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Резюме: В проявата на хибридните заплахи съществува тенденция на разширяване обхвата на 
оперативните домейни за функциониране на системите за отбрана и национална сигурност – въздушен, 
сухопътен, морски, космически, кибер- и целия електромагнитен спектър. Заплахите обхващат и всички свързани 
с функционирането на обществото области и увеличават броя и предизвикателствата на прекалено много нови 
играчи. Изследователският проект с използване на карта за експертна оценка е насочен към измерване 
функционалността на Системата за национална сигурност чрез 20 основни функции. Институционалните роля и 
способности за изпълнение на всяка от тези функции се оценява чрез измерване на 5 до 7 области на 
способностите. Оценките включват институционална роля при изпълнението на тези функции; наличие на 
институционални способности; влияние на институционалните способности върху вземането на решения; 
необходимост от сътрудничество по време на изграждането на способностите. Оценките и обобщените данни 
разкриват институционалната готовност за противодействие на нови и неизвестни предизвикателства, рискове 
и заплахи за сигурността. 
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заплахи, съвместна рамка на ЕС за противодействие на хибридни заплахи, план за готовност за действие на 
НАТО, стратегия за ролята на НАТО за противодействие при хибридна война, карта за експертна оценка, метод 
„Делфи“, статистически анализ, анализ на средните стойности, анализ на стандартното отклонение, 
непараметрични методи Манна – Уитни (Manna-Whitney)и Крускал – Уолис (Kruscal-Wallis), бизнес управленска 
симулационна игра. 
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Abstract: The manifestation of hybrid threats tends to enlarge the domains of the Defence and National Security 

operating environment - air, land, sea, space, cyber, the electromagnetic spectrum. They also encompass all related to the 
society functioning areas, and raise increasing challenges of too many new players. A research project with application of 
Expert Assessment Card is targeted at measuring National Security System functionality, through twenty basic NSS 
functions. The institutional role and capabilities to execute each of these functions assessed through measuring of five to 
seven capability areas. The assessments include: institutional role in performance of these functions; availability of 
institutional capabilities; the influence of institutional capabilities on decision making; and the need of cooperation during 
the capabilities’ development. The assessments and summary data reveal institutional readiness and performance to 
counter new and unknown security challenges, risks, and threats. 
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