриви и ВиК инсталации, както и сеизмични конструктивни подобрения, съгласно препоръките 
от проучването на жилищния сектор на Световната банка (2017 г.).

Необходимо е също така тази оценка бързо да се разшири така че да включи и други видове 
сгради в България, обхванати от НПЕЕ. Тази стъпка ще гарантира, че други сгради с потенциално 
висок сеизмичен риск - като зидани сгради, стоманобетонни рамкови сгради от преди 1990 г. с 
пълнежна зидария, сгради с рамкова конструкция от сглобяем стоманобетон, сгради с пакетно-
повдигани плочи, всички сгради отпреди 1940 г. и сгради, изпълнени с едроплощен кофраж - 
са изключени от първоначалния списък за приоритизиране, докато сеизмичният им риск бъде 
надлежно количествено определен и съответните мерки за намаляване на сеизмичния риск са 
интегрирани в НПЕЕ. Виж също и Препоръка 12 по-долу за начини за подобряване на процеса на 
техническата паспортизация.

 разработване на различни механизми за финансиране на панелни 
сгради в зависимост от вида на интервенцията и социално-
икономическите условия.
Необходими са различни механизми за финансиране, за да се разгледат различните видове 
интервенции на панелните сгради и различните социално-икономически условия в страната.

Като лесни и евтини мерки за укрепване на фасадата могат да бъдат разгледани следните 
механизми за финансиране:

• Увеличаване на базовата референтна цена за строителство по НПЕЕ, за да може да се 
покрие сеизмичното укрепване на фасадите, така че сеизмичните и енергийно-ефективни 
подобрения да са естествено свързани с НПЕЕ.

 да се обмисли интегрирането на лесни и рентабилни решения за 
подобрения по фасадните елементи на панелните сгради в нпее.
При много ниски допълнителни разходи сеизмичното укрепване на фасадните панели на 
панелните сгради може да се осъществи паралелно с текущото обновяване на фасадата като част 
от НПЕЕ. По-голямата част от работата, която в момента е част от процеса на изпълнение на 
мерки за енергийна ефективност, е същата като необходимата за допълнителните конструктивни 
подобрения на фасадите. Чрез следване на предварително одобрени стандартизирани проекти за 
укрепване в различни видове панелни сгради, разходите за проектиране и инспектиране могат да 
бъдат значително намалени. Конструктивните подобрения могат да се изпълнят за всички сгради, 
които са одобрени за финансиране по НПЕЕ, което би намалило риска от повреди по фасадите 
в случай на земетресение, както и цялостния риск от падане на фасадни панели поради лошо 
качество на строителството или недобра поддръжка. Може да се постигне известно оптимизиране 
на стандартизираните решения като се групират според различните сеизмични зони в страната. 
Тези предварително одобрени проекти биха могли да включват фасадни панели с и без отвори, 
еднослойни и многослойни панели, и панели с и без фасадни греди, както и фасадни панели на 
тераси и парапети и къси фасадни елементи, които обхващат двойния покрив. Последните са 
особено уязвими към хоризонтални сеизмични сили и трябва да бъдат допълнително укрепени с 
анкери, независимо какви други намеси са планирани.

Трябва да се обърне внимание и на новопостроените конструкции за усвояване (покриване) на 
терасите. Те биха могли или да бъдат заменени и интегрирани в реновирането на цялостната 
фасада, или да бъдат допълнително укрепени, отново на базата на стандартизирани решения.

 в големите градове пилотно разработване на разходно-
неутрални решения, които осигуряват намаляване на сеизмичния 
риск, енергийна ефективност, капиталови подобрения и ползи 
откъм качеството на жилищните условия, както и разширяване 
на наличния сграден фонд.
Сеизмичното проучване, проведено за този проект, показа, че панелните сгради по принцип са 
подходящи за вертикално разширение с два до три допълнителни етажа. Този подход има огромен 
потенциал да спести милиарди евро публични инвестиции и би могъл да послужи като основа 
за самофинансиране на пълни конструктивни подобрения по панелните сгради, включително 
конструктивно и неконструктивно сеизмично укрепване. Стартирането на пилотни проекти, 
които обхващат както етапите на проектиране, така и на строителство, е от решаващо значение 
за успеха на такива широкомащабни програми за разширяване и конструктивно подобрение на 
жилищния фонд. Целта на пилотните проекти ще бъде да се идентифицират най-подходящите 
строителни материали и методи за тези вертикални разширения, за да се оптимизира процеса 
на строителството (минимизиране на срока за строителните работи, на рискове за здравето 
и безопасността на обитателите и периода на пребиваване във временно жилище), както и за 
оптимизиране на проектирането и строителството (минимизиране на строителните разходи и др.). 
Пилотните проекти ще бъдат използвани като доказателство за концепцията и ако са успешни, 
като демонстрационни примери за привличане на общественото внимание и подкрепа.

 препоръка 3: осигуряване на икономически ефективни подходи 
за преходни жилища за обитателите по време на изпълнение на 
подобренията.
Като част от проекта за конструктивни подобрения и програмите за намаляване на риска 
съществуващите обитатели на сградите трябва да имат достъп до временни преходни жилища 
- или чрез разпределение към временни социални жилища, или чрез финансова подкрепа под 

5

4

6

7

8



9190 Глава 6. ПреПоръкиНамаляваНе  На  риска  При  земетресеНия  за  ПаНелНите  мНоГофамилНи  жилищНи  сГради  в  БълГария 

За инженери и строители указанията биха могли да включват подробна техническа информация 
за различни схеми за конструктивни подобрения. За различните типове панелни сгради трябва да 
бъдат предложени примери за рентабилни решения за конструктивни подобрения, които вече са 
проверени и одобрени, а проектните стъпки и изчисления трябва да бъдат обяснени подробно. 
Проектните решения трябва да обхващат най-често срещаните конструктивни и неконструктивни 
дефекти, които вече са идентифицирани. Такива дефекти включват сеизмични подобрения по 
фасадните панели, укрепване на съединенията на късите фасадни елементи при двойния покрив, 
укрепване на влошени или повредени съединения на парапети и мерки за намаляване на сеизмичния 
риск от добавени конструкции за усвояване (покриване) на тераси. Биха могли също така да бъдат 
представени и примери за възможни подобрения на вътрешните носещи панелни стени. Тъй като 
би било трудно да се предостави набор от предварително дефинирани решения за подобрения от 
този вид, проектните стъпки трябва да бъдат ясно обяснени и, където е уместно, да се подкрепят 
с действащите стандарти за проектиране.

За да бъдат указанията последователни и добре организирани, версиите за трите различни групи 
заинтересовани страни биха могли да бъдат обединени в един документ от три тома.

Като част от този проект са анализирани предварителни проекти за конструктивни подобрения. 
Те включват укрепване на съединенията на фасадите и глобално конструктивно укрепване чрез 
допълнителни излети на място стоманобетонни шайби и рамки. Подробности относно решенията 
могат да бъдат намерени в Техническо приложение 4. Това са само няколко примера от възможните 
решения, като биха могли да бъдат анализирани и разработени за бъдещо системно приложение 
и по-голямо разнообразие от варианти.

6.2 реформи и подобрения в законодателството и в 
процеса на оценка на сградите

 да се обмисли преработка на следните наредби и законодателни 
актове: 

• Отмяна или изменение на глава III, чл. 21, ал. 3 от Наредба № 5 (за техническите паспорти), 
така че капацитетът на елементите на съществуващата конструкция да не се проверява 
на базата на стари стандарти, действащи към момента на проектирането, а на базата на 
действащите в момента разпоредби за сеизмична оценка.

• Отмяна или изменение на § 1. 2. (3) от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба 
№ 2, така че Еврокодовете да станат задължителни за сеизмична оценка на съществуващи 
сгради и проектиране на сеизмични конструктивни подобрения.

• Отмяна или изменение на чл. 5 (2) и чл. 6 (2) от Наредба № 2 във връзка с EN 1998-3 или 
допълнително разработени национални стандарти и допълнения, така че съответствието с 
историческите стандарти да не е достатъчно основание за положителна сеизмична оценка. 

Тези бързи стъпки обаче не биха били ефективни, ако не се съчетаят с другите препоръки, 
изложени по-долу. 

• Да се направи укрепването на фасадните съединения един от критериите за допустимост 
за получаване на субсидия за подобряване на енергийната ефективност и да се предложат 
на сдруженията на собствениците държавно-гарантирани заеми с ниска или нулева лихва 
за финансиране на интервенциите.

• Да се предложи освобождаване от данък сгради за сума, равна на инвестицията за 
конструктивни подобрения по фасадата 

Важно е да се диференцира елементът на субсидията въз основа на нуждите - на ниво домакинство 
и на общинско ниво - за осигуряване на финансова устойчивост. Това е особено уместно за панелни 
сгради в развиващи се градове с високо търсене на допълнителни жилища, където повечето, 
ако не и всички разходи за конструктивни подобрения могат да бъдат поети чрез изграждане 
на допълнителни етажи за продажба. Все пак, това няма да е уместно в градове с нисък или 
отрицателен растеж, или където няма търсене на допълнителни жилища. 

 разработване и популяризиране на указания за конструктивни 
и неконструктивни подобрения, специфични за панелните 
сгради, насочени към инженерите, собствениците на жилища и 
общините.
Заинтересованите страни биха могли да се противопоставят на значими конструктивни подобрения 
и интервенции за ремонтни дейности, защото процесът е неясен и често се свързва с досадни 
административни задачи, сложно проектиране и по-високи разходи. За да се противодейства 
на съпротивата на заинтересованите страни, могат да бъдат разработени различни указания, 
насочени към инженерите, собствениците на жилища и местните власти.

Указанията за собствениците на жилища биха могли да се фокусират върху дългосрочните 
ползи от различни решения за конструктивни подобрения, възможностите за финансиране и 
други налични финансови инструменти, различните етапи за реализиране на решенията, както и 
продължителността на процесите на одобрение и строителство. Не е необходимо да се включват 
технически подробности, тъй като целта на тези указания е да се повиши информираността на 
собствениците на жилища относно ползите от решенията за конструктивни подобрения и да се 
насърчи тяхната подкрепа. Указанията трябва да включват и някои лесни мерки за обезопасяване 
на мебели и предмети върху рафтовете срещу обръщане и падане при земетресение, както и по-
общи инструкции за реагиране по време на земетресение. 

За местните власти, които са загрижени за организацията, изпълнението и разходите за решенията 
за конструктивни подобрения, указанията трябва да се съсредоточат върху техническата страна на 
различни схеми за подобрения, необходимите ресурси и време, както и критериите за одобрение 
и етапите. Един уместен подход е да се групират различни схеми за конструктивни подобрения 
в три категории: (i) лесни решения, които изискват много малко инженерно участие, изцяло са 
стандартизирани, използват лесна технология, причиняват малко неудобства на обитателите и 
се нуждаят от ограничени ресурси (т.е. укрепване на фасадните панели от вътрешната страна, 
закрепване на фасадните елементи при двойния покрив; (ii) предварително одобрени решения, 
които не са напълно стандартизирани и трябва да бъдат приспособени за всеки отделен случай, 
които изискват повече работа на място, добре планирани ресурси и необходимо преместване 
на жителите за ограничен период от време (т.е. анкериране на фасадните панели от външната 
страна, конструктивно укрепване с помощта на допълнителни стоманобетонни шайби от външната 
страна, добавяне на стоманени скоби от външната страна; и (iii) специфични за конкретния случай 
решения за конструктивни подобрения, които изискват специален или неконвенционален подход 
при проектирането и може също така да налагат неконвенционални строителни техники и по-дълъг 
период на преместване на жителите.
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• За да се избегнат неясноти, да се стандартизира качеството на техническите паспорти и да 
се насърчи обективната оценка от страна на инженерите, процесът на оценка трябва да е 
придружен от методология, описваща процеса стъпка по стъпка и съдържаща конкретни 
примери. Такива придружаващи документи също са много полезни за непрекъснатото 
усъвършенстване и адаптиране на образеца, въпреки че такива промени биха могли да да 
бъдат свързани с по-дълъг административен срок за влизане в сила.

• Сеизмичната оценка на конструкциите в техническия паспорт също така трябва да бъде 
обвързана с действащите стандарти и кодекси за оценка за сеизмично проектиране и 
трябва да се използват едни и същи параметри, определения и подходи, където е уместно. 
Такава последователност не само ще укрепи юридическата база, подпомагаща решенията 
на инженерите, но ще помогне за проектирането на решения за конструктивни подобрения, 
които да отговарят на текущите стандарти, съгласно оценката.

 разработване на процедури за бърз визуален оглед (Бво) като 
част от техническата паспортизация.
Обхватът и ключовите аспекти на БВО са описани в Каре 4.2. За по-добро отразяване на 
особеностите на различните типове конструкции, всеки от тях трябва да бъде разгледан в отделен 
образец за БВО. Например панелните сгради следва да бъдат оценявани чрез БВО, предназначена 
конкретно за тях. БВО може да бъде разработена от екип от експерти в областта и да съчетава 
местния опит и най-съвременните международни знания, научни постижения и практически опит 
в сектора. В момента Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в 
България отговаря за одобряването и влизането в сила на проектните документи, така че МРРБ ще 
трябва да инициира тази дейност. Преди обнародването проектите трябва да бъдат предоставени 
за партньорски проверки и дискусии между специалистите и местните администрации. След това 
всички предложения за подобрения трябва да бъдат разгледани и приложени, ако е уместно, 
докато не бъде постигнат консенсус. Целият процес може да бъде планиран в рамките на 18 
месеца. Трябва да се има предвид обаче, че ефективната и адекватна БВО изисква непрекъснато 
актуализиране и подобрения във времето и не е еднократна задача.

Техническото задание за БВО трябва да включва най-малко следните компоненти: създаване на 
цялостна и пълна класификационна система за всички конструктивни типологии; дефиниране на 
ясни цели за изпълнение и как да бъдат адресирани чрез точкова система за оценяване; определяне 
на диапазона на валидност на БВО и използваните параметри; списък на критичните конструктивни 
дефекти за всеки тип конструкция; списък на неконструктивните дефекти за всеки конструктивен 
тип; разработване на базова точкова система за всеки конструктивен тип; разработване на 
модификатори за базовата оценка за отразяване на вариации в примерните конструктивни 
типове; определяне на точкова система за фасади и други неконструктивни елементи; определяне 
на задължителни параметри за отчитане на специфичните за местоположението опасности; 
предложения за препоръки за мерки за конструктивни подобрения в съответствие с установените 
дефекти и крайната оценка.

 подобряване на контрола на качеството и процеса на одобрение 
за конструктивни оценки.
Тази промяна може да изисква въвеждане на независим орган от инженери, който да провежда 
проверки, прегледи и дори да осъществява контрол върху процеса на оценяване. Този независим 
надзорен екип може да бъде създаден във всяка община; освен одобряването и осъществяването 
на качествен контрол на паспортите, той може също така да обучава, лицензира и разрешава 
плащания към проверяващите.   

 да се обмисли въвеждането на eврокода като задължителен за 
сеизмична оценка и конструктивни подобрения на съществуващи 
сгради и да се изготвят необходимите допълнения. 
Преди разработването на национални указания за сеизмична оценка на съществуващи сгради, 
EN 1998-Част 3 трябва да бъде въведен като задължителен за оценка на сградите. Следващата 
стъпка ще бъде да се подготвят изменения и допълнения на EN 1998-3 с препоръки за конструкции, 
които са типични за България, но не се разглеждат в eврокодовете, като например панелните 
сгради. Всъщност трябва да се обърне специално внимание на панелните сгради, тъй като тяхното 
реагиране при земетресение е концептуално по-различно от това на други типове конструкции. 
Също така е много важно да се изготвят указания за новото законодателство в подкрепа на 
специалистите; допълнително могат да бъдат проведени работни срещи и семинари, за да се 
отговори на притесненията и въпросите на инженерите относно новите методологии и като цяло да 
се изглади процесът на преход. (виж Каре 4.1 за румънския пример). 

 

 подобряване на съществуващия образец на технически паспорт 
на строежи за всички строителни конструкции в България.
Понастоящем образецът на технически паспорт адресира различни характеристики на сградите. 
За да се запази образецът кратък, но съдържащ ценна информация относно конструктивната 
уязвимост, може да се наложи да се разработят допълнителни придружаващи документи. С други 
думи, самият образец за технически паспорт може да представлява просто едно обобщение на 
констатациите и заключенията, направено след процес на изчерпателна оценка, който следва 
последователна и ясно описана методология, заедно с приложен задължителен формуляр за 
бърза визуална оценка (БВО). За тази цел се предлагат следните конкретни препоръки:

• Целите на техническата паспортизация, особено тези, свързани със сеизмичната 
уязвимост на конструкциите, трябва да бъдат ясно дефинирани. Паспортизацията следва 
да се разглежда като инструмент за оценка на потенциалните сеизмични рискове, а не 
само като административна стъпка за задоволяване на критериите на местните политики 
за субсидиране.

• Обобщението в основната част на Техническия паспорт относно сеизмичната уязвимост на 
сградата трябва да съдържа допълнителна информация, а именно оценяване по точкова 
система, базирано на БВО, списък на критичните конструктивни дефекти и специфични 
за сградата опасности, потенциалната опасност за живота, причинена от неконструктивни 
елементи, декларация относно необходимостта от извършване на по-подробна инженерна 
оценка, всички извършени на място и/или лабораторни изпитвания, както и потенциалните 
мерки за конструктивни подобрения, особено ако са спешни и могат да се постигнат с 
лесни за изпълнение мерки. Това означава, че трябва да бъдат включени нови подсекции, 
по-специално (i) секция относно опасността за живота, свързана с каквито и да било 
неконструктивни елементи, като тежки фасадни панели, влошаване на съединенията 
на фасадни панели и парапети, външни облицовки (с фокус върху новопостроените 
неконструктивни елементи покриващи терасите, които понякога се изработват от тежки 
материали), конзолни елементи, външни знаци или билбордове, прикрепени големи 
стилажи за съхранение и др.; и (ii) секция за всякакви изпитвания на място, лабораторни 
тестове или други измервания на физичните свойства на сградите и резултатите от тях, ако 
са налични. Основната цел на тази информация е директно да се установят конструкции с 
много висока вероятност от крехки неконтролируеми повреди при земетресение. Такива 
конструкции биха били директно маркирани като опасни и биха изискали незабавни мерки 
за намаляване на риска.
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проект, са мощни средства за комуникация. Кампаниите за информиране на обществеността 
могат да включват всички видове бедствия, да дават информация за начините за подготовка, 
местата за получаване на информация, начините за намаляване на риска и ефектите върху дома 
и общността в случай на бедствие. Първата стъпка в разработването на кампания за повишаване 
на обществената осведоменост е провеждането на национално проучване, което ясно показва 
какво знаят и разбират хората в момента, откъде получават информация и с каква информация 
биха искали да разполагат. Въз основа на резултатите от изследването могат да се разработят 
целенасочени информационни кампании за различни групи.

За да противодействат на обществените резерви към политиките и националните програми, 
местните власти биха могли да инвестират в добре структурирани платформи, които да обясняват 
важността на новите регламенти за насърчаване на по-голяма безопасност за общността и да 
предоставят информация за изискуемите по тях действия. Могат да бъдат обяснени и възможностите 
за финансиране, включително наличието на различни финансови инструменти и застрахователни 
продукти. Административният персонал може да бъде обучен да консултира обществеността и да 
помага с необходимите административни процеси. 

 разработване на национална стратегия за сеизмична устойчивост 
и инвестиционен план. 
Като част от усилията за насърчаване на последователни действия, които намаляват въздействието 
от бъдещи земетресения, има възможност да се разработи - и да се изгради многостранна 
ангажираност на участниците към - финансирана национална стратегия за сеизмична устойчивост 
и инвестиционен план. Разработването на стратегия ще изисква мащабни консултации със 
заинтересованите страни от централните и ресорни министерства, общинските власти, 
гражданското общество, академичните среди, частния сектор и гражданите и би могло да включва 
следното: 

• Цели за намаляване на сеизмичния риск в идентифицирани приоритетни сектори и сгради 
до 2025 г., 2030 г. и 2035 г., с незабавни действия за намаляване на риска от сериозно 
увреждане или срутване на сгради, необходими за реагиране в случай на земетресение, 
обществени сгради и уязвими многофамилни жилищни сгради;

• Законодателни и регулаторни промени, необходими за интегриране на оценките и 
действията за сеизмична устойчивост във всички правителствени програми, насочени 
към подобряване на качеството на застроената среда;

• Планове за изграждане на устойчивост след земетресение - от подобряване на 
застрахователното покритие срещу земетресения за обществени и частни сгради до 
бързи инженерни оценки и практики след бедствие;

• Цели за повишаване на осведомеността сред гражданите и лицата, вземащи решения, 
относно сеизмичния риск и действията, които намаляват този риск и подобряват 
подготвеността.

Стратегията би могла също така да разгледа възможностите за синергии с усилията за 
изграждане на устойчивост към други опасности, като наводнения, свлачища, горски пожари, 
екстремни температури, бури и др., и към изменението на климата.

Заедно със стратегията ще бъде важно да се идентифицират източници на финансиране, които да 
трансформират ангажиментите в действия - т.е. да се разработи реалистичен инвестиционен план 
за изпълнение на стратегията. Източниците на финансиране могат да включват (наред с другото) 
нови обвързани правителствени инвестиционни програми в приоритетни области, съществуващи 
планове за капиталови инвестиции на министерствата и общините, които да бъдат адаптирани 

 въвеждане на опростен процес на одобрение на решения 
за конструктивни сеизмични подобрения и разработване на 
стандартизирани и предварително одобрени решения.
За да се увеличи приемането на решения за сеизмични конструктивни подобрения и да се 
улесни тяхното прилагане, процесът на административно одобрение може да бъде опростен. 
Като непосредствена стъпка, сеизмичните подобрения за съществуващи конструкции трябва да 
бъдат ясно дефинирани и конкретизирани в Закона за устройство на територията като специален 
случай на обща реконструкция. По този начин биха могли да се предвидят разпоредби, които 
са специфични за сеизмичните конструктивни подобрения. Конструктивното и неконструктивното 
сеизмично укрепване трябва да се разглеждат отделно в разпоредбата, за да се оптимизират 
(различни) административни процеси за всяко от тях. В допълнение, разработването на 
стандартизирани и предварително одобрени решения за конструктивни подобрения за конкретни 
типове сгради, като например панелните сгради, ще генерира допълнителна ефективност. 
Например, могат да бъдат разработени стандартизирани решения за укрепване на съединенията 
на сглобяемите фасадни панели на панелните сгради и проектите за такива подобрения могат да 
бъдат освободени от изискването за одобрение от страна на администрацията, при условие че са 
изготвени инженерни становища от лицензирани строителни инженери, лицензирани инженери по 
енергийна ефективност, както и други подходящи лица.

6.3 Сеизмична устойчивост и подобрен жилищен фонд

 разширяване на тази оценка на риска за обхващане на всички 
видове жилищни сгради и публични активи в България.
Като цяло сеизмичният риск в България не е количествено определен и е необходимо спешно да 
се изготви национална оценка за него. Това проучване осигурява рамка за оценка на сеизмичния 
риск въз основа на съгласуваната държавна методология (БАН и МРРБ). Това проучване може да 
бъде разширено от правителството до други уязвими видове жилищни сгради. Освен това може да 
се направи оценка на сгради, които са от основно значение за реагиране при земетресение (сгради 
за гражданска защита, пожарни служби и бърза помощ, болници и т.н.), тъй като земетресението 
в Перник демонстрира присъщата уязвимост на тези сгради (например една пожарна станция е 
била непоправимо повредена). Бърза оценка на сеизмичния риск на училищните сгради, които 
по непроверени данни са изключително уязвими, тъй като едно земетресение в учебно време би 
могло да предизвика опустошителни човешки жертви и да наруши образователния процес след 
бедствието. На последно място, като се има предвид изключително високия риск в София и 
Пловдив, могат да бъдат предприети подробни градски проучвания за по-нататъшно количествено 
определяне на сеизмичния риск в тези градове.

 значително увеличаване на кампаниите за повишаване на 
обществената осведоменост по отношение на подготвеността за 
бедствия. 
Съществуват много рентабилни подходи за повишаване на обществената осведоменост за 
земетресенията, така че жителите да вземат лесни мерки за ограничаване на нараняванията и 
намаляване на финансовите разходи (например застраховка при покупка). Резултатите от базирани 
на детерминистични сценарии анализи на сеизмичния риск, като тези, изготвени за настоящия 
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отговорност (споделена отговорност за общата част от конструкцията, включително и 
за носещата й система). Този застрахователен продукт може да бъде разработен така, 
че да покрива само ремонта/подмяната на сградата като конструктивна система - като 
например пълната компенсация е на базата на разходите за подмяна. Други загуби ще се 
компенсират чрез доброволно имуществено застраховане на ниво жилище/апартамент.

• Въвеждане	на	задължителен	компонент	за	гражданска	отговорност	на	трети	страни	в	
имущественото	застраховане	на	имоти,	използвани	за	търговска	дейност.	Това включва 
апартаменти, отдавани под наем имоти, използвани за магазини и ресторанти и др. 

• Ограничения	 за	 търговска	 употреба	 (със	 значителни	 финансови	 санкции)	 на	
незастрахован	имот.	Този подход би трябвало значително да увеличи застрахователното 
проникване в централните райони на големите градове, където цените на имотите и 
наемите са много високи (спрямо средните за България).

Успехът на всяка от тези мерки ще зависи от наличието на подходящи застрахователни продукти, 
разграничаващи между ниско-, средно- и високорискови сгради. Поради малкия размер на 
българския застрахователен пазар вероятно е възможно местните застрахователни компании да се 
обединят, за да споделят разходите и усилията си за разработване на иновативни застрахователни 
продукти срещу катастрофи.

да включват компоненти за сеизмично укрепване, структурни и кохезионни фондове на ЕС, 
насочени към приоритетни области и сектори, възможности за финансиране чрез публично-частни 
партньорства. Съгласно инвестиционния план могат да бъдат разработени и внедрени механизми за 
мониторинг, заедно с опростени административни процеси и процес на проектиране (включително 
стандартни проекти за конструктивни подобрения за преобладаващите видове сгради). 

 генерални планове за сеизмична устойчивост за високорискови 
градове: софия и пловдив.
Много високорискови градове разполагат със съществуващи механизми и източници на 
финансиране, които могат да бъдат приложени за изграждане на сеизмична устойчивост, след 
като са приети генералните планове. В рамките на генералния план могат да бъдат разгледани 
редица ключови фактори: (i) приоритетни сгради и зони за конструктивни подобрения и подмяна, 
(ii) опазване на исторически сгради и исторически зони, които могат да генерират възможности 
за туризъм, (iii) планове за свеждане до минимум на прекъсването на бизнес дейностите след 
земетресение чрез минимизиране на опасността от нарушаване на комуналните услуги (вода, 
електричество, газ, комуникации и др.), (iv) планиране на непрекъснатостта на работата на 
градските служби; и (v) планиране за бъдещото развитие извън райони, податливи на втечняване 
на почвата и странични разливи. София и Пловдив са с най-висок сеизмичен риск в България и 
заедно генерират повече от 50% от националния брутен вътрешен продукт; следователно те са 
отлични кандидати за генерални планове за устойчивост на градовете - планове, които биха могли 
да бъдат разширени, за да включват множество опасности и по този начин да насърчават по-
обхватни дейности за устойчивост на бедствия и промени в климата. Тази дейност за разработване 
на генерални планове може да се разшири до други големи градове с висок сеизмичен риск, като 
начало Варна и Русе.

 развитие на застрахователен пазар срещу опасността от 
катастрофи и стимулиране на търсенето на застрахователни 
продукти срещу катастрофи.
Българският застрахователен пазар е сравнително малък (в сравнение с други страни от ЕС с 
подобен размер) и следователно може да не е привлекателен за международните застрахователни 
компании. В допълнение, застрахователният пазар срещу катастрофи в България е много 
млад в сравнение с най-добрите международни примери. От гледна точка на управлението на 
риска от бедствия това означава, че понастоящем няма механизъм за прехвърляне на риска, 
който да допринесе за финансовото възстановяване след бедствие. Може да се окаже полезно 
да се реформира пазара на застраховки срещу катастрофални събития, за да се стимулира 
разработването на иновативни застрахователни продукти срещу катастрофи и да се задълбочи 
навлизането на пазара на имуществени застраховки срещу катастрофи. Подробното разглеждане 
на потенциалните реформи е извън обхвата на настоящото проучване, но могат да бъдат разгледани 
следните концепции:

• Разработване	на	общ	продукт	за	имуществено	застраховане	за	многофамилни	жилищни	
сгради	и	други	сгради	с	обща	собственост. Понастоящем имуществената застраховка за 
жилищни имоти в България е на ниво жилище/апартамент. Наличието на един или няколко 
застраховани апартамента в многофамилна жилищна сграда няма да е достатъчно 
за покриване на конструктивен ремонт на цялата сграда след голямо земетресение. С 
подходящи промени в законодателството, такава обща застраховка на ниво сграда 
може да се направи задължителна за многофамилни сгради като форма на гражданска 
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