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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, гражданска и 

информационна 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; 
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 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  

 Проф. Йордан Табов  

 Орлин Николов 

 Доц. д-р Юлияна Каракънева 

Контролен съвет:  

 Галин Георгиев – Председател на Контролния съвет 

 Георги Дуков 

 Д-р Ирена Николова 

Членове: 

 Георги Симеонов 

 Д-р Емилия Саранова 

 Ива Колева 

 Нина Добринкова 

 Петър Пешев 

 Доц. д-р Стоян Порязов 

 

ДЕЙНОСТИ И ИНИЦИАТИВИ 

През третата година от своето съществуване, БУЛСИМ реализира няколко 

важни дейности, свързани с популяризирането на моделирането и симулациите в 

България. Инициативите бяха насочени основно в областта на подпомагане на 

индивидуалното и колективно обучение в процеса на взимане на решения, както  

и в провеждане на съвместни семинари с други организации за изграждане на 

разбиране относно ползите от прилагането на моделиране и симулации.     

В следващите редове са описани някои по-важни дейности и инициативи на 

БУЛСИМ за 2013 година: 

 

 БУЛСИМ участва в обучение по набиране на средства 

(fundraising) 

Представител на БУЛСИМ взе участие в обучение, 

организирано от Българския център за нестопанско право в рамките на проект 
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„Стопанската дейност: скритият потенциал на нестопанския сектор в България”, 

финансиран от Фондация „Америка за България“. В двудневното обучение (27–28 

март) по набиране на средства за нестопански организации (fundraising), беше 

предоставена възможност на нестопанските организации да разберат основните 

въпроси, свързани с набирането на средства от индивидуални или корпоративни 

дарители. Водещ на обучението беше г-н Иржи Барта, изпълнителен директор на 

една от най-големите чешки фондации – фондация „Виа”. Основните теми, които 

бяха представени, са: 

 Представяне на Фондация „Виа”; 

 Къде и кога процъфтява набирането на средства; 

 Какво освен пари може да получим; 

 Видове донори и тяхната еволюция; 

 Техники и методи за набиране на средства; 

 Какво ни трябва, за да започнем; 

 Етични въпроси в набирането на средства; 

 Планиране и оценка на набирането на средства. 

 

 БУЛСИМ и “Денят на отворените врати” във Физическия 

факултет 

 На 21 април 2012 Българската асоциация по моделиране 

и симулации – БУЛСИМ представи своята дейност, като взе участие в “Деня на 

отворените врати” на Физическия факултет към Софийски университет “Св. 

Климент Охридски”. Официалното откриване на събитието беше направено от 

проф. дфн. Александър Драйшу. В програмата бяха предвидени редица публични 

лекции, дискусии и демонстрации в областта на физиката, астрономията и аеро-

космическите технологии, квантова електроника и лазерна техника, 

метеорология и геофизика, оптика и други.  

Председателят на Асоциацията г-н Николай Томов, изнесе лекция на 

тема  ”Приложение на моделирането и симулациите в аерокосмическите 

технологии“. Асоциацията представи и мултимедийни демонстрации и филми, 

показващи реални резултати от прилагането на М&С в различни области на 

човешката дейност. Акцентът беше поставен върху възможностите за 

интерактивно участие на човека, 3D визуализация и използването на изкуствен 

интелект в симулации, използвани в реални проекти и ползите от тях. 

Допълнителна информация за събитието е достъпна тук:  http://phys.uni-

sofia.bg/doors_open_day/ 

http://phys.uni-sofia.bg/doors_open_day/
http://phys.uni-sofia.bg/doors_open_day/
http://bulsim.org/wp-content/uploads/2012/04/DSC01712_crop.jpg
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 Членове на БУЛСИМ се обучаваха в курс “Планиране на учения 

за управление при кризи” 

 В периода 25-26 април 2012 г. членове на БУЛСИМ взеха 

участие в курса “Планиране на учения за управление при кризи”, организиран 

от Центъра на компетентност за управление при кризи и отговор при бедствия 

(Center of Excellence in Crisis Management and Disaster Response) към 

Министерството на отбраната на Република България. 

 

Целите на курса включваха обучение в следните области: 

 Придобиване на научно-приложни познания и умения за анализ и 

използване на инструменти за управление при кризи в контекста на 

новата среда за сигурност. 

 Развиване на нови способности за предвиждане и планиране при 

управление при кризи и извънредни ситуации. 

 Придобиване на професионална квалификация за развиване на 

лидерски умения за управление в условията на кризи или извънредни 

ситуации на мащабни комплексни социални системи. 

 

По време на своето обучение обучаемите имаха възможност да се запознаят 

с приложението на съвременните научни постижения при разрешаване на 

проблеми в областта на процесите по управление при кризи, с фокус върху: 

 Съвременна теория на кризите и извънредните ситуации и процеси за 

управление в контекста на променящата се среда за сигурност; 

 Прилагане на нови методи за управление при взимане на решения при 

управление при кризи и извънредни ситуации; 

 Теоретични, организационни и нормативни аспекти на управлението 

при кризи и извънредни ситуации; 

 Инструменти за управление при кризи и извънредни ситуации. 

 

Лектори в курса бяха представители на академичната общност и държавни 

експерти от Националната военна академия “Г.С. Раковски” (НВА), 

Министерството на отбраната на Република България (МО) и Министерството на 

вътрешните работи на Република България (МВР). 

http://bulsim.org/wp-content/uploads/2012/04/CoE-CMDR-LOGO.png
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Оперативен координатор в Центъра на компетентност за управление при 

кризи и отговор при бедствия (CoE CMDR - http://cmdrcoe.mod.bg/ ) е подп. Орлин 

Николов – член на Управителния съвет на БУЛСИМ. 

 

 Сериозно за “Сериозните игри” или къде Науката среща 

Изкуството 

 По покана на “Център за изучаване на рисковете и 

сигурността”, департамент на Нов български университет (НБУ), председателят 

на БУЛСИМ г-н Николай Томов изнесе публична лекция на тема „Сериозно за 

„Сериозните игри“ или къде Науката среща Изкуството“. На семинара, 

присъстваха студенти от програмите “Гражданска и корпоративна сигурност” 

(бакалавърска програма),  “Национална и международна сигурност” и 

“Компютърни технологии в сигурността и отбраната“ (магистърски програми). 

Акцентът на презентацията очерта важността на набиращата популярност 

област на „сериозните игри“ за развитие уменията и компетенциите на човешкия 

ресурс от всички обществени и частни сектори. Значимостта на компютърно 

подпомаганите учения за подготовка, анализ и взимане на решения за 

управление при кризисни ситуации беше аргументирана с примери от реално 

проведени учения.  

 

Кратък обзор на еволюцията на понятията „моделиране“ и „симулации“ 

беше направен и бяха посочени ползите от прилагане на инструменти и методи за 

моделиране и симулации като своеобразен подход да „изживееш“ бъдещето. Беше 

демонстрирано как несъвместими на пръв поглед понятия като „сериозност“ – 

„забавление“ и „наука“ – „изкуство “, намират своята допирна точка в „сериозните 

игри“ и процеса на „геймификейшън“. 

 

   
 

http://cmdrcoe.mod.bg/
http://bulsim.org/wp-content/uploads/2012/05/IMAG0172.jpg
http://bulsim.org/wp-content/uploads/2012/05/IMAG0175.jpg
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Центърът за изучаване на рисковете и сигурността при НБУ е създаден 

като учебно-практическо и изследователско звено през 2003 г. С неговото 

институционализиране се полага началото на обучението в НБУ в областта на 

висше образование „Сигурност и отбрана”. Програмният директор на Центъра е 

доц. д-р Юлияна Каракънева – член на Управителния съвет на БУЛСИМ. 

 

 Семинар “Разработване на механизми, инструменти и практики 

за реагиране при кризи и бедствия чрез използване на методи 

за моделиране и симулации” 

 „Центърът за изследване, изграждане и развитие на 

способности на НАТО за управление при кризи и помощ при бедствия” към 

Министерството на отбраната на Република България и Българската асоциация 

по моделиране и симулации – БУЛСИМ организираха съвместно международен 

семинар на тема „Разработване на механизми, инструменти и практики за 

реагиране при кризи и бедствия чрез използване на моделиране и 

симулации“, който се проведе в периода 26-28 юни 2012 година в гр. София. 

Събитието бе открито лично от заместник-министъра на отбраната г-жа 

Августина Цветкова. Директорът проф. Митко Стойков очерта визията за 

развитие на Центъра като акредитиран център на НАТО и аналитично звено за 

подпомагане на оперативните действия на отговорните структури при 

управление при кризи и помощ при бедствия. Председателят на БУЛСИМ г-н 

Николай Томов представи мисията, визията и целите на асоциацията, 

компетенциите на членовете и изпълнените проекти, както и фокусира върху 

важността на моделирането, симулациите и сериозните игри като подход за 

намаляване на разходите при анализиране на събития и процеси и за развитие на 

способности за управление при кризи. 

 

   
 

http://bulsim.org/wp-content/uploads/2012/07/CMDR_Seminar_Logo.jpg
http://bulsim.org/wp-content/uploads/2012/06/DSC02058.jpg
http://bulsim.org/wp-content/uploads/2012/06/DSC02061.jpg
http://bulsim.org/wp-content/uploads/2012/06/DSC02073.jpg
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На семинара присъстваха бъдещите участници в международното учение 

SEESIM 2012, както и чуждестранни представители. Събитието се състоя от две 

паралелни сесии. Първата сесия включваше презентации на лектори от 

правителствени, неправителствени организации и частни компании. Във втората 

сесия имаше възможност да се наблюдават технологични демонстрации на 

инструменти и методи за управление при кризи и реагиране при бедствия и 

аварии, базирани на технологии от областта на моделирането, симулациите и 

визуализациите. Водещи световни компании в областта на симулациите като 

MASA Group, PRESAGIS, ANTYCIP Simulations, ALION Science and Technologies, SAAB и 

други представиха своите продукти и решения за обучения и подпомагане 

взимането на решения при управление при кризи. 

 

   
 

Предмет на семинара бях следните области с особена значимост за 

обществото: 

 Теоретични, организационни и нормативни аспекти на управлението 

при кризи и бедствия; 

 Системи и инструменти за моделиране и симулации за подпомагане 

взимането на решения при управление при кризи и бедствия; 

 Съвместно обучение на граждански и военни държавни служители за 

реагиране при кризисни ситуации. 

 

   
 

В отделните сесии бяха разгледани следните теми: 

 Механизми, инструменти и процедури за гражданско-военно обучение; 

 Инструменти и обучения за управление при кризи и помощ при 

бедствия; 

 Извличане на поуки и добри практики; 

http://bulsim.org/wp-content/uploads/2012/06/2012-06-28-09.33.27.jpg
http://bulsim.org/wp-content/uploads/2012/06/2012-06-28-11.52.41.jpg
http://bulsim.org/wp-content/uploads/2012/06/DSC02082.jpg
http://bulsim.org/wp-content/uploads/2012/06/DSC02063.jpg
http://bulsim.org/wp-content/uploads/2012/06/DSC02075.jpg
http://bulsim.org/wp-content/uploads/2012/06/2012-06-28-12.21.57.jpg
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 Практически аспекти на операциите в отговор на кризи и бедствия; 

 SEEETN и SEESIM; 

 Компютърно подпомагани учения по киберсигурност; 

 Българският опит в моделирането, симулациите и сериозните игри. 

 

Повече информация за семинара може да се намери на уеб-страницата на 

Центъра за изследване, изграждане и развитие на способности на НАТО за 

управление при кризи и помощ при бедствия: http://cmdrcoe.mod.bg  

   

         

 

 

 Завърши компютърно подпомаганото учение SEESIM 2012 

 

 Представители на БУЛСИМ взеха участие като 

наблюдатели в разпределеното компютърно подпомагано учение „South Eastern 

Europe Simulation 2012 (SEESIM 12)“, което се проведе в периода 15 -19 октомври в 

Националния военен учебен комплекс „Чаралица“ и в Националната военна 

академия „Г.С. Раковски“. От своята позиция на експерт в Министерството на 

отбраната подп. Орлин Николов беше определен за Оперативен координатор на 

учението. Горди сме от факта, че Орлин е част от екипа на БУЛСИМ!  

 

SEESIM 2012 е шестото поред от ученията, свързани с отговор при кризи в 

рамката на South Eastern Europe Defence Ministerial (SEDM).  SEESIM 12 е 

многонационално разпределено компютърно подпомагано учение (DCAX). 

Отворено е за участници от международни организации (IOs), правителствени 

организации (GOs) и организации от неправителствения сектор (NGOs). Целта на 

Учението е да допринесе за развитието на сътрудничество, координация и 

оперативна съвместимост при гражданско-военните операции и да засили 

реалният капацитет за отговор при кризи в и между нациите от SEDM и 

http://cmdrcoe.mod.bg/
http://bulsim.org/wp-content/uploads/2012/06/DSC02074.jpg
http://bulsim.org/wp-content/uploads/2012/06/2012-06-28-09.31.31.jpg
http://bulsim.org/wp-content/uploads/2012/06/DSC02076.jpg
http://bulsim.org/?attachment_id=1396
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инициативите на SEDM, чрез ефективното използване на компютърно 

моделиране и симулации (M&S). Специфичната цел е да се развият способностите 

и процедурите на национално и регионално ниво за координация, 

сътрудничество и взаимно подпомагане между SEDM нациите при сблъскване с 

опустошителни критични ситуации като природни бедствия или терористични 

атаки. 

 

  
 

SEESIM 12 е подпомогнато от Съединените Американски Щати, Швеция и 

НАТО. САЩ предоставиха цялостно съдействие и техническа поддръжка в процеса 

на планиране и изпълнение на учението. Швеция предостави техническа и 

оперативна експертиза в областта на управлението при кризи. Няколко 

международни организации като NATO Euro-Atlantic Disaster response Coordination 

Centre (EADRCC), European Police (EUROPOL), European Union Monitoring and 

Information Centre (EU MIC), International Federation of Red Cross and Red Crescent 

Societies (IFRC), International Police (INTERPOL), Swedish Civil Contingencies Agency 

(SCCA) и други дадоха своя принос за превръщането на учението в по-

реалистична среда за обучение. Основните „играчи“ в SEESIM 2012 бяха: Албания, 

Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Грузия, Италия, Черна Гора, Сърбия, 

Бивша Югославска република Македония, Украйна и SEEBRIG. 

 

Основни цели 

 

Основните цели, които Учението преследваше, бяха: 

 Стандартизиране и подобряване на националните, на Главния Щаб на 

South-Eastern Europe Brigade Multinational Peace Force (SEEBRIG) и на 

регионалните процеси и процедури за реагиране в отговор на кризисни 

ситуации;  

 Усъвършенстване на опeративната съвместимост между нациите от SEDM 

и Главния Щаб на  SEEBRIG; 

 Предоставяне на среда за обучение, която да съдейства за  подобряване на 

прозрачността, изграждане на доверие и добросъседски отношения между 

нациите от SEDM и НАТО;  

 Насърчаване на развитието на способности за моделиране и симулации на 

национално и регионално ниво; 

http://bulsim.org/?attachment_id=1409
http://bulsim.org/?attachment_id=1410
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 Практикуване и подобряване на обмена на информация и потока на 

процедурите между и вътре в Центровете за операции при кризисни 

ситуации (Emergency Operations Centers).   

 

Експерименти 

Организациите от НАТО, които проведоха и подпомагаха паралелните 

експерименти пo време на разпределеното учение, бяха: 

 HQ Supreme Allied Commander Transformation (HQ SACT) - USA 

 Joint Warfare Center (JWC)- Norway 

 Joint Force Training Center (JFTC) – Poland 

 NATO Communications and Infromation Agency (NCIA) – Belgium  

 NATO Modeling and Simulation Center of Excellence (M&S COE) – Italy 

 United States Joint Staff J7 – USA  

 PITCH (Sweden) и MASA Group (France) са частните M&S компании, които 

подпомагаха провеждането на експериментите в SEESIM 2012. 

 

Допълнителна информация за учението SEESIM 2012 е налична 

тук: http://seesim.mod.bg/  

  

 Представяне на програмата за НПО – България във Финансовия 

механизъм на ЕИП 

  Представители на БУЛСИМ присъстваха на 

официалното представяне на Програмата за подкрепа на НПО в България по 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). 

Програмата е на обща стойност 11 790 000 евро, осигурени от страните донори 

Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Средствата ще бъдат използвани за подкрепа 

на неправителствени организации с цел подпомагане на благоприятстваща 

работата им среда, укрепване на техния капацитет и увеличаване на приноса им 

за постигане на социална справедливост, демокрация и устойчиво развитие. 

Операторът на програмата – Институт “Отворено общество” – София в 

партньорство с Фондация “Работилница за граждански инициативи” – планира 

организирането на три отворени конкурса за набиране на проектни предложения 

в четири тематични области: 

1. Демокрация, права на човека и добро управление; 

2. Социално включване и овластяване на уязвими групи; 

3. Устойчиво развитие и опазване на околната среда; 

4. Изграждане на капацитет за НПО 

http://seesim.mod.bg/
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Повече информация за събитието и целите на програмата може да се 

намери тук: http://osi.bg; http://eeagrants.org; http://ngogrants.bg 
 

Дейности, отнасящи се до вътрешното развитие на Асоциацията: 

През 2012 година БУЛСИМ проведе едно редовно заседания на Общото 

събрание, както и две извънредно свикани заседания на Управителния съвет.  

На 15 март 2012 г. Общото събрание прие промени в Устава на Асоциацията, 

които целят да разширят спектъра от дейности на БУЛСИМ.   

През тази година бе направена и една промяна в управлението на 

Асоциацията. По изявено лично желание от г-н Николай Павлов, членството му в 

Управителния съвет бе прекратено. Проф. Йордан Табов бе избран единодушно от 

Общото събрание за нов член на Управителния съвет. 

 

През 2012 година в Асоциацията бяха приети четири нови редовни членове – 

г-н Георги Симеонов от фирма „S&D Consulting and Services”, доц. д-р Стоян 

Порязов от Института по математика и информатика – БАН; д-р Емилия Саранова 

от Института по математика и информатика – БАН и г-ца Ива Колева от фирма 

„Клиъркоуд” ООД. 

 

И през тази година БУЛСИМ продължи да популяризира своята дейност чрез 

уеб-сайта си http://bulsim.org и чрез групата си в професионалната мрежа 

Linkedin: http://www.linkedin.com/company/bulgarian-modeling-and-simulation-

association-bulsim- 

  

http://osi.bg/
http://eeagrants.org/
http://ngogrants.bg/
http://bulsim.org/
http://www.linkedin.com/company/bulgarian-modeling-and-simulation-association-bulsim-
http://www.linkedin.com/company/bulgarian-modeling-and-simulation-association-bulsim-
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