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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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, Европа и
света.
Учредена е от представители на български академични институции, български
университети, държавни организации и представители на фирми с доказан опит в
областта на моделирането, симулациите и обученията.
БУЛСИМ работи за въвеждането на високи професионални стандарти, висок
морал, лоялност и професионализъм в българските специалисти по моделиране и
симулации.
БАМиС - БУЛСИМ е формално 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 ще продължи да 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 найнапредналите организации в България в областта на моделирането и симулациите.

ОСНОВЕН ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
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;
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 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.
Основни дейности на БУЛСИМ:






Сътрудничество с национални и международни M&S&T организации
Обмяна на знания, опит и информация
Образование, обучение и учения
Организиране на конференции, изложения и семинари
Консултации и анализи

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
БУЛСИМ съдейства на физически лица и организации от научния, правителствения,
индустриалния и неправителствения сектори чрез консултации, анализи, образование и
обучение, за които експертните умения и компетенции на членовете на асоциацията и
прилагането на подходи и инструменти за моделиране и симулации, биха допринесли за
тяхното развитие и утвърждаването им в обществото и бизнеса.
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КОМПЕТЕНТНОСТ
Членовете на БУЛСИМ се отличават с дългогодишен опит в:
 Проектиране и разработване на системи за подпомагане взимането на решения
 Проектиране, създаване и управление на среда за провеждане на компютърно
подпомагани учения и обучения
 Моделиране и симулации на опасни природни явления и процеси
 Разработване на Сериозни игри
 3D моделиране
 Използване на М&С&Т системи и средства за подпомагане взимането на
решения на стратегическо, оперативно и тактическо ниво при бойни действия и
управление при кризи
 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, симулациите и обученията.
Имайки предвид широкия спектър от цели и дейности, които БУЛСИМ развива, са
обособени следните звена:
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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 като Society for Modeling &Simulation
International (SCS), Simulation Interoperability Standards Organization (SISO), NATO
Modeling and Simulation Group (NMSG) .

ЕКИП
Управителен съвет:






Николай Томов – Председател на Управителния съвет
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

ПАРТНЬОРСТВА
За постигане на своите цели БУЛСИМ си сътрудничи с различни национални и
международни организации по инициативи в областта на M&С&Т като:
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EUROPEAN TRAINING AND SIMULATION ASSOCIATION (ETSA)

NATO CRISES MANAGEMENT AND DISASTER RESPONSE CENTRE OF
EXCELLENCE (NATO CMDR COE)

CLUSTER AEROSPACE TECHNOLOGOES, RESEARCH AND
APPLICATIONS (CASTRA)

INTERNATIONAL

MILITARY

TRAINING

AND

EDUCATION

EXHIBITION (ITEC)

THE F-35 CONFERENCE

ROYAL AERONAUTICAL SOCIETY

INSTITUTE FOR SYSTEMS AND
INFORMATION, CONTROL AND COMMUNICATION (INSTICC)
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TECHNOLOGIES

OF

ДЕЙНОСТИ И ИНИЦИАТИВИ
През 2016 година БУЛСИМ участва
като
партньор
в
международни
конференции и изложения в областта на
моделирането,
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 и
обучения с други организации за
популяризиране на симулациите като
иновативен подход и инструментариум.
Ето и по-важните дейности и
инициативи на БУЛСИМ за 2016 година:

 УНСС възложи експертна
поръчка на БУЛСИМ

БУЛСИМ посрещна
началото на Новата година с първото си
предизвикателство. Университетът за
национално и световно стопанство
(УНСС)
възложи
поръчка
на
Асоциацията с предмет "Проучване,
анализ и оценка на възможностите на
симулационните технологии при
дефиниране на модул "Симулации",
като част от разработваната обща рамка
на информационната система за
интегрирана оценка на риска от
природни бедствия, по проект към Фонд
"Научни изследвания".

 Работна
среща
между
БУЛСИМ и Лабораторията за

виртуална реалност на ТУСофия

В началото на м.
февруари се проведе работна среща
между представители на БУЛСИМ и
Виртуалната
лаборатория
към
Техническия университет – София, с цел
идентифициране на области от взаимен
интерес, които да бъдат развивани с
общи усилия. Набелязаха се конкретни
възможности,
с
които
да
се
популяризират ползите от прилагането
на виртуалната реалност в различни
дейности като дизайн, прототипиране,
анализи и изследвания в инженерството,
архитектурата и други области.

 Първо издание
CMDR
CoE
Proceedings

на NATO
Conference

Излезе от печат
първото
електронно
издание
на
Conference Proceedings на NATO Center
of Excellence in Crises Management and
Disaster
Response.
Членовете
на
БУЛСИМ доц. Юлияна Каракънева, д-р
Ирена Николова, Орлин Николов, проф.
Йордан Табов и Николай Томов са част
от Редакторския колектив на изданието.

математици и практици, заинтересувани
от новостите и приложенията във всички
области на моделирането и симулациите.
Тематичните области на конференцията
са:
 Simulation Tools and Platforms
 Formal Methods
 Complex Systems Modeling and
Simulation
 Application Domains

 NATO MSG – 147 ще се
председателства от член на
БУЛСИМ

NATO Science and
Technology Organisation официално
одобри през м.март създаването на
Работна група NMSG 147 - "M&S for
Support of Crises and Disaster Management
Processes
and
Climate
Change
Implications" като за първи път България
ще бъде Водеща нация (Lead Nation) в
панела за моделиране и симулации на
организацията. Полк. Орлин Николов,
Chief of Capabilities Branch в NATO
CMDR CoE и член на УС на БУЛСИМ, е
избран за Председателстващ Работната
група.

БУЛСИМ
получи
покана
от
организаторите на събитието, да
номинира
свои
представители
в
Програмния комитет на конференцията.
Асоциацията номинира д-р Светлана
Василева, която беше избрана за член на
този комитет.
INSTICC e научна асоциация с
нестопанска цел, чийто основни цели
включват разпространение, развиване и
популяризиране на знание в областите на
информационните
системи
и
технологии, контрол и комуникации.

 INSTICC
и
БУЛСИМ
сключиха Споразумение за
сътрудничество

 БУЛСИМ
е
официален
партньор на ITEC за 4-та
поредна година

На 12-ти май
The Institute for Systems and Technologies
for
Information,
Control
and
Communication (INSTICC) и БУЛСИМ
сключиха
Споразумение
за
сътрудничество за популяризиране на
ежегодната конференция SIMULTECH,
основен организатор на която е
INSTICC.

За четвърта
поредна година Българската асоциация
по моделиране и симулации е официален
партньор на най-голямото Европейско
изложение за обучение и симулации за

Целта на International Conference on
Simulation and Modeling Methodologies,
Technologies
and
Applications
(SIMULTECH) е да събере заедно
изследователи, инженери, приложни
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военния сектор ITEC 2016 (International
Forum for the Military Training, Education
and Simulation Sectors), което се проведе
в изложбения център ExCel, Лондон
(Великобритания) в периода 17-19 май
2016 г.





Enterprise Approach to Training and
Education (Enterprise & Procurement)
M&S Technologies and Architectures
Training and Education - Requirements
to Solutions
Dual-Use Training Applications

В продължение на трите дни на
изложението повече от 2600 посетители
от цял свят се запознаха с последните
новости в областта на симулациите и
имаха възможност да се срещнат с
водещи представители в индустрията,
както и да присъстват на научноиндустриалната конференция.

Съвместно с European Training and
Simulation
Association
(ETSA)
и
Италианската асоциация по моделиране
и симулации (MIMOS) БУЛСИМ
подкрепи
конференцията
ITEC,
предоставяща платформа от световно
ниво
за
военни
представители,
индустриални лидери и академични
организации от повече от 65 държави, за
провеждане на дискусии по последните
индустриални
достижения,
изискванията на военния сектор и
представяне на иновативни решения за
подготовка, обучение и симулации.

На щанда на асоциацията Николай
Томов, Ирена Николова, Ангел Венков и
Орлин Николов представиха развитието
на този сектор в България. Проведоха се
десетки срещи с гостите на изложението,
установиха се контакти с фирми и
организации.
Ето и някои основни теми, които
бяха адресирани на изложението и
конференцията ITEC 2016:
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семинар в областта на управление при
кризи и в отговор на бедствия. На
конференцията присъстваха петима
членове от Асоциацията – Николай
Томов, Орлин Николов, д-р Ирена
Николова, д-р Нина Добринкова и
Ивелина Иванова.

От позицията си на Chief of
Capabilities Branch in NATO CMDR CoE
полк. Орлин Николов, член на УС на
БУЛСИМ, изнесе презентация на тема
‘M&S Support for Crises Management
Processes
and
Climate
Change
Implications’.
Семинарът се проведе в три пленарни
сесии:





 БУЛСИМ
участва
в
годишния семинар на NATO
CMDR COE

В периода 8–9-ти
юни Центърът за изследване, изграждане
и усъвършенстване на способностите на
НАТО за управление при кризи и
реагиране при бедствия, с подкрепата на
БУЛСИМ, организира в резиденция
„Бояна“, станалият вече ежегоден

“The Crisis Management and Disaster
Response Policies and Interactions”
“The Future Operations in Urban
Environment” изследва влиянието на
бедствията и кризите в градски зони
и последствията от урбанизацията
“The Best Practices in CMDR
Education and Training” представя
иновациите
в
развитието
на
способности чрез моделиране и
симулации в областта на CMDR.

Председателят на БУЛСИМ г-н
Николай Томов изнесе презентация на
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тема „Roadmap of Crises Management
Simulation&Training in Bulgaria”.

ти до 23-ти септември. Събитието е
организирано от NATO Modelling and
Simulation
Centre
Of
Excellence,
Industrieanlagen-Betriebsgesellschaft mbH
(IABG) и German Bundeswehr.
 Председателят на БУЛСИМ в

интервю за БНР

На 11-ти юли
2016 г. Председателят на БУЛСИМ
Николай Томов даде интервю за
Българското национално радио в
предаването“12+3“
по темата за
киберотбрана и киберсигурност. Ето и
част от интервюто:

Д-р Нина Добринкова, член на
БУЛСИМ, представи инструменти за
управление при кризи, разработващи се
по проекта IMPRESS.

„Нормално е като член на НАТО
България да бъде част от тази
киберзащита на Алианса и политиките,
които трябва да бъдат координирани и
спазвани от всички страни членки. От
гледна точка на това, че НАТО си е
поставило за цел като основна задача
т.нар. "колективна отбрана", която да
бъде реализирана не от отделните
нации, а от нациите като цяло.“

 Представител на БУЛСИМ на
NATO CAX Forum 2016

Според Председателя на БУЛСИМ
част от превенцията на киберзаплахите е
обучението на подготвени хора, които да
могат да работят с новите технологии и
да реагират на кибератаки. Той посочи,
че Министерството на транспорта и
информационните
технологии
и
съобщенията в момента работи по
проект за обучение на служителите си.

Полк.
Орлин
Николов, Chief of Capabilities Branch in
NATO CMDR CoE и член на УС на
БУЛСИМ, взе участие в 11-тия NATO
Computer Assisted Exercise Forum, който
се проведе тази година в Мюнхен от 20-

Цялото интервю можете да чуете от
записа на сайта на БНР.
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ETSA представлява бизнес интересите
на индустрията.

 Председателят на БУЛСИМ
избран за член на Борда на
директорите на ETSA

 БУЛСИМ с участие на
International Conference
‘Automatics and Informatics
2016’

По решение на
Борда на Директорите на European
Training and Simulation Association
(ETSA) Председателят и Изпълнителен
директор
на
ETSA
г-н
Греъм
Макинтайър покани Председателя на
БУЛСИМ г-н Николай Томов да стане
част от този Борд. Това е високо
признание за дейността на БУЛСИМ,
тъй като г-н Томов е единственият
представител от Източна Европа в Борда
на Директорите.

В периода 0405 октомври 2016 г. в София се проведе
международната
конференция
„Automatics and Informatics 2016“,
организирана от Съюза по математика и
информатика „Джон Атанасов“. В нея
взе участие д-р Светлана Василева, член
на БУЛСИМ, с презентация на тема
„GPSS
World
Extended
Editor’s
Opportunities to Simulate Hotel Revenue
Management Systems“.

От тази своя позиция, г-н Томов,
в качеството си на представляващ
българската симулационна индустрия,
ще има възможност да популяризира
възможностите
на
българските
компании на Европейския и световен
пазар, както и да затвърди водещата роля
на БУЛСИМ в областта на моделирането
и симулациите.

 БУЛСИМ
финансира
издаването на учебник за
моделиране и симулации
БУЛСИМ
финансира издаването на учебно
помагало на тема "Моделиране и
симулации
в
сигурността",
разработено от доц. Юлияна Каракънева,
член на УС на БУЛСИМ. Взимайки
предвид основните цели на асоциацията,
както и факта, че това е първият учебник
в областта на приложението на
симулациите в сигурността, изготвен от
български автор, за Асоциацията беше
приоритет да съдейства за подготовката
и издаването му.

European Training and Simulation
Association
(ETSA)
представлява
Европейското общество за симулации и
обучения и предоставя среда на
потребителите и разработчиците да
споделят
идеи,
информация,
възможности и стратегии, отнасящи се
до обучителните и симулационни
технологии и методологии. ETSA събира
всички
страни,
които
имат
професионален интерес в подобряване
на ефективността на обученията,
оперативната
съвместимост
на
симулационните системи и стандартите.
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В MT CybEx 2016 взеха участие
повече от 60 експерта от държавната
администрация (МТИТС, CERT BG,
ИААА, ИАЖА, ИАМА, ДГВА, ЕСМИС,
ИАППРД и др.), като присъстваха
наблюдатели от ENISA, NATO Center of
Excellence in Crises Management and
Disaster Response, Министерство на
отбраната, Министерство на вътрешните
работи, ДАНС, НАП, Института по
отбрана и други организации.

 БУЛСИМ участва в "MT
CybEx 2016"

В периода 27-28
октомври Българската асоциация по
моделиране и симулации -БУЛСИМ, в
партньорство с фирмите "Синерджи
Хърайзънс" ЕООД и "Интегрис Лаб"
ООД, формиращи консорциум "Кибер
учение
2016",
проведе
успешно
компютърно подпомагано учение по
киберсигурност ‘MT CybEx 2016’ в
Министерство
на
транспорта,
информационните
технологии
и
съобщенията.

Учението беше открито от Зам.
министър г-н Валери Борисов, Главния
секретар г-н Иван Марков и Началник на
отдел "Оперативна съвместимост и
информационна
сигурност"
г-жа
Цветанка Кирилова.
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 БУЛСИМ
участва
конференция на УНСС

в

Научноприложната конференция First IFIP
Conference on Information Technology on
Disaster Risk Reduction се проведе в
периода 16-18-ти ноември 2016 г. в
София,
организирана
от
УНСС

Учението ‘MT CybEx 2016’ беше
отразено и в медиите, като проектът зае
челна страница на водещия ИТ вестник
Computerworld.
В
планирането,
подготовката,
изпълнението и анализа и извличането
на поуки от учението своят експертен
принос дадоха членовете на БУЛСИМ:







Николай Томов – ръководител на
екип
Ивелина
Иванова
експерт
технологии за провеждане на КПУ
Д-р Ирена Николова - експерт
планиране и управление на КПУ
Орлин Николов - експерт планиране
и управление на КПУ
Проф. Йордан Табов - експерт анализ
и извличане на поуки
Доц. Юлияна Каракънева

Членовете на БУЛСИМ Орлин
Николов,
Ирена
Николова
и
Председателя на асоциацията Николай
Томов представиха презентация на тема
‘M&S Support for Crises and Disaster
Management Processes and Climate
Change
Implications’.
Статията е
публикувана в престижното издателство
Springer.

В изпълнението на проекта се
включиха и партньори на БУЛСИМ.
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д-р Ирена Николова, Орлин Николов, и
Николай Томов.

International
Federation
for
Information
Processing
(IFIP)
е
мултинационална,
неполитическа
организация, която е припозната от ООН
и други световни организации.

 БУЛСИМ на
I/ITSEC 2016

Тази година БУЛСИМ имаше трима
свои представители на най-голямото
изложение в света за моделиране,
симулации
и
обучения
Interservice/Industry Training, Simulation
and Education Conference (I/ITSEC),
което се провежда ежегодно в края на
годината в Орландо, щата Флорида
(САЩ).

 БУЛСИМ е партньор на
Flight Simulation Conference
2016

БУЛСИМ
подкрепи Flight Simulation Conference, с
организатор Royal Aeronautical Society.
Събитието се проведе в периода 22-23
ноември в Лондон (Великобритания),
като част от представените теми бяха:
 Simulator Engineering topics
 Hardware-In-the-Loop simulation
 Model interoperability
 Simulator Architecture
 System/Software Product lines
 Distributed/Federated Simulations
 Supporting standards

 Второ издание
CMDR
CoE
Proceedings

изложението

Близо 500 изложители и над 5 000
посетители имаха възможност да се
запознаят
с
най-модерните
и
висотехнологични
разработки
в
областта.

на NATO
Conference

През м. ноември
Излезе от печат второто издание на
NATO
CMDR
COE
Conference
Proceedings,
реализирано
с
редакторското и експертно съдействие
от на членовете на БУЛСИМ проф.
Йордан Табов, доц. Юлияна Каракънева,
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От позицията си на Председател на
NMSG-147 полк. Орлин Николов
представи на щанда на NATO целите на
групата и постигнатите до момента
резултати в работата на експертите.

По време на изложението, в
качеството си на член на Борда на
Директорите на European Training and
Simulation
Association
(ETSA),
Председателят на БУЛСИМ взе участие
в 9-тата Среща на Борда, която се
проведе в Orange County Conference
Centre.

Това издание на I/ITSEC се оказа
юбилейно – честваха се 50 години от
провеждането на първото подобно
събитие.

Дейности, отнасящи се до вътрешното
развитие на Асоциацията:
През 2016 година БУЛСИМ проведе
едно неприсъствено заседание на
Управителния съвет.
Приет е
асоциацията:
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един

нов

член

в

Йоана Иванова – докторант към
Института за информационни и

комуникационни технологии –
БАН.

http://www.linkedin.com/comp
any/bulgarian-modeling-andsimulation-association-bulsim Страница във Facebook:
https://www.facebook.com/buls
imbg/
 В Twitter:
https://twitter.com/bulsimbg

Дейността на БУЛСИМ може да
следите чрез публикациите ни на
уебсайта и в социалните мрежи:
 Уеб-сайт: http://bulsim.org
 Група в професионалната
мрежа Linkedin:
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ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ
Настоящият финансов отчет обхваща периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.
През посочения период са постъпили приходи и са направени разходи, както следва:

 Приходи
Общият приход на асоциацията през отчетния период е в размер на: 51 550.00 лв.
Тези приходи са формирани от:



Членски внос
Проекти

Сдружението не е получавало безвъзмездно имущество и няма приходи от дарения.

 Разходи
Извършените разходи са свързани с текущата дейност на сдружението и са свързани
с постигане целите на БУЛСИМ: 48 349.03 лв.







Организиране на събития
Възнаграждения по граждански договори и осигурителни вноски
Командировки
Материали
Външни услуги
Административни и банкови разходи
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ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
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ОПОВЕСТЯВАНЕ
на счетоводна политика
на
СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МОДЕЛИРАНЕ И
СИМУЛАЦИИ - БУЛСИМ“
/при наличието на стопанска дейност/
І.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ
СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МОДЕЛИРАНЕ И СИМУЛАЦИИ БУЛСИМ“ е вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска под №18224, том
369, стр. 200, по ф.дело №560/2010. Основен предмет на дейност е развитие и
утвърждаване на моделирането и симулациите в науката, образованието, техниката и
технологиите и други области от човешката дейност, както и да осигурява експертна
рамка, в която лицата и организациите, имащи интерес в моделирането и симулациите,
да си взаимодействат, споделят експертни мнения и да работят върху проблеми от общ
интерес.
ІІ. БАЗА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
ДРУЖЕСТВОТО изготвя своя годишен финансов отчет спазвайки следните
нормативни документи, касаещи законосъобразното организиране и функциониране
на счетоводната информационна система: Закон за счетоводство, Счетоводни
стандарти за малки и средни предпирятия /МСС/ според приетите за прилагане
стандарти, Търговския закон, Данъчните закони – ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗДДС, Кодекс на
труда и всички подзаконови актове свързани с неговото прилагане, Кодекса за
задължително обществено осигуряване, ДПОК, Закон за здравното осигуряване и
всички подзаконови актове, свързани с общественото и здравното осигуряване,
Наредбата за пределните размери на естествените фири, брака и липсите на СМЗ.
Освен тях дружеството има разработени и вътрешни нормативни документи,
утвърдени от ръководството на дружеството и свързани със спесификата на
дейността. А те са:
Индивидуален сметкоплан, заповеди на ръководството и други.
ІІІ. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
С цел осигуряване на надеждна информация за имущественото и финансовото си
състояние дружеството е възприело следните основни положения за съставяне на
годишния финансов отчет:
ТЕКУЩО НАЧИСЛЯВАНЕ – приходите и разходите по сделки и събития се
отразяват счетоводно в момента на тяхното възникване, независимо от момента на
получаване или плащане на паричните средства;
ДЕЙСТВАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ - Дружеството няма намерения и
необходимост да ликвидира дейността си и да ограничава размерите и.
Освен горните основни положения се спазват и следните принципи :
- предпазливост – дружеството ще отразява всички предполагаеми
рискове и еветуални загуби за бъдещи периоди;
- съпоставимост между приходите и разходите;
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-

-

стопанските операции се отразяват в счетоводството според тяхното
икономическо съдържание, същност и финансова реалност, а не според
правната им форма;
за сделките и събитията през различните счетоводни периоди се
прилагат еднакви счетоводни трактовки с цел финансовите отчети да
бъдат сравними;

Основните изисквания, на които отговаря информацията представена в годишния
финансов отчет на предпирятието са: разбираемост, уместност и същественост,
надеждност, сравнимост, независимост на отделните отчетни периоди и стойностна
връзка между начален и краен баланс.
ІV.ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА СИСТЕМА
Чрез счетоводната система, прилагана в дружеството се цели да се постигне:
- всеобхватно хронологично регистриране на счетоводните операции въз
основа на първичните счетоводни документи;
- водене на систематични счетоводни регистри, които се откриват в
началото на всеки отчетен период и се приключват в края на всеки
отчетен период;
- водене на аналитични и синтетични счетоводни регистри, както и
равенство и връзка между тях ;
- разработване на индивидуален сметкоплан свързан с предмета на
дейност;
- счетоводството се осъществява от прилаганата форма при работа с
програмен продукт
V. ПЕРИОДИЧНОСТ НА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
Годишният финансов отчет се изготвя в срок до 20 март на съответната година
следваща отчетната година.
VІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
Съставните части на годишния финансов отчет са :
- баланс
- отчет за приходите и разходите от нестопанска дейност
- отчет за приходите и разходите от стопанска дейност
- отчет за паричния поток – изготвен по прекия метод съгласно СС-7;
- отчет за собствения капитал
- приложение с елементите, посочени в т.19.2 от СС-1
Отчетите се представят и публикуват в хиляди лева. При публикуване отделни
статии и пера в баланса и отчета за приходите и разходите се подреждат по ниво на
същественост, която обаче не се определя на база стойността им, а по значимостта за
осъществяване дейността на дружеството.
VІІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ
Ръководството на дружеството е отговорно за своевременното съставяне на
годишния финансов отчет, който трябва достоверно да представя финансовото и
имущественото му състояние, резултатите от дейността, паричните потоци и
измененията на собствения капитал.
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Съставителя на годишния финансов отчет и междинните отчети отговаря за
организацията на счетоводната отчетност и за своевременното му изготвяне.
VІІІ. ОЦЕНЪЧНИ БАЗИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА
ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
Дружеството е класифицирало активите си като текущи /краткотрайни/ и
нетекущи /дълготрайни/ и ги представя по този начин в баланса си.
1.АКТИВИ
НЕТЕКУЩИ АКТИВИ
1. Като дълготрайни материални активи в дружеството се признават и отчитат
тези, които имат полезен икономически живот повече от 12 месеца, използват се за
производство и доставка на активи и услуги, за отдаване под наем и за
административните нужди на фирмата, имат натурално веществена форма и цената
на придобиване е 700 и повече лева.
2.ДМА към датата на придобиване се оценяват по цена на придобиване, която
включва: покупната цена, мита, такси, възстановими данъци и всички преки разходи,
направени с с цел въвеждане на активите в експлоатация.
За активи, придобити при апортна вноска по реда на ТЗ по оценката, приета от
съда и всички преки разходи.
За активите придобити по договор за финансов лизинг по справедливата
стойност. Лихвата се отчита отделно.
Разходите по заемите, ползвани за придобиване на ДМА не се капитализират в
стойността на актива.
3.Последващи оценки на ДМА се извършват като се прилага препоръчителен
подход.
Обезценка ще се прави когато балансовата стойност на ДМА е по –висока от
възстановимата му стойност към датата на изготвяне на финансовия отчет.
Възстановимата стойност се определя за всеки ДМА поотделно и ако са налице
условията, заложени в т. 3.3 от СС 36 - Обезценка на активи и разликата между
възстановимата и балансовата стойност на ДМА е съществена. Дружеството приема,
че разликата е съществена ако балансовата стойност надвишава възстановимата 10 на
сто.
Обезценка ще се прави в края на годината във връзка със съставяне на годишния
финансов отчет и за значително морално остарели и физически повредени ДМА.
4.ДМА на дружеството са амортизируеми. Амортизируемата стойност на ДМА е
равна на отчетната им стойност, тъй като предполагаемата стойност /остатъчната
стойност/, която се очаква да се получи от ДМА на дружеството при изваждането им
от употреба след изтичане на срока на годност е едва 5 на сто от цената на
придобиването им /незначителна/.
Размерът на амортизацията за ДМА се определя като се прилага линеен метод. По
групи активи се прилагат следните норми:
- земя – не се амортизира
- за сгради – 4 %
- транспортни средства – 25 %
- за машини и оборудване – 30 %
- съоръжения- 4 %
- компютри - 50 %
- стопански инвентар – 15 %
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Амортизациите се начисляват съгласно изискванията на СС и Закона за
счетоводството.
При промени на прилагания метод на амортизация се прилагат изискванията на
СС 8 - Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в
счетоводната политика- т.т.6.1.6.2.6.3.6.4.6.5.6.6.
5. Последващи разходи на дълготрайни материални активи са:
- текущи - които са за текуща поддръжка и ремонт
- разходи за значими подобрения, реконструкции и модернизация. Те удължават
срока на годност, увеличават капацитета и производителността и с тях се увеличава
балансовата стойност на ДМА, когато е сигурно, че с тези подобрения ще има поголяма икономическа изгода.
6. Нематериалните дълготрайни активи са основно програмни продукти,
необходими за дейността на дружеството и при придобиването им се оценяват по
цена на придобиване и всички преки разходи за подготовката на актива за
използването му по предназначение.
7. Оценката на НДА след първоначалното признаване се извършва като се
прилага препоръчителния подход – т.е. НДА се се отчитат по цена на придобиване
намалена с натрупаната амортизация и евентуални натрупани загуби от обезценка.
Към 31.12.2016 г. Сдружение “Булсим” не разполага с такива.
ТЕКУЩИ АКТИВИ НА ДРУЖЕСТВОТО
Текущите активи на дружеството са: материални запаси – видове материали,
вземания – търговски и други, парични средства;
Стоково материалните запаси при придобиване се оценяват по цена на
придобиване, включваща – покупна цена, мита, такси, застраховки, разходи по
доставка – транспорт, товаро – разтоварни работи, невъзстановени данъци.
При потребление стоково-материалните запаси се оценяват като се прилага
метода “Средно претеглената стойност”.
Нетната реализуема стойност на СМЗ се определя един път в годината при
изготвяне на годишния финансов отчет от комисия, определена от ръководството на
дружеството.
Незавършеното производство се оценява към края на годината, в зависимост от
степента на завършеност на проектите, по които се работи.
Към 31.12.2016 г. Сдружение “Булсим” не разполага с такива.
2.ВЗЕМАНИЯ
Вземанията се класифицират в отделна балансова група. Отделно се посочват и
вземанията от свързани предприятия и се подреждат по ниво на същественост.
Вземанията в лева се оценяват по стойността на тяхното възникване.
Вземанията, деноминирани в чуждестранна валута се оценяват по заключителния
курс на БНБ към 31.12. на съответната година .
Вземанията се намаляват с начислената обезценка на трудносъбираемите и
несъбираемите вземания.
Обезценки се правят след изтичане на 360 дни от датата на възникването им..
Обезценка се начислява и при достатъчно съмнения за сигурност на вземането и
при по- малък срок на възникване.
Сумата на обезценката се отчита като разходи за обезценка и се посочва на
отделен ред в ОПР
Активите по отсрочени данъци се посочват в отделен ред на баланса в раздела на
вземанията. За тях се признава данъчната ставка, ако е известна за съответната година,
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когато ще се реализира актива. Дружеството е възприело практика за тези активите
по отсрочени данъци, за които е сигурно, че няма да възникнат в рамките на 12 месеца
да ги показва в раздела на нетекущите активи на отделен ред в баланса на вземанията.
3.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА
Паричните средства в лева се оценяват по номинална стойност.
Паричните средства, деноминирани в чуждестранна валута се оценяват по
заключителния курс на БНБ към 31.12 на годината.
4. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ
Като разходи за бъдещи периоди се представят разходите, които са предплащат
през текущата година, а се отнасят за следващата отчетна година.
ПАСИВИ
Те също се класифицират в баланса на дружеството като: текущи /краткосрочни/
и нетекущи /дългосрочни/.
1.Дългосрочните пасиви на дружеството са основно – по заеми от банки, трети
лица.
Към 31.12.2016 г. Сдружение “Булсим” няма такива.
2.Краткосрочните пасиви - включват следните задължения:
- по заеми от банки
- по търговски кредити;
- към доставчици;
- към персонала
- към НОИ;
- към бюджета
Задълженията в лева се оценяват по стойността на тяхното възникване.
Задълженията деноминирани в чуждестранна валута се оценяват по заключителния
курс на БНБ към 31.12 на годината.
Към 31.12.2016 г. в тази графа се отчита на този етап внесения членски внос.
3. Собствен капитал
Собственият капитал е остатъчната стойност на активите на дружеството след
приспадането на всичките му пасиви и включва :
- регистриран капитал представя се в баланса съобразно дяловете на
съдружниците;
- резерви, представени като:
- резерв от последващи оценки на активите и пасивите;
- целеви резерви заделяни при разпределение на годишната печалба на
дружеството по решение на общото събрание, които се представят като
допаълнителни резерви.
- финансов резултат, който се формира като разлика между получените
приходи и начислените за тях разходи. Той е представен като: непокрита загуба и
балансова печалба от текущата година, която се представя в баланса след начисляване
на разходите за данъци.
През 2016 г. Сдружение “Булсим” е регистрирало положителен финансов
резултат.
5. ПРИЗНАВАНЕ НА ПРИХОДИ
Приходите от продажби се начисляват в момента на тяхното възникване,
независимо от паричните постъпления и плащания.
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Приходи не се признават, когато разходите не могат да бъдат надеждно
изчислени. Полученото плащане се отчита като пасив.
Приходите от продажба на ДМА и материали се отчитат като други приходи от
продажби .
Получените авансови плащания се признават в баланса като задължение /аванс
от клиента/.
Когато възникне неяснота по събиране на сума, която вече е отчетена като приход,
несъбираемата сума се отчита като разход. С нея не се коригира сумата на
първоначално признатия приход.
През 2016 г. отчетените приходи са във връзка с проведени обучения.
6.РАЗХОДИ
Разходите в дружеството се отчитат по икономически елементи.
Разходите за дейността се групират и отчитат като :
1.1 Основни разходи в т. ч :
- Преките разходи са: разходи за материали, трудови разходи, амортизации,
външни услуги и други разходи;
- непреките разходи – застраховки, общи разходи по дейността – същите се
разпределят на база приходи от продажби.
През 2016 г направените разходи са за материали, командировки за посещения на
форуми от членовете на сдружението и граждански договори.
1.3 Финансовите разходи във фирмата се отчитат като текущи разходи.
1.4. Административно управленските разходи се отчитат като текущи разходи. В
резултата по дейности те се разпределят на база приходите от съответната дейност.
ОТЧИТАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ ГРЕШКИ, СТАНАЛИ ИЗВЕСТНИ В
ТЕКУЩИЯ ПЕРИОД, НО СВЪРЗАНИ С ПРЕДХОДНИ ОТЧЕТНИ ПЕРИОДИ
И ПРОМЕНИ В СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА
Извънредните позиции се представят в отчета за приходите и разходите
компенсирано.
ФУНДАМЕНТАЛНИ ГРЕШКИ
За открити грешки станали през предходните периоди, които имат съществено
значение се прилага препоръчителния подход.
С размерът на откритата грешка според вида и /касаеща приход или разход/ се
увеличава или намалява неразпределената печалба от минали години или при липса
на такава – се коригира размера на непокритата загуба от минали години. Ще се
преизчисли данък върху печалбата.
Сравнителната информация за предходната година се преизчислява.
ПРОМЕНИ В СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА
При промени на счетоводната политика също се прилага препоръчителния
подход. Действията и при тези случаи е както при отразяване на откритите
фундаментални грешки при положение, че счетоводната политика се прилага с
обратна сила.
ТРЕТИРАНЕ НА СЪБИТИЯТА НАСТЪПИЛИ ПО ВРЕМЕ НА
СЪСТАВЯНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ОТЧЕТ
Събитията, които настъпват по време на съставяне на годишния отчет и се
отнасят за предходни периоди се отчитат като корегиращи, т.е намират отражение в
годишния финансов отчет.
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