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Разклонената градска пътна мрежа  позволява за 

зареждането на всяка една горивозарядна станция [ГЗС] 
намираща се в населено място да се използват няколко 
маршрута. Всеки от тях има различна стойност на риска както 
през деня така и през нощта [1]. 

Превозвачите на опасни товари зареждащи отделните 
ГЗС, както и транзитно преминаващи през града избират най-
късите маршрути с цел икономия на време и средства, като не 
се съобразяват с величината на риска по тях. 

Общината от своя страна няма инструменти с който да 
задължи и контролира зареждането на отделните ГЗС да става 
само по определени маршрути с минимална големина  на риска. 

На практика в правомощията на общината е да забрани 
отделни участъци от градската пътна мрежа за движение на 
опасни товари. Изборът на подходящи забранени участъци 
може за намали рискът по всички възможни маршрути за 
зареждане на всички ГЗС. 

За да се определят най-удачните участъци е 
целесъобразно градската пътна мрежа да се раздели на 
сегменти. По този начин се получава затворен граф [2]. В 
конкретния случай градската пътна мрежа се представя със 
затворен ненасочен граф. По предложената методика, чрез 
симулация може да се определи риска за всеки отделен сегмент 
от градската пътна мрежа. Получената стойност на риска се 
явява теглови коефициент за съответното ребро на графа. 

На фигура 1 е показана пътната мрежа на град 
В.Търново, като ненасочен граф с номерирани върхове. 

Възлите /върховете на графа/ на мрежата са избрани в 
кръстовищата, където е възможно разклоняване на маршрута и 
в  ГЗС. Точки 1 и 8 се явяват входни за града. Точката 4 се 
намира на  кръстовище по пътя София - Варна,  характерно с 
най-висока плътност на ПТП в града.  В точките 2,3,7 10,11 и 
12 се намират ГЗС разположени в район. 

В таблица 1 са показани рисковете на отделните пътни 
сегменти с начало и край в посочените на фигура 1 точки 
използвайки симулационния модел на риска [1]. 

След като е оценен рискът за цялата пътна мрежа 
задачата се свежда до определяне на сегменти, които да бъдат 
забранени за движение. Целта е сумарния риск на същата да 
бъде минимален и да има осигурен достъп до всяка ГЗС в 
региона. Подходящ начин за решаване на задачата е 
построяване на минимално покриващо дърво [2] от графа на 
пътната мрежа. 

За построяване на минималното покриващо от графа на 
пътната мрежа се използва алгоритъма на Прим. Разработена е 
софтуерна програма в програмна среда MATLAB, която 
реализира алгоритъма на Прим. Поради обстоятелството, че 
алгоритмът работи с едно тегло за всяко ребро за такова се 
приема сумарния риск на отделните сегменти. 

 
 
 

 
Фигура 1 Пътна мрежа за зареждане на ГЗС в гр. В.Търново 

разделена на сегменти. 
 

     Таблица 1.Изчислени стойности на риска в отделните пътни 
сегменти   

Сегмент Дневен риск Нощен риск 
Максимален Интегрален Максимален Интегрален 

Сегмент 1-2 1,0048.10-13 4,9448.10-13 2,3247.10-14 1,2447.10-13 
Сегмент 1-13 8,2838.10-15 1,7943.10-13 2,8701.10-15 1,6543.10-14 

Сегмент 2-3 3,403Л10-13 1,4053.10-12 8,2235.10-14 3,6266.10-13 

Сегмент 3-4 6,2745.10-13 3,1223.10-12 1,4505.10-13 7,2632.10-13 

Сегмент 4-5 6,133.10-13 2,6699.10-12 1,4304.10-13 6,2116.10-13 

Сегмент 4-9 6,133.10-13 3,0677.10-12 1,3597.10-13 7,7253.10-13 

Сегмент 5-6 2,7741.10-13 1,4574.10-12 6,7774.10-14 3,6477.10-13 

Сегмент 5-11 3,2182.10-13 1,3085.10-12 7,4692.10-14 3,1046.10-13 

Сегмент 6-7 2,7741.10-13 1,0946.10-12 6,7774.10-14 2,7664.10-13 

Сегмент 7-8 2,7741.10-13 1,5635.10-12 6,7774.10-14 4,2628.10-13 

Сегмент 8-9 3,2029.10-13 2,4759.10-12 8,619.10-14 7,4028.10-13 

Сегмент 9-10 2,9273.10-13 1,9637.10-12 8,4039.10-14 5,8373.10-13 

Сегмент 11-12 2,0903.10-13 1,0167.10-12 4,9281.10-14 2,3483.10-13 

Сегмент 13-12 6,1049.10-15 3,878.10-14 1,9585.10-15 9,4794.10-15 

Сегмент 12-8 6,698.10-15 5,7285.10-14 1,6846.10-15 1,4423.10-14 

Сумарен  2,19.10-11  5,6.10-12 

 
Построени са минимални покриващи дървета за 

транспорт на ОТ през деня и нощта са идентични, като 
получените резултати са представени на фигура 2.  

На фигура 2  с прекъсната  линия са маркирани дъгите 
от графа  /сегментите от пътната мрежа/, които са изключени от 
МПД. В таблица 2 са показани включените  сегменти от 
пътната мрежа.  
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Фиг 2 Минимално покриващо дърво от графа на 

градската пътна мрежа 
 

Таблица 2: Дъги  включени в минималното 
 покриващо дърво 

Сегмент РИСК 
Ден Нощ 

Сегмент 1-2 4,9448.10-13 1,2447.10-13 
Сегмент 1-13 1,7943.10-13 1,6543.10-14 

Сегмент 2-3 1,4053.10-12 3,6266.10-13 

Сегмент 4-5 2,6699.10-12 6,2116.10-13 

Сегмент 5-6 1,4574.10-12 3,6477.10-13 

Сегмент 5-11 1,3085.10-12 3,1046.10-13 

Сегмент 6-7 1,0946.10-12 2,7664.10-13 

Сегмент 8-9 2,4759.10-12 7,4028.10-13 

Сегмент 9-10 1,9637.10-12 5,8373.10-13 

Сегмент 11-12 1,0167.10-12 2,3483.10-13 

Сегмент 13-12 3,878.10-14 9,4794.10-15 

Сегмент 12-8 5,7285.10-14 1,4423.10-14 

Сумарен 1,42.10-11 3,68.10-12 

 
От фигура 2 е видно, че минималното покриващо през 

деня и през нощта изключва едни и същи  сегменти от пътната 
мрежа. При затварянето на тези пътни сегменти  ще се намали 
рискът при транспортирането  на опасни товари, с осигурен  
достъп до всяка една ГЗС в региона. При използване на пътната 
мрежа определена от МПД рискът през деня и през нощта се 
намалява до 35 %, което е видно от данните посочени в таблица 
3.  
 

Таблица 3: Изчислен риск 
Вид Сумарен риск 

Ден Нощ 
Градска пътна мрежа 2,19.10-11 5,6.10-12 

Минимално покриващо 
дърво 

1,42.10-11 3,68.10-12 

 
При прилагането алгоритъма на Прим за построяване на 

МПД задължително се осигурява достъп до всички възли на 
графа. 

Както беше споменато по горе за възли в графа са 
избрани точки от градската пътна мрежа, съответстващи на 
местоположението на кръстовища и ГЗС. 

На практика при построяването на МПД е необходимо 
да осигури достъп до всички ГЗС. Следователно възлите в 
които има ГЗС са задължителни за включване в дървото. 
Задължителни се явяват и входните точки към градската пътна 
мрежа. За всички останали възли не е задължително 
включването им в дървото. Последното означава, че отделни 
кръстовища през които не минава маршрутът за зареждане на 
ГЗС могат да бъдат премахнати от МПД. При това положение 
дървото губи свойството „покриващо”, защото не осигурява 
достъп до всички възли на графа, но сумарния риск по 
маршрутите на построеното дърво ще бъде по-нисък. Това се 
дължи на изключването на допълнителни сегменти от дървото. 

В разглеждания пример незадължителни са точки 4 и 9 
в които има кръстовища но няма ГЗС. Точка 9 осигурява 
единствения маршрут към точка 10 в която има ГЗС. 
Следователно точка 4 може да бъде изключено от МПД, с 
което минималния му риск се намалява значително и 
същевременно с това се осигурява достъп до всички ГЗС. 

Тези заключения са извлечени на база визуален анализ 
на мрежата. При наличие на сложни пътни мрежи с множество 
възли и сегменти наличия на точки допускащи изключване от 
дървото може да е неизпълнимо с такъв подход. 

За целта е разработен алгоритъм, който анализира 
полученото МПД и изключва незадължителните точки 
намиращи се в крайните сегменти. Преди стартиране на 
алгоритъма следва да е построено МПД на графа и да бъде 
дефинирано множеството на задължителните възли. Блок 
схемата на алгоритъма  за оптимизация е показана на фигура 3. 

Предложения алгоритъм е тестван с различни сложни 
графове за проверка на неговата точност. 

За разглеждания пример алгоритмът дава като резултат 
дърво с изключен възел №4, което съответства на направените 
по-горе разсъждения. Забранените сегменти в този случай са 
показани на фигура 4 с червен цвят. 

Резултатите за сумарния риск на новополученото 
модифицирано дърво в резултат на оптимизиране на МПД  са 
показани в таблица 4. 

Последните две колони от таблицата показват 
относителното намаляване на риска спрямо сумарния такъв за 
цялата пътна мрежа. За модифицираното дърво показаните 
стойности в скоби дават относителното намаляване на 
сумарния риск спрямо МПД. 

От резултатите показани в таблица 4 се вижда, че 
сумарния риск на модифицираното дърво е близко два пъти по-
нисък от този на пътната мрежа и с приблизително 20% по-
нисък от този на МПД. 

 
Таблица 4: Изчислен риск 

 
 
При затваряне на определените от предложената 

методика пътни участъци показани на фиг. 4 и разглеждане 
отново на примера посочен в [1] за снабдяване с гориво на ГЗС 
„Петрол” е видно, че единствено възможен остава маршрут №2. 
Изводите към примера в [1] показват, че това е оптималния 
маршрут за тази конкретна ГЗС. Модифицираното дърво 
осигурява достъп до нея именно по гореспоменатия маршрут. 
Това не означава, че към всички отделни ГЗС ще се осигури 
оптимален маршрут, но ще бъдат избегнати тези пътни 
участъци с много висок риск. 

 
От резултатите показани в таблиците 3 и 4 е видно, че 

сумарния риск при транспортиране на опасни товари нощем е 
около три пъти по-нисък от този през деня. Следователно за 
разглежданата пътна мрежа е целесъобразно превозването на 
опасни товари да се извършва нощем.  

 

Вид Сумарен риск Намаляване на риска в % 
денем нощем Ден Нощ 

Градска пътна 
мрежа 

2,19.10-11 5,6.10-12   

Минимално 
покриващо дърво 

1,42.10-11 3,68.10-12 35,4 34,4 

Модифицирано 
дърво 

1,15.10-11 3,06.10-12 47,5  
(18,8 от 
МПД) 

45,4  
(17 от 
МПД) 
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БРОЯЧ = 0

Позициониране в текущата точка   /възел/

Изключване на текущия възел. Брояч +1

да

не

НАЧАЛО

Проверка за 
краен възел

Проверка дали е
включен в множеството на

задължителните възли

Проверка дали са
обходини всички възли

в дървото

БРОЯЧ > 0

КРАЙ

не

да

да

не

да

не

 
Фиг 3.  Алгоритъм за оптимизиране на МПД 

 
 

 
Фиг 4 Модифицирано  дърво от графа на градската пътна 

мрежа 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изводи:  
1. Решението на оптимизационната задача за избор на 

забранени сегменти по пътната мрежа формира методика за 
планиране и управление на риска при превоза на опасни товари 
на общинско ниво. 

 
2. Определянето на приемливия риск при подобен 

инцидент в градска среда ще дефинира необходимостта от 
затварянето на участъци от градската пътна мрежа за превоза 
на опасни товари. 
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