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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; 

 Стимулиране и насърчаване на изследователската дейност и обученията в 

сферата на моделирането и симулациите в учебните заведения; 
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 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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 Проф. Йордан Табов  

 Доц. д-р Юлияна Каракънева 

 Доц. д-р Валентин Пенев  

 Орлин Николов 

Контролен съвет:  

 Д-р Емилия Саранова – Председател на Контролния съвет 

 Д-р Ирена Николова 

 Георги Дуков 

Членове: 

 Георги Симеонов 

 Ива Колева 

 Д-р Нина Добринкова 

 Петър Пешев 

 Д-р Светлана Василева - Бояджиева 

 Доц. д-р Стоян Порязов 

 

ДЕИ НОСТИ И ИНИЦИАТИВИ 

През 2014 година БУЛСИМ продължи да популяризира моделирането и 

симулациите на национално и международно ниво. Инициативите бяха насочени 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 2014 година: 

 

 БУЛСИМ посети изложението “Cyber and Information Showcase” 
 

 По покана и с любезната финансова подкрепа на UK Trade 

& Investment представители на БУЛСИМ посетиха Второто изложение за Кибер и 

Информационна Сигурност, което се проведе на 25-ти и 26-ти февруари във Виена. 

Членове на асоциацията се запознаха с последните иновативни решения в 

киберсигурността, представени от 31 английски компании и използваха 
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възможността да влязат в контакт с компании и агенции от няколко държави от 

Централна и Източна Европа.  

 

 БУЛСИМ взе участие в учението SABER GUARDIAN 14 
 

 В периода 24 март - 4 април 2014 г. на учебния полигон в 

Ново село и паралелно в гр. София се проведе учението SABER GUARDIAN 14. 

Основните участници в него са 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 бяха 

преследвани по време на учението. 

 

           
 

Експерти от БУЛСИМ взеха участие в учението в ролята на наблюдатели. 
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 Заключителна пресконференция по проект ”Обучение на 
служителите в община Павел баня за по-добро 
административно обслужване” 
 

На 25 април 2014 г. в читалище „Напред 1903”, БУЛСИМ 

организира и проведе Заключителната пресконференция, оповестяваща 

приключването 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” по Оперативна програма „Административен капацитет”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.  

В рамките на събитието бяха представени приключилите дейности по 

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 водена от Секретаря на община Павел Баня г-жа 

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

 
 CYBER EUROPE 2014 компютърно подпомагано учение 

В периода 28 – 30 април под ръководството на Агенцията за 

мрежова и информационна сигурност на Европейския съюз (ENISA) и с участието 



 

 

  
       8 

 
  

на Република България, се проведе Техническата фаза на Третото пан-Европейско 

учение за сътрудничество при киберкризи CYBER EUROPE 2014. В него взеха 

участие над 400 експерта от 30 държави.  

Българския екип беше сформиран от представители на Изпълнителна агенция 

„Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, CERT-BG, 

Министерство на отбраната, Министерство на икономиката и енергетиката, 

Международната академия за обучение по киберразселдвания и Българската 

асоциация по моделиране и симулации – БУЛСИМ.   

По време на учението, със съвместни усилия на целия екип, бяха разрешени 

различни по сложност и характер инциденти в мрежовата и информационната 

сигурност.   

 

   
 

   
 
 

 „КИБЕР НАП 2014“ – компютърно подпомагано учение по 
информационна сигурност 
 

  В периода януари – май БУЛСИМ успешно проведе „КИБЕР 

НАП 2014“ – компютърно подпомагано учение по киберсигурност, което са състоя 
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в Националната агенция за приходите. Учението е изцяло поректирано, 

подготвено, изпълнено и анализирано от експертите на БУЛСИМ.  

Повече от 35 експерта от различни дирекции и отдели на НАП участваха в 

учението, което е първото по рода си за тази държавна институция. Целите на КПУ 

включваха засилване способностите на отговорните служители и лица, взимащи 

решения в НАП да предпазват информационната и комуникационна 

инфраструктура от кибер заплахи и пробиви в информационната сигурност, 

посредством извършване на кибер атаки в симулирана среда, както и 

идентифициране на организационни и технически уязвимости в системата за 

управление на информационната сигурност.  
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 БУЛСИМ отново е официален партньор на ITEC 
 

 За втора поредна година Българската асоциация по 

моделиране и симулации е официален партньор на най-голямото Европейско 

изложение за обучение и симулации за военния сектор ITEC 2014 (International 

Forum for the Military Training, Education and Simulation Sectors), което се проведе в 

Кьолн, Германия в периода 20-22 май.   

Заедно с AFCEA International, European Training and Simulation Association 

(ETSA) и Movimento Italiano Modellazione e Simulazione (MIMOS), БУЛСИМ подкрепи 

конференцията ITEC, предоставяща платформа от световно ниво за военни 

представители, индустриални лидери и академични организации от повече от 50 

държави, за провеждане на дискусии по последните индустриални достижения, 

изискванията на военния сектор и представяне на иновативни решения за 

подготовка, обучение и симулации. 

Щандът на БУЛСИМ беше посетен от голям брой участници, които се 

интересуваха от нивото на развитие на симулациите в България, както и проучваха 

възможности за съвместно сътрудничество в тази област.    

       

       

 ITEC 2014 беше фокусирано върху следните актуални теми: 

 Military Operations – Shifting from Insurgency Operations to Operational 

Manoeuvre 

http://www.itec.co.uk/bulsim
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 Civil Support, Protection, Emergency Services & Disaster Event 

Management 

 Human Performance and Education 

 Medical Training and Simulation Challenges 

 Innovative Learning Technologies – Use and Implementation 

 M&S Technologies and Architectures 

 Cyber 

 
 

 ETSA и БУЛСИМ подписаха Споразумение за сътрудничество 
 

   Европейската асоциация за подготовка и симулации 

(ETSA) разширява своята дейност в Източна Европа като подписа Споразумение за 

сътрудничество с БУЛСИМ за разпространяване на ползите и познанието в 

областта на моделирането, симулациите и трейнингите.  
 

   

"ITEC е страхотно място за срещи с организации с нестопанска цел, които са 

„задвижвани“ от последните достижения в тази област и работят за 

популяризиране на ползите от прилагането на иновативни трейнинг решения, 

базирани на симулации. ETSA и BULSIM ще си сътрудничат за насърчаване 

използването на въображение и иновации в трейнингите, както и ще обединят 

усилия да представляват интересите на Европейското общество по моделиране и 

симулации пред европейските институции.“, каза Graham McIntyre, Председател на 

ETSA.  

 

"Чест е за нас да бъдем член на ETSA. С това Споразумение БУЛСИМ ще утвърди 

своите позиции като водеща българска организация в областта на моделирането 

и симулациите. Сега опитът и познанието на Европа в тази сфера ще бъде по-

близко до лицата, взимащи решения в българското правителство, бизнес и 

образование.“ подчерта Николай Томов, Председател на БУЛСИМ. 
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 БУЛСИМ е съорганизатор на семинар „Междуведомствено 
сътрудничество при управление при кризи и в отговор на 
бедствия“ 
 

    За трета поредна година Центърът за изследване, изграждане и 

усъвършенстване на способностите на НАТО за управление при кризи и реагиране 

при бедствия към Министерството на отбраната,  с подкрепата на БУЛСИМ, 

организира научно-приложен семинар на тема "CRISES MANAGEMENT AND 

DISASTER RESPONSE INTERAGENCY INTERACTION". Семинарът се проведе в 

периода 1 - 3 юли 2014 г. в София, в Централния военен клуб. 

Повече от 120 участника от 16 нации се срещнаха, за да дискутират 

междуведомственото взаимодействие за управление при кризи и в отговор на 

бедствия.  

 

     
 

     
 

 Презентациите на лекторите бяха разпределени в тематични области, 

посветени на: 

o Политики и взаимодействие при управление при кризи и в отговор на 

бедствия 

o Добри практики за обучение и подготовка при управление при кризи и в 

отговор на бедствия  

o Последици от климатичните промени 
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 В своята презентация “Next Generation CAX for CMDR Training” 

председателят на БУЛСИМ г-н Николай Томов подчерта ролята на симулациите за 

развитие на способности при управление при кризи. Той представи дейностите на 

асоциацията, като фокусира върху компетенциите на експертите за разработване 

на концепции, експериментиране и обучения посредством провеждането на 

компютърно подпомагани учения и симулации. 

  

 БУЛСИМ участва в 9-тия NATO CAX Forum 

 

  В периода 16 – 19 септември в ATATURK Wargaming and 

Convention Center в Истанбул, Турция се проведе 9-тия NATO Computer Assisted 

Exercise Forum, организиран от  NATO Modelling and Simulation Center of Excellence.  

В него взеха участие повече от 200 M&S и CAX експерта от повече от 25 страни. 

 Форумът акцентира върху техническите специфики и оперативните 

процедури, свързани със симулациионно базираните учения и учебна поддръжка, 

с основна цел да засили обмена на информация и добри практики между 

служителите в NATO и националните симулациионни/учебни центрове. 

 Специалната сесия, посветена на Connected Forces Initiative подчерта 

необходимостта от по-добро разработване и преизползване на M&S, с цел 

повишаване качеството на ученията.  Също така, тематична сесия очерта 

възможните сътрудничества между Националните симулационни центрове и 

учебните звена на НАТО като JWC и JFTC. 

 

         

 

По време на форума Председателят на БУЛСИМ г-н Николай Томов направи 

презентация на тема „Computer Assisted Exercise as a tool for individual and 

collective training from NGO's perspective“. Стъпвайки на опита на експертите от 
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БУЛСИМ, беше изложен „не-военен“ поглед върху проектирането и провеждането 

на компютърно подпомагани учения за граждански цели. Той подчерта основните 

разлики между военната и гражданската „култура“ и експертиза в ученията, 

целейки да очертае нов подход за съвместно военно-гражданско сътрудничество в 

ученията.  

        

         
 

 БУЛСИМ се включи в Индустриалния форум, организиран от 
Министерството на отбраната 
 

   По покана на Министерство на икономиката и 

енергетиката, в качеството си на членове на Клъстер "Аерокосмически технологии, 

изследвания и приложения" (CASTRA), БУЛСИМ взе участие в Индустриалния ден 

и Индустриалния форум, организирани от Министерството на отбраната на 

Република България. 

Форумът се проведе в периода 9-10 октомври в резиденция „Бояна“ и беше 

открит от Президента и Върховен главнокомандващ въоръжените сили на 

Република България Росен Плевнелиев.  

Акцент по време на форума беше поставен върху приетата с решение на 

Министерски съвет национална програма „България в НАТО и в Европейската 

отбрана 2020“. Участниците бяха запознати с практико-приложните аспекти при 

участие в проекти, ръководени от агенциите на НАТО и ЕС. 
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Участие във Форума взеха помощник-генералният секретар на НАТО по 

отбранителна политика и планиране, министърът на икономиката и енергетиката, 

министърът на отбраната, генералният мениджър на Агенцията за комуникации и 

информация на НАТО; генералният мениджър на Агенцията на НАТО за поддръжка, 

заместник-главният изпълнителен директор на Европейската агенция по отбрана, 

председателят на Инвестиционни комитет, както и представители на държавни 

институции, на българската отбранителна индустрия и научноизследователския 

сектор, работещ в областта на сигурността и отбраната. 

 

Дейности, отнасящи се до вътрешното развитие на Асоциацията: 

През 2014 година БУЛСИМ проведе едно редовно заседания на Общото 

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

Приет е един нов член – д-р Светлана Василева от Шуменския университет. 

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- . В допълнение, беше създадена и страница на сдружението във Facebook: 

https://www.facebook.com/pages/Bulgarian-Modeling-and-Simulation-Association-

Bulsim/653328548069575, както и профил в Twitter: https://twitter.com/bulsimbg 

 

  

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-
https://www.facebook.com/pages/Bulgarian-Modeling-and-Simulation-Association-Bulsim/653328548069575
https://www.facebook.com/pages/Bulgarian-Modeling-and-Simulation-Association-Bulsim/653328548069575
https://twitter.com/bulsimbg
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ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 
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