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ВЪВЕДЕНИЕ 

 Българската асоциация по моделиране и симулации – БУЛСИМ е сдружение 

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

развитието и утвърждаването на моделирането и симулациите в България. 

 Учредена е от представители на български академични институции, 

български университети, държавни организации и представители на фирми от 

ИКТ бранша с доказан опит в областта на моделирането и симулациите. 

 БУЛСИМ работи за въвеждането на високи професионални стандарти, 

висок морал, лоялност и професионализъм в българските специалисти по 

моделиране и симулации. 

БАМиС - БУЛСИМ е учредено 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; 

 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; 
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 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 симулационна 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; 

 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.  
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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.  

 

Екип 

Управителен съвет:  

 Николай Томов – Председател на Управителния съвет 
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 Доц. д-р Валентин Пенев  

 Проф. Йордан Табов  

 Орлин Николов 

 Доц. д-р Юлияна Каракънева 

Контролен съвет:  

 Д-р Емилия Саранова – Председател на Контролния съвет 

 Георги Дуков 

 Д-р Ирена Николова 

Членове: 

 Георги Симеонов 

 Ива Колева 

 Нина Добринкова 

 Петър Пешев 

 Доц. д-р Стоян Порязов 

 

ДЕЙНОСТИ И ИНИЦИАТИВИ 

През четвъртата 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.   

През тази година беше постигнат важен напредък в утвърждаването на 

моделирането, симулациите и сериозните игри като мощен инструмент за 

личностно, професионално и организационно развитие в области като: 

 Киберсигурност и киберзаплахи 

 Аерокосмически технологии и приложения 

 Управление при кризи и отговор на бедствия 

 Междуинстуционално взаимодействие 

 Формално и неформално обучение 

 

 

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

БУЛСИМ за 2013 година: 
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 Работен семинар на тема “Малки спътници – планиране, мисия, 
приложения” 
 

БУЛСИМ участва в работен семинар на тема “Малки 

спътници – планиране, мисия, приложения”, организиран от Клъстера по 

аерокосмически, технологии, изследвания и приложения – CASTRA и Физическия 

факултет към СУ “Св. Климент Охридски”. Асоциацията представи възможностите 

за стаж на студенти към организацията и запозна аудиторията с лицензирани 

софтуерни продукти в областта на аерокосмическото инженерство. Изявени 

студенти от магистърската програма “Безжични мрежи и устройства” и 

нововъведената “Аерокосмическо инженерство и комуникации” проявиха интерес 

за включването им в реална работа по проекти на сдружението. На работната 

среща бяха очертани насоки за бъдещо сътрудничество между БУЛСИМ и 

Физическия факултет за приложение на моделирането и симулациите в областта 

на аерокосмическите технологии. 

 

 БУЛСИМ стана официален партньор на ITEC 2013 
 

 Българската асоциация по моделиране и симулации  - БУЛСИМ 

подписа Партньорско споразумение с ITEC 2013 – Международния форум за 

подготовка, обучение и симулации в отбранителния сектор (International Forum 

for the Military Training, Education and Simulation Sectors). Изложението се проведе 

в периода 22-24 май 2013 г. в Рим, Италия. Заедно с AFCEA International, European 

Training and Simulation Association (ETSA), Movimento Italiano Modellazione e 

Simulazione (MIMOS) и Royal Aeronautical Society, БУЛСИМ подкрепи 

конференцията ITEC, предоставяща платформа от световно ниво за военни 

представители, индустриални лидери и академични организации от повече от 40 

държави, за провеждане на дискусии по последните индустриални достижения, 

изискванията на военния сектор и представяне на иновативни решения за 

подготовка, обучение и симулации. 

 ITEC 2013 беше фокусирано върху следните актуални теми: 

 Настоящи и бъдещи военни оперативни необходимости 

 Защита и подкрепа на гражданите и управление при кризи 

 Подготовка и обучения по киберсигурност 

http://castra.org/
http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fizicheski_fakultet2
http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fizicheski_fakultet2
http://www.itec.co.uk/bulsim
http://www.itec.co.uk/bulsim
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 Иновативни технологии за обучения – използване и внедряване 

 Предизвикателства пред обучението на медици 

 Технологични иновации в моделирането и симулациите 

 

 

 БУЛСИМ се присъедини към Работната група за изграждане на 
Система за ранно реагиране на киберпрестъпления 
 

Експерти от БУЛСИМ се присъединиха към Работната група за 

изграждане на Система за разпознаване и ранно реагиране на киберпрестъпления 

по проекта на Международната академия за обучение по 

киберразследвания “Български кибер център по компетентност за обучение и 

изследвания”, финансиран по програмата „Предотвратяване и борба с 

престъпността” на Европейската комисия, Генерална дирекция „Вътрешни 

работи”. Целта на проекта е да се създаде ефективен регионален модел за 

взаимодействие на правоохранителните органи, бизнеса, академичните 

структури и неправителствените организации за противодействие и превенция 

на киберпрестъпленията. 

 Едно от направленията в проекта включва разработване на концепция и 

стратегия за изграждане на система за разпознаване и ранно реагиране на кибер 

заплахи. Системата ще създаде ефективни механизми за обмяна на информация и 

превенция на престъпления между правоохранителните органи, бизнеса, 

неправителствените организации, академичните структури и международните 

институции.  

 В рамките на този проект е предвидено да се направи експертно проучване 

на проблемите в областта на киберсигурността, с които се сблъскват бизнеса и 

държавната администрация, да се дефинират техните нужди и изисквания и, въз 

основа на тази информация, да се  разработи концепция, структура и план за 

последващо изграждане и внедряване на системата. 

 Повече информация за проекта е налична : http://www.e-

crimeacademy.com/ 

 

 

 

 

 

http://www.e-crimeacademy.org/bg/
http://www.e-crimeacademy.org/bg/
http://www.e-crimeacademy.org/bg/news/420-bulgarski-kiber-center-po-kompetentnost-za-obuchenie-i-izsledvania-zapochva-rabota.html
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 Първа национална конференция „Иновации при интегриране 

на формалното и неформалното образование за развитие на 

талантите и способностите“ 

 Представители на БУЛСИМ  взеха участие в Първата 

национална конференция с международно участие „Иновации при интегриране 

на формалното и неформалното образование за развитие на талантите и 

способностите – грижа на учените, институциите и неправителствените 

организации“, която се проведе в гр. София на 8-ми и 9-ти май 2013 година. 

Председателят на БУЛСИМ г-н Николай Томов направи презентация на 

тема „Сериозно за „Сериозните игри“ или къде Науката среща Изкуството“, 

като кратко обобщение на изготвения едноименен доклад от тримата членове на 

асоциацията проф. дпн. Йордан Табов, д-р Ирена Николова и г-н Николай Томов. 

 Конференцията беше организирана съвместно от Българска академия на 

науките, Центъра за творческо обучение, Департамента за информация и 

усъвършенстване на учители и Международната организация за предучилищно 

образование с цел осъвременяване на съдържанието, подходите и 

сътрудничеството между академичната наука, формалното и неформално средно, 

начално и предучилищно образование. 

 

  
  

 Краткосрочната цел на конференцията бе да се обмени опит, да се обобщят 

добрите практики и да се формират насоките за много по-ефективна работа с 

учениците и децата във всички области и особено в природните 

науки. Дългосрочната цел на конференцията е да обединят усилията на 

работещите в тази област, като се изгради атмосфера на добронамереност и 

доверие, да се формират идеи и партньорства,чрез разширяване на 

възможностите за сътрудничество, включително и с чуждестранни партньори от 

Македония, Румъния, Турция, Русия, Норвегия, Хърватия, Италия и други, чрез 

информираност за развитите практики в областта. 

 Работни секции на конференцията бяха следните: 

http://www.bas.bg/
http://www.bas.bg/
http://www.cct.bg/
http://www.diuu.bg/
http://www.diuu.bg/
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 Интегриране на формално и неформално учене за развитие на 

таланта и способностите на учениците и децата 

 Иновативни образователни практики, адаптирани към българските 

условия 

 Нови области на сътрудничество и нови предмети за преподаване 

 Нови технологии, използвани при неформалното обучение 

 Неформалното учене в семейна среда 

 Сертифициране на неформалното обучение 

 

 БУЛСИМ взе участие в научна конференция „Информационна 

сигурност. Защита от кибер атаки“ 

 Представители на БУЛСИМ участваха в  научна 

конференция „Информационна сигурност. Защита от кибер атаки“, 

организирана от департаменти „Телекомуникации“ и „Национална и 

международна сигурност“ към Нов Български Университет. В презентационната 

сесия на семинара беше фокусирано върху стандартите по компютърна и 

информационна сигурност, подходите за изследване и предпазване от 

кибератаки, методи за криптоанализ и сигурността на модерните комуникации. 

 Председателят на БУЛСИМ г-н Николай Томов изнесе презентация на 

тема „Ролята на Компютърно подпомаганите учения в информационната 

сигурност“, в която очерта ефективността на компютърно подпомаганите учения 

(КПУ) за подготовката на лицата взимащи решения, държавните експертните и 

техническите лица за осигуряване на надеждна защита на критичната 

информационна инфраструктура на всяка организация и институция.  

 

   
 

 В своята презентация г-н Томов посочи ползите от прилагането на 

компютърни подпомагани учения и симулации чрез примери от наскоро 

проведени международни учения в Европа – CYBER EUROPE 2010, CYBER EUROPE 

2012 и в България – SEESIM 2012 и „КИБЕРЗИМА 2011“. Учението„КИБЕРЗИМА 

2011“ бе изцяло подготвено, проведено и анализирано от експертите на БУЛСИМ, 

докато в SEESIM 2012 БУЛСИМ участва като активен наблюдател. 

 Презентацията може да бъде свалена от уеб сайта на асоциацията. 

http://nbu.bg/index.php?l=690
http://nbu.bg/index.php?l=690
http://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/cyber-crisis-cooperation/cyber-europe/ce2010
http://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/europe-joins-forces-in-cyber-europe-2012
http://www.enisa.europa.eu/media/press-releases/europe-joins-forces-in-cyber-europe-2012
http://seesim.mod.bg/
http://bulsim.org/?p=825&lang=bg
http://bulsim.org/?p=825&lang=bg
http://bulsim.org/?p=825&lang=bg
http://seesim.mod.bg/
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 Междуведомствено сътрудничество при управление при кризи 
и в отговор на бедствия: Инструменти и практики за обучения 
 

 Повече от 120 участника от 14 нации се срещнаха във Военна 

академия “Г.С. Раковски” в София (17-18 септември) на семинар, организиран от 

Центъра на компетентност за управление при кризи и отговор на бедствия (CoE 

CMDR) и с подкрепата на БУЛСИМ, за да дискутират междуведомственото 

взаимодействие за управление при кризи и в отговор на бедствия. Основни 

лектори на семинара бяха г-н Jean-Dominique DULIÈRE, Директор на Crisis 

Response Systems and Exercises Section (CRSE) в Главния щаб на NATO и г-н Kevin 

LAWRENCE, Tennessee Emergency Management Agency (TEMA). 

 Презентациите на експертите бяха разпределени в пет пленарни сесии, 

посветени на следните теми: 

o Взаимодействие между различните организации при операции в 

отговор на кризи и бедствия 

o Политики и практики за управление при кризи и отговор на бедствия 

o Добри практики за обучение 

o Симулационни системи и инструменти за обучение за управление при 

кризи и отговор на бедствия 

o Е-обучение, стратегически комуникации и лидерство при управление 

при кризи и отговор на бедствия 

 В своята презентация председателят на БУЛСИМ г-н Николай Томов 

подчерта ролята на неправителствените организации при взаимодействието при 

управление при кризи. Той представи дейностите на асоциацията, свързани с 

управление при кризи и отговор на бедствия, като фокусира върху 

компетенциите на експертите за разработване на концепции, експериментиране 

и обучения посредством провеждането на компютърно подпомагани учения и 

симулации. 

 Д-р Нина Добринкова, също член на БУЛСИМ, представи модели и 

симулации на горски пожари, които са резултат от нейната работа върху 

калибрирането с помощта на S-Fire и Farsite на полеви пожари, случили се на 

българска територия. 

 Водещи компании по моделиране и симулации като Presagis, Pitch 

Technologies, Alion Science and Technology, Masa Group, Atos и Synergy Horizons 

също дадоха принос към пленарните сесии и демонстрираха своите продукти, 

решения и способности в областта на управлението при кризи и отговор на 

бедствия. 
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 Всички презентации от семинара могат да бъдат свалени от уеб сайта на 

CMDR CoE и сайта на БУЛСИМ. 

 

 Начална пресконференция по проект ”Обучение на 
служителите в община Павел баня за по-добро 
административно обслужване” 
 

 На 1-ви ноември 2013 год. БУЛСИМ проведе в град 

Павел Баня начална пресконференция за оповестяване стартирането на 

проект  ”Обучение на служителите в община Павел баня за по-добро 

административно обслужване” по приоритетна ос II „Управление на човешките 

ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, 

Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Събитието беше проведено 

в изпълнение на възложена поръчка на Асоциацията за провеждане на дейности 

по информация и публичност за проекта. 

 

           
 

 В рамките на пресконференцията бяха представени основните цели и 

дейности на проекта, насочени към подобряване на административното 

обслужване в Община Павел Баня чрез обучение на служителите в общинската 

администрация, кметовете на кметства и кметските наместници. 

 

 Участие в пресконференцията взеха официални лица и служители от 

общинската администрация, както и журналисти от регионалните 

медии. Пресконференцията беше открита от Секретаря на община Павел Баня г-

жа Красимира Кънчева и председателя на БУЛСИМ г-н Николай Томов. 

Заключителни думи за предстоящия проект каза Председателя на общинския 

съвет на Павел Баня г-жа Христина Петрова. 
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 Симулация на кибератака на третия “Регионален форум по 
киберсигурност и киберпрестъпност за държавите от 
Югоизточна Европа” 
 

Експерти от БУЛСИМ демонстрираха симулация на хакерска 

атака по време на третия “Регионален форум по киберсигурност и 

киберпрестъпност за държавите от Югоизточна Европа”, проведен в в София в 

периода 11 – 13 ноември 2013 г. и организиран отМеждународната академия по 

киберразследвания, Държавна агенция “Национална сигурност” и Задграничния 

консултативен съвет по сигурността на САЩ (OSAC). 

 

           
 

 Симулация започна с презентирането на филм, правещ кратка 

ретроспекция в историята на хакерството. Председателят на асоциацията г-н 

Николай Томов направи сравнение по параметрите “вероятност – осъществимост” 

между кибертероризма и другите видове тероризъм и подчерта ролята на 

компютърно подпомаганите учения по киберсигурност за повишаване уменията 

на експертите за  справяне с киберинциденти, както и за изготвяне и 

верифициране на политики и процедури за информационна и мрежова сигурност. 

  

 Самата симулацията бе извършена в контролирана обстановка в реално 

време, с което бяха показани уязвимостите на заобикалящата ни 

комуникационно-информационна среда. Сценарият включваше пробив на 

защитени жични и безжични интернет мрежи и прихващане на трафика от данни, 

минаващ през тях. “Играчите” в симулацията бяха членовете на БУЛСИМ г-ца Ива 

Колева и г-н Петър Пешев в ролята на хакери, и г-жа Ирена Николова – като 

атакуем субект. 

http://cybercrimeforum.bg/?lang=bg
http://cybercrimeforum.bg/?lang=bg
http://www.e-crimeacademy.com/bg/
http://www.e-crimeacademy.com/bg/
http://www.dans.bg/bg
https://www.osac.gov/
https://www.osac.gov/
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 Репортаж от събитието, излъчен по БНТ, може да бъде видян на сайта на 

телевизията, както и може да бъде гледан на сайта на Асоциацията. 

 

 Планираща конференция за учението SABER GUARDIAN 14 
 

 В периода 9 – 13 декември 2013 г. в София се проведе 

Основната планираща конференция на мултинационалното компютърно-

подпомагано учение SABER GUARDIAN 14. В ролята си на бъдещ участник 

в  командно-щабното/компютърно подпомагано учение, БУЛСИМ се включи в 

работните срещи по разпределяне на задачите и отговорностите по време на 

операциите. 

 Учението ще се проведе от 24 март до 4 април 2014 г. на учебния полигон в 

Ново село – България. Основните участници ще бъдат USAREUR (Американската 

армия в Европа), България и страните-партньори от 

Черноморския/Евроазиатския регион Румъния, Грузия, Армения, Азърбайджан, 

Молдова, Турция и Украйна, като и страните-членки на НАТО Белгия, Канада, 

Полша и LANDCOM. 

 Основните цели на SABER GUARDIAN 14 са фокусирани към засилване на 

военно-военното и гражданско-военното сътрудничество, повишаване на 

регионалното сътрудничество и усъвършенстване на боевата готовност между 

страните-партньори от USAREUR и Черноморския/Евроазиатския регион като 

част от бъдещи коалиционни операции в съвременната оперативна среда. 

Повишаването на оперативната съвместимост на НАТО, подсилването на 

партньорския капацитет и развиването на способности за провеждане на 

командно-щабни учения в разпределена среда с цел подобряване на регионалната 

гъвкавост и финансово ефективни обучения са допълнителни цели, които ще 

бъдат преследвани по време на учението. 
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Дейности, отнасящи се до вътрешното развитие на Асоциацията: 

През 2013 година БУЛСИМ проведе едно редовно заседания на Общото 

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

През тази година бе направена и една промяна в Контролния съвет на 

Асоциацията. По изявено лично желание от г-н Галин Георгиев, членството му в 

Контролния съвет съвет бе прекратено. Доц. д-р Емилия Саранова бе избрана 

единодушно от Общото събрание за нов член и председател на Контролния съвет. 

 

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://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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