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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.  

Основен предмет на деи ност 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:  

 Доц. д-р Емилия Саранова – Председател на Контролния съвет 

 Д-р Ирена Николова 

 Георги Дуков 

Редовни Членове: 

 Ангел Венков 

 Георги Симеонов 

 Георги Такев 

 Ива Колева 

 Ивелина Иванова 

 Д-р Нина Добринкова 

 Петър Пешев 

 Д-р Светлана Василева - Бояджиева 

 Доц. д-р Стоян Порязов 

 Тихомир Тотев 

 

ДЕИ НОСТИ И ИНИЦИАТИВИ 

През 2015 година БУЛСИМ фокусира дейността си основно в участие като 

партньор в международни конференции и изложения в областта на симулациите и 

трейнингите. 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 2015 година: 
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 БУЛСИМ отново е официален партньор на ITEC 
 

  За трета поредна година Българската асоциация по 

моделиране и симулации е официален партньор на най-голямото Европейско 

изложение за обучение и симулации за военния сектор ITEC 2015 (International 

Forum for the Military Training, Education and Simulation Sectors) 

(http://www.itec.co.uk/), което се проведе в Прага, Чехия в периода 28-30 

април.  БУЛСИМ има честта отново да бъде единствената българска организация с 

присъствието на изложението. 

Заедно с 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. 

Седем основни теми бяха адресирани на изложението ITEC 2015: 

 Training & Education Policy (Strategy to Requirements) 

 Military Training & Education Delivery (Requirements to Delivery) 

 Procurement (Strategy to Delivery) 

 Cyber 

 First Response: Civil & Military Crisis Management 

 Medical Training and Simulation 

 M&S Technologies & Architectures 

В продължение на трите дни на изложението десетки посетители от Европа, 

Щатите и Азия се спряха на щанда на БУЛСИМ с интерес към дейността и проектите 

на асоциацията.  

http://www.itec.co.uk/
http://marketing.halldale.com/acton/ct/6501/s-0489-1504/Bct/l-0a7e/l-0a7e:18a4/ct3_0/1?sid=a9hzflyRp
http://marketing.halldale.com/acton/ct/6501/s-0489-1504/Bct/l-0a7e/l-0a7e:18a4/ct4_0/1?sid=a9hzflyRp
http://marketing.halldale.com/acton/ct/6501/s-0489-1504/Bct/l-0a7e/l-0a7e:18a4/ct5_0/1?sid=a9hzflyRp
http://marketing.halldale.com/acton/ct/6501/s-0489-1504/Bct/l-0a7e/l-0a7e:18a4/ct6_0/1?sid=a9hzflyRp
http://marketing.halldale.com/acton/ct/6501/s-0489-1504/Bct/l-0a7e/l-0a7e:18a4/ct7_0/1?sid=a9hzflyRp
http://marketing.halldale.com/acton/ct/6501/s-0489-1504/Bct/l-0a7e/l-0a7e:18a4/ct8_0/1?sid=a9hzflyRp
http://marketing.halldale.com/acton/ct/6501/s-0489-1504/Bct/l-0a7e/l-0a7e:18a4/ct9_0/1?sid=a9hzflyRp
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Конкретни резултати от събитието: 

 Италианската асоциация по моделиране и симулации MIMOS 

(http://www.mimos.it/) предложи партньорство на БУЛСИМ 

 Американската медийна група Haldalle Group 

(http://halldale.com/simulation-training-directory/halldale-

group#.VUj08vmqpBc), която е издател на трите най-големи списания в 

областта на симулациите  MS&T: Military Simulation and Training, MedSim: 

Medical Simulation и CAT Civil Aviation&Training, предложиха сключване на 

споразумение между двете организации с цел популяризиране на 

инициативите и дейностите на България в областта на симулациите 

 БУЛСИМ получи покана за партньорство на ITEC 2016, което ще се проведе 

в Лондон следващата година. 

 БУЛСИМ отново е съорганизатор на годишния семинар 
„Междуведомствено сътрудничество при управление при кризи 
и в отговор на бедствия“ 
 

 В периода 8-ми–9-ти юни Центърът за изследване, 

изграждане и усъвършенстване на способностите на НАТО за управление при 

кризи и реагиране при бедствия, с подкрепата на БУЛСИМ, проведе в резиденция 

„Бояна“, станалият вече ежегоден семинар в областта на управление при кризи и в 

отговор на бедствия.  

Семинарът се проведе в три пленарни сесии: 

 “The Crisis Management and Disaster Response Policies and Interactions” с 

цел представяне и споделяне на различни политики и практики.  

http://www.mimos.it/
http://halldale.com/simulation-training-directory/halldale-group#.VUj08vmqpBc
http://halldale.com/simulation-training-directory/halldale-group#.VUj08vmqpBc
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 “The Future Operations in Urban Environment” изследва влиянието на 

бедствията и кризите в градски зони и последствията от урбанизацията при 

операции в отговор на криза с хоризонт до 2035. 

 “The Best Practices in CMDR Education and Training” представя иновациите 

в областта на моделирането и симулациите aims to present modeling and 

simulation capability innovations in CMDR training as to facilitate work towards 

implementing the know-how in exercises. 

  

 БУЛСИМ на Science and Information Conference 2015 

В края на м. юли д-р Светлана Василева взе участие в  Science and Information 

Conference 2015 (http://saiconference.com/Conferences/SAIConference2015), 

проведена в Лондон, Англия.  SAI е първокласно място за срещи на изследователи 

и индустриални представители за споделяне на нови идеи, оригинални 

изследователски резултати и  практически опит в областите на компютърни 

науки, електроника и комуникации. 

 БУЛСИМ на 29th European Conference on Modeling and Simulation 

В края на май д-р Светлана Василева взе участие в 29th European Conference 

on Modeling and Simulation ( http://www.scs-europe.net/conf/ecms2015/ ), проведена в 

Албена. ECMS е международна конференция посветена на дефинирането на „state 

of the art“ в областта на моделирането и симулациите. ECMS е призната като 

изключителен форум за изследователи и практици от различни области, отдадени 

на създаването, определянето и изграждането на иновативни симулационни 

системи, както и на инструменти и техники за симулации и моделиране. 

 Експерти от БУЛСИМ в редакторския колектив на NATO CMDR 
CoE Conference Proceedings 

В резултат на ползотворното партньорство между БУЛСИМ и Центърът за 

изследване, изграждане и усъвършенстване на способностите на НАТО за 

управление при кризи и реагиране при бедствия, експерти от БУЛСИМ получиха 

покана да съдействат на Центъра при изготвянето на първия Conference 

Proceedings от наскоро проведения семинар.   

Членовете на асоциацията проф. Йордан Табов, доц. Юлияна Каракънева, д-р 

Ирена Николова, г-н Орлин Николов и г-н Николай Томов бяха избрани за членове 

на Редакторския колектив на изданието.  

 БУЛСИМ на Юбилейната Международна конференция „25 
години Факултет Математика и информатика“ във 
Великотърновския университет 

http://saiconference.com/Conferences/SAIConference2015
http://www.scs-europe.net/conf/ecms2015/


 

 

  
       9 

 
  

  В периода 27-28-ми ноември 2015 г. д-р Светлана 

Василева взе участие  в Юбилейната Международна Конференция „25 Години 

Факултет Математика и информатика” във Великотърновски университет „Св. св. 

Кирил и Методий”. Тя представи доклад на тема „Възможности на Разширения 

Редактор и Универсалния Редактор на Формите на GPSS World за Приложение 

в Обучението на Студенти”. 

 

Дейности, отнасящи се до вътрешното развитие на Асоциацията: 

През 2015 година БУЛСИМ проведе едно редовно заседаниe на Общото 

събрание, както и четири неприсъствени заседания на Управителния съвет. 

Приети са четири нови членове в асоциацията: 

 Ивелина Иванова - главен експерт в NATO Center of Excellence in Crises 

Management and Disaster Response;  

 Георги Такев - старши инженер по симулации в българска компания; 

 Ангел Венков - вицепрезидент "Сериозни игри" в българска компания; 

 Тихомир Тотев - специалист „Приложно програмиране“ в Център по Хидро 

и Аеродинамика – БАН, гр. Варна.  
 

БУЛСИМ продължи да популяризира своята дейност чрез уеб-сайта си 

http://bulsim.org, чрез групата си в професионалната мрежа Linkedin: 

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

bulsim-, на страница на сдружението във Facebook: 

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

Bulsim/653328548069575, както и 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 2015 г. 
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