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ВЪВЕДЕНИЕ 

Българската асоциация по моделиране и симулации - БУЛСИМ е сдружение 

с идеална цел за осъществяване на обществено полезна дейност, посветено на 

развитието и утвърждаването на моделирането и симулациите в България.   

Учредена е от представители на Българската академия на науките, Центъра 

за изследване на националната сигурност и отбрана, Нов български университет, 

Министерството на отбраната и представители на фирми от ИТ бранша с доказан 

опит в областта на М&С.  

БУЛСИМ работи за въвеждането на високи професионални стандарти, 

висок морал, лоялност и професионализъм в българските специалисти по 

моделиране и симулации. 

БАМиС „БУЛСИМ“ е учредена на 07 юли 2010 година. С решение на 

Софийски градски съд (ФД №560 от 10.09.2010 г.) БУЛСИМ е вписано като 

сдружение за осъществяване на дейност в обществена полза в регистъра на 

юридическите лица с нестопанска цел. Удостоверението за вписване в 

Централния регистър на министерството на правосъдието е под №002 / 

22.12.2010 г.  

МИСИЯ И ВИЗИЯ 

БУЛСИМ съдейства за утвърждаване на моделирането и използването на 

симулационни методи и техники в науката и образованието, в гражданското и 

военното общество, държавните организации и бизнеса. С дейността си 

подпомага трансфера на опит и знания между лицата и организациите, имащи 

интерес в специфични сектори от моделирането и симулациите.  

БУЛСИМ осигурява всеобхватна рамка на национално и международно ниво, в 

която лицата и организациите, работещи в областта на моделирането и 

симулациите си взаимодействат, споделят експертни мнения и работят върху 

проблеми от общ интерес. Асоциацията има за цел да бъде една от най-

напредналите организации в България в областта на моделирането и 

симулациите.  

Основни цели на Асоциацията 

 БУЛСИМ е посветена на популяризиране на моделирането и симулациите за 

разрешаване на проблеми и ситуации от реалността, както и на: 

 Подкрепа и разпространение на „симулационната” култура в България; 
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 Поддържане на ефективен диалог между академичните институции, 

университетите, публичния и частния сектор в областта на моделирането и 

симулациите, като насърчава и подкрепя общи инициативи;  

 Сътрудничество с национални и международни агенции и организации за 

обмен на знания и споделяни на добри практики; 

 Стимулиране и насърчаване на изследователската дейност и обученията в 

сферата на моделирането и симулациите в учебните заведения; 

 Оказване на съдействие за повишаване на националната и гражданска 

сигурност;  

 Предоставяне на експертни оценки за подпомагане устойчивото развитие 

на България; 

 Развитие на електронното управление в България;  

 Осигуряване на възможности на членовете да развиват нови компетенции 

и професионални умения;  

 Защита на интересите на своите членове.  

 

Целеви групи 

       Дейността на БУЛСИМ е насочена към подпомагане на физически лица и 

организации от всички сектори чрез анализи, консултиране и обучение, за които 

експертните умения на членовете на Асоциацията и прилагането на средства за 

моделиране и симулации, биха допринесли за развитието и утвърждаването им.   

 

Компетентност 

        Членовете на БУЛСИМ се отличават с дългогодишен опит в: 

 Разработване на системи за подпомагане взимането на решения при 

управление при кризи; 

 Създаване на среда за провеждане на компютърно подпомагани учения и 

обучения и тяхното управление;  

 Използване на системи и средства за моделиране и симулации за 

подпомагане взимането на решения на оперативно и тактическо ниво при 

бойни действия; 



 

   
       4 

 
  

 Моделиране и симулации на опасни природни явления и процеси;  

 Прилагане и развитие на бизнес симулации. 

       Компетенциите на Асоциацията  нарастват постоянно, благодарение на 

новоприетите свои членове.  

Организационна структура 

         Колективният върховен орган на управление на БУЛСИМ е Общото събрание. 

Общото събрание избира Управителен съвет и Контролен съвет. 

 

       Членството е отворено за всички, които имат опит и интереси в областта на 

моделирането и симулациите.  

       Имайки предвид широкия спектър от цели и дейности, които БУЛСИМ 

развива, са обособени следните звена: 

 

Професионална етика 

        Членовете на Асоциацията подкрепят етичния кодекс на професионалистите, 

занимаващи се с моделиране и симулации „Code of Professional Ethics for 

Simulationists”, приет от водещи международни организации в областта на 

моделирането и симулациите.  
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Екип 

Управителен съвет:  

 Николай Томов – Председател на Управителния съвет 

 Доц. д-р Валентин Пенев  

 Николай Павлов 

 Орлин Николов 

 Доц. д-р Юлияна Каракънева 

Контролен съвет:  

 Галин Димитров Георгиев – Председател на Контролния съвет 

 Георги Димитров Дуков 

 Гл. ас. Ирена Тодорова Николова 

Членове: 

 Проф. Йордан Табов 

 Нина Добринкова 

 Петър Пешев 

 

ДЕИ НОСТИ И ИНИЦИАТИВИ 

Макар и все още в начален етап на развитие като организация, през втората 

година от своето съществуване се реализираха няколко важни дейности, 

свързани с популяризирането на моделирането и симулациите. Дейностите бяха 

насочени основно в областта на провеждане на учения по информационна 

сигурност, подпомагане на индивидуалното и колективно обучение в процеса на 

взимане на решения на тактическо, оперативно и стратегическо нива, както и в 

сферата на аерокосмическите изследвания и приложения. Инициираха се първи 

стъпки към обособяването на професия „специалист по симулации“ / 

„симулационист“.  

През 2011 година БУЛСИМ проведе три редовни заседания на Общото 

събрание, както и две редовни и едно извънредно свикани заседания на 

Управителния съвет.  

В началото на месец февруари 2011 година БУЛСИМ е включена в списъка на 

световните професионалните организации в областта на моделирането и 

симулациите, изготвен от проф. Tuncer Oren, председател на Етичната 

комисия към Society for Modeling&Simulation International. БУЛСИМ е единствената 

(за момента) българска асоциация, която фигурира в посочения списък 

(http://www.site.uottawa.ca/~oren/links-MS-AG.htm). 

http://www.site.uottawa.ca/~oren/links-MS-AG.htm
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Подготовката на БУЛСИМ за участие в проект “Self Help Net” по Европейската 

програма Life Long Learning, стартирана по покана от немската фондация 

Johanniter, продължи и през тази година, ръководена от членовете на 

Управителния съвет. Партньори в проекта бяха участници от Германия, Кипър, 

Латвия, Турция, Норвегия, Словения, Австрия, Гърция, Хърватия, Бразилия, 

Полша, Словакия и Академията на МВР– България, но въпреки своята мащабност, 

се получи отказ за финансиране на предложението.    

През месец май, по запитване от Българска стопанска камара - съюз на 

българския бизнес, БУЛСИМ предостави експертно становище по проект на 

държавно образователно изискване по професията „Аниматор“. Това запитване се 

използва за отправна точка от председателя на асоциацията да предложи 

иницииране на проект за създаване на професия „Симулационист” и включването 

й в Националния класификатор на професиите и длъжностите в Република 

България. От страна на  Българска стопанска камара идеята се възприе 

положително и предстоят следващи стъпки за развитието й. 

През месец юни БУЛСИМ e включена в доклада на България към изданието на 

Европейската агенция по мрежова и информационна сигурност (ENISA ‘Country 

Reports’) като експертна организация в областта на мрежовата и информационна 

сигурност в страните от Европейския континент. Информация за организациите в 

този доклад се изготвя от експертни звена от Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията и други държавни ведомства. 

Самият доклад е достъпен на сайта на ENISA: 

http://www.enisa.europa.eu/act/sr/files/country-reports/Bulgaria.pdf/view 

През месец септември БУЛСИМ участва в кръгла маса на тема “Роля на 

гражданските организации при формиране на Резерва на Въоръжените сили на 

Република България”, организирана от Сдружение “Български човешки права” и 

Министерство на отбраната на Република България. В проведената дискусия се 

представиха възможностите на компютърно подпомаганите учения за обучение 

на Резерва на Въоръжените сили на Република България. Посочиха се 

предимствата на “синтетичните” учения в сравнение със стандартните командно-

щабни учения, за подпомагане на индивидуалното и колективно обучение в 

процеса на взимане на решения на тактическо, оперативно и стратегическо нива. 

През месец октомври БАМиС “БУЛСИМ” кандидатства за членство в сдружение 

с обществено полезна дейност “Клъстер за аерокосмически технологии, 

изследвания и приложения (КАКТИП) (http://www.castra.org)”. Кандидатурата на 

асоциацията е приета с пълно мнозинство и БУЛСИМ става пълноправен член на 

КАКТИП. Членовете на БУЛСИМ ще дадат своя принос за дейността на КАКТИП 

основно в областта на моделирането и симулациите и приложението им в 

развитието на аеро-космическите технологии и изследвания. 

http://www.enisa.europa.eu/act/sr/files/country-reports/Bulgaria.pdf/view
http://www.castra.org/
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Като най-значително постижение на дейността 

на БУЛСИМ, може да бъде посочен проектът за подготовка и провеждане на 

първото за България компютърно подпомагано учение по информационна 

сигурност за държавната администрация „КИБЕРЗИМА 2011”, организирано 

съвместно с Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията. 

Българската асоциация по моделиране и симулации “БУЛСИМ” е 

организацията, която консултира МТИТС през целия жизнен цикъл на 

подготовката и провеждането на учението и даде своя принос и в следните 

области: 

 Подготовка на сценария и главния лист със събития; 

 Консултиране при проектирането и разработката на физическата, 

хардуерната и комуникационна архитектура за нуждите на учението; 

 Изграждането на среда за моделиране и симулации на мрежата, 

инфраструктурата и техния мониторинг, както и в моделирането и 

симулацията на инцидентите в информационната сигурност; 

 Разработката на уеб-базирана система за следене на общата оперативна 

картина по време на учението и обмена на информация между 

участниците; 

 Консултиране при анализа, оценката и извличането на поуки от 

учението.  

Детайлна информация за проведеното учение е достъпна на сайта на МТИТС: 

http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=583 

Ето и няколко момента от провеждането на самото учение: 

 

 На 7-ми декември 2011 година Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията, подпомагано от Българската 

асоциация по моделиране и симулации “БУЛСИМ” проведе първото в България 

компютърно подпомагано учение за държавната администрация с тематична 

област „информационна сигурност”.  

Компютърно подпомаганото учение „КИБЕРЗИМА 2011“ беше открито и 

ръководено от Заместник министъра на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията г-н Валери Борисов, и.д. Директор дирекция 

„Електронно управление“ г-жа Цветанка Кирилова и Председателя на 

Управителния съвет на Българската асоциация по моделиране и симулации 

 

http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=583
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„БУЛСИМ“ г-н Николай Томов.  

 

Откриване на КПУ „Киберзима 2011“ от Заместник-министър Валери Борисов  

      Основни участници в проекта за провеждане на компютърно подпомагано 

учение (КПУ) “Киберзима 2011″ бяха: 

 Министерство на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията (МТИТС)  

 ИА “Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”  

 ИА “Автомобилна администрация”  

 ИА “Железопътна администрация”  

 ГД “Гражданска въздухоплавателна администрация”  

 ИА “Морска администрация”  

 ИА “Проучване и поддържане на река Дунав”  

 Национален център за действие при инциденти в информационната 

сигурност (CERT)  

 

Участници от I-во функционално ниво (лица взимащи решения) в действие  

      Проведеното компютърно подпомагано учение имаше за цел да тества някои 
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специфични мерки, които трябва да бъдат предприети или процеси, които 

трябва да бъдат следвани при настъпване на инцидент в информационната 

сигурност. Тези мерки включваха сътрудничество и координация между 

звената на организацията, както и откриване на някои важни 

взаимозависимости, които не могат да бъдат доловени при стандартно 

провеждане на обучения. Основните цели за постигане в проекта бяха следните: 

 Повишаване способностите на отговорните лица в МТИТС, 

изпълнителните агенции към него и на Националния център за действие 

при инциденти в информационната сигурност (CERT), за защита на 

националната критична информационна инфраструктура срещу 

киберзаплахи и настъпване на пробиви в информационната сигурност.  

 Идентифициране на организационни и технически уязвимости в 

системата за управление на информационната сигурност, в процедурите 

и политиките за реагиране при настъпване на киберинциденти.  

 Анализиране и прогнозиране на съвременните заплахи за 

информационната инфраструктура на министерството и 

изпълнителните агенции.  

 

Участници от II-ро функционално ниво (технически експерти)   

Общ сценарий 

Сценарият на учението е разработен на базата на развитието на международна 

криза, възникнала поради рязко увеличаване на кибер-атаките срещу 

правителствени сайтове, системи на държавната администрация, както и срещу 

корпоративни организации от Европа и света. 

      В последните месеци се наблюдава активизиране в интернет на нова 

хакерска групировка The Cyberwolves (Кибервълците), които имат идея да 

обединят усилията си с други две хакерски групи – Anonymous и LulzSec, които 

са доста политически мотивирани. Последните двете групи обявиха, че ще си 
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сътрудничат, за да осъществят най-масовата акция срещу световните 

правителства, като операцията е наречена Anti-Security (“Антисигурност”). 

Целта й е кражбата на всякаква класифицирана информация от различни 

правителствени органи по света и публикуването й в социалните мрежи. 

        В миркоблогинга Twitter е публикувано съобщение, че Anonymous и LulzSec 

ще допуснат сътрудничество с „Кибервълците” при условие, че последните 

докажат своите умения да крадат и да публикуват правителствена информация 

и документация, както и да „сриват” работата на правителствени системи в 

информационната инфраструктура на дадена държава. За да демонстрират 

нагледно своите способности, принадлежащите към групировката на 

„Кибервълците” хакери обявяват в няколко IRC канала и форуми, че в 

следващите няколко дни ще блокират работата на няколко правителствени 

сайта и ще откраднат информация от ключови информационни системи на 

определена държава от Югоизточна Европа, разбивайки компютърната 

сигурност на информационната инфраструктура. 

 

 

Експерти от БАМиС „БУЛСИМ“, извършващи контролирани хакерски атаки   

      На 7-ми декември масираната симулирана хакерска атака започна… 

      Събитията, които бяха проигравани на самото учение, се състояха от 

контролирани хакерски атаки върху следните симулирани елементи от 

информационната инфраструктура:  

 Уеб-базирани системи на МТИТС и изпълнителните агенции; 

 E-mail инфраструктурата; 

 Други системи и мрежови услуги. 
 

          Събитията бяха подбрани  така, че да ангажират с отговорно действие всички  

йерархични звена в организациите – системни администратори, младши и старши 
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експерти, ръководители на отдели, директори на дирекции, заместник министри 

и министър.  

  Всички те бяха запознати с основните моменти от сценария, но не и с 

разпределените във времето съобщения/инжекции за нарастване на 

обстановката, които постъпваха към тях. За да бъдат поставени участниците в по-

близка до реалната среда на работа, бяха извършвани и контролирани промени 

по предварителния списък с инциденти. 

Чрез средствата на проведеното КПУ, участващите звена от различни 

сектори извлякоха следните ползи: 

 Идентифицираха взаимозависимости, за които не са предполагали, 

че съществуват; 

 Добиха опит, работейки заедно със служители на техните позиции, 

но от други звена; 

 Споделиха добри процедурни практики; 

 Провериха дали собствените им процедури работят добре на 

практика; 

 Провериха информацията за контакт и каналите за комуникация в 

различните звена; 

 Демонстрираха степен на подготвеност пред ръководители и 

наблюдаващи органи. 

 

КИБЕРЗИМА 2011 донесе и ползи за висшите длъжностни лица, отговорни 

за реагиране при настъпване на инцидент. Обикновено тези лица нямат цялостно 

и детайлно виждане как индивидуалните отговорни служители и 

инфраструктурата на организацията ще се справят в случай на инцидент. 

Конкретно: 

 Да наблюдават действията за преодоляване на инциденти на практика; 
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 Определяне степента на информационна сигурност; 

 Идентифициране на слабостите в процедурите за отговор при инцидент; 

 Поставяне като задача изготвянето на планове за действие за подобряване 

на процедурите; 

 Оценка на подобренията. 

 

В настоящото КПУ, следвайки добрите практики, бяха включени повечето 

важни елементи за провеждане на компютърно подпомагани учения по 

информационна сигурност. 

Като заключение може да се каже, че учението беше интересно съчетание на 

„сериозност“ и „забавление“, което е и една от целите на „сериозните игри“ – да 

придобиваме компетенции неусетно и с удоволствие!    

                  

          Един от нашите „бели хакери“…        Първи анализи и поуки… 

 

                                               

                Благодарности към екипа…          С поглед към следващото учение 
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УЕБ САЙТ НА БУЛСИМ 

През месец ноември, с безвъзмездното съдействие на фирмата „Клиъркод“ 

ООД, уеб-сайтът на БУЛСИМ беше завършен и публикуван на следния адрес 

http://www.bulsim.org . 

 

 

 

През 2011 година в асоциацията са приети двама нови членове – проф. Йордан 

Табов от Института по математика и информатика - БАН и г-н Петър Пешев от 

фирма „Клиъркоуд“ ООД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bulsim.org/
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ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 
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