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Резюме: Средата на сигурност се формира от комплекс взаимозависими фактори. 
Оценката ѝ е отправна точка за вземането на стратегически решения и управление на 
рисковете за сигурността. В статията се анализира приложението на системния 
подход за оценка на средата на сигурност, като се доказва, че прилагането на такъв 
подход предоставя възможност за разработване на многостранен модел на 
пространството на ангажиране. 

Направеният анализ позволява да се заключи, че с изготвянето на оценка на средата 
на сигурност прилагането на системния подход не завършва, тъй като ситуацията в 
пространството на ангажиране е динамична, непрекъснато променяща се система от 
системи, за която постоянно постъпва нова информация. Това налага системният 
анализ да започне на достатъчно ранен етап и да продължи до постигане на 
набелязаните цели. Ето защо чрез прилагането на системен анализ за оценка на средата 
на сигурност се подпомага процесът на управление при кризи на всички нива на 
управление, като се дава възможност за определяне на адекватни действия, водещи до 
създаване на желани ефекти, изпълнение на определените цели и постигане на желаното 
крайно състояние. 
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SYSTEM APPROACH APPLICATION TO SECURITY ENVIRONMENT ASSESSMENT 
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Abstract: Security environment is formed by a complex of interdependent factors. Its 
assessment is the starting point for the strategic decision making and security risks management. 
The article analyses the application of the system approach to assessing the security environment. 
It is proved that the implementation of such an approach provides an opportunity to develop a 
comprehensive model of the engagement space. 

The research makes it possible to conclude that the system approach application is not finished 
with the development of the security environment assessment, because the situation in the 
engagement space is a dynamic, constantly changing system of systems, with new information 
incoming continuously. This requires such an analysis to begin at a sufficiently early stage and 
to continue till the goals have been achieved. Therefore, it can be argued that through the 
application of the system analysis for the security environment assessment, the crisis management 
process is assisted at all levels of governance, command and control, allowing for the 
identification of adequate actions leading to the creation of intended effects and the achievement 
of the goals and the desired end state. 
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