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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 по 

света. 

 Учредена е от представители на академичните институции, университети, 

държавни организации и представители от индустрията с 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 развитие и утвърждаване на моделирането, симулациите и 

обучението посредством използването на симулационни методи и техники в науката и 

образованието, здравеопазването, в гражданското общество и военния сектор, 

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 най-

напредналите организации в България в областта на моделирането и симулациите.  

 

ОСНОВЕН ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

 Дейността на БУЛСИМ е посветена на: 

 Развитие, утвърждаване и популяризиране на моделирането и симулациите в 

науката, образованието, здравеопазването, техниката и технологиите и други 

области от човешката дейност; 
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 Насърчаване и подпомагане на научно-изследователската, образователната и 

практическата дейност в областта на моделирането и симулациите на национално 

и международно ниво; 

 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; 

 Подпомагане усилията на правителствени, неправителствени и бизнес 

организации за увеличаване на икономическата, финансова, социална и 

политическа стабилност на държавата; 

 Предоставяне на експертни оценки за подпомагане устойчивото развитие на 

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 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 и симулации 

 Използване на М&С&Т системи и средства за подпомагане взимането на 

решения на стратегическо, оперативно и тактическо ниво при военни 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.  

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 ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ 

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 TECHNOLOGIES OF 

INFORMATION, CONTROL AND COMMUNICATION (INSTICC)  

 

 

  



 

 

ДЕЙНОСТИ И ИНИЦИАТИВИ 

През 2017 година БУЛСИМ се 

включи като партньор в нови 

международни образователни и 

индустриални инициативи в областта на 

моделирането, симулациите и 

обученията, както и затвърди 

партньорството си по настоящи такива.   

Като най-успешна дейност на 

сдружението за тази година, може да се 

определи включването на България в 

инициативата на NASA Simulation 

Exploration Experience и отличното 

представяне на българския отбор. 

Ето и по-важните дейности и 

инициативи на БУЛСИМ за 2017 година: 

БУЛСИМ е партньор на 

изложението MILSIM Asia 2017 

 БУЛСИМ 

започна Новата Година като партньор на 

конференцията Military Training and 

Simulation Asia (MilSim Asia) 2017, която 

се проведе за първи път в Сингапур в 

периода 17-18-ти януари. Основната 

тема на събитието беше "Military training 

for an evolving technological and 

geopolitical landscape"  

Конференцията беше посетена от 

стотици участници и изложители от 

повече от двадесет държави, които се 

запознаха с разработките в областта на 

представители от азиатския пазар.  

БУЛСИМ участва в проучване 

на Институт „Отворено 

общество“  

 По покана от 

Институт „Отворено общество“ за 

изследване на гражданския сектор, 

посветено на постиженията, 

предизвикателствата и възможностите за 

развитие на НПО в България, БУЛСИМ 

взе участие в проучването. То беше 

осъществено в края на м. януари и 

началото на м. февруари 2017 г., като в 

него взеха участие почти 800 активни 

граждански организации. 

Обобщените резултати от 

проучването са достъпни на този линк: 

http://www.opendata.bg/opendata.php?q=4

4&s=4&c=81&t=1&sel=1, а доклад от 

изследването е наличен тук: 

http://opendata.bg/opendata.php?q=2&i=1

315&n=0&t=2&e=7 

БУЛСИМ участва в NATO 

MSG – 147 М&С експеримент 

В края на м. март 

Председателят на Асоциацията Николай 

Томов и Георги Такев, член на 

БУЛСИМ, участваха в експеримент на 

NATO MSG-147, демонстриращ 

обмяната на данни между различни 

системи за моделиране и симулации. 

https://www.exploresim.com/
https://www.exploresim.com/
https://asia-decs.com/mtsa/
https://asia-decs.com/mtsa/
http://www.opendata.bg/opendata.php?q=44&s=4&c=81&t=1&sel=1
http://www.opendata.bg/opendata.php?q=44&s=4&c=81&t=1&sel=1
http://opendata.bg/opendata.php?q=2&i=1315&n=0&t=2&e=7
http://opendata.bg/opendata.php?q=2&i=1315&n=0&t=2&e=7
https://www.cmdrcoe.org/menu.php?m_id=7&g_id=47
https://www.cmdrcoe.org/menu.php?m_id=7&g_id=47
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Председателят на групата полк. 

Орлин Николов, Chief of Capabilities 

Branch в NATO CMDR CoE и член на УС 

на БУЛСИМ, ръководи експеримента, 

информационното осигуряване и 

администриране на който беше 

възложено на Ивелина Иванова, също 

член на Асоциацията. 

 

 

Участие на БУЛСИМ в NASA 

Simulation Exploration 

Experience 

 Български 

студенти, рамо до рамо с 

университетските си колеги от САЩ, 

Канада, Бразилия, Германия, 

Великобритания, Франция и Италия, си 

сътрудничиха във виртуалното 

завладяване на Космоса. 14 отбора от 11 

часови зони взеха участие в 

инициативата на NASA Simulation 

Exploration Experience 2017 за 

колонизиране на Тъмната страна на 

Луната посредством разпределена 

виртуална симулация.  

 

Нашият отбор беше единствен 

участник от Източна Европа, ръководен 

от Българската асоциация по моделиране 

и симулации – БУЛСИМ, която е 

партньор на NASA по тази инициатива. 

 

Основното предизвикателство пред 

отборите е как да реализират своите 

модели, така че да си взаимодействат 

като една цялостна система. В процеса 

на работа студентите надграждат своите 

познания и умения за 3D моделиране, 

https://www.exploresim.com/see-2017
https://www.exploresim.com/see-2017
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софтуерно програмиране, управление на 

екипи и международно сътрудничество в 

многонационална среда.  

В огромен кратер, наречен „Басейнът 

на Аткин (Atkin Basin)“, е изграден 3D 

виртуален лунен град (Moon City). В 

проекта българските студенти 

разработиха Лунна оранжерия 

(Greenhouse), която да доставя свежа 

храна и кислород на астронавтите в 

Лунния Хабитат (разработен от отбора 

на Бразилия). 

 

 

Всички тези модули се създават от 

студенти под ръководството на т. нар. 

„Университетски съветници (Faculty 

Advisors)“ и със силната подкрепа на 

експерти от NASA Kennedy Space Center, 

намиращ се във Флорида (САЩ).  

Софтуерната среда за виртуалната 

мисия е предоставена от NASA и фирми, 

разработващи софтуер за симулации.  

 

 

БУЛСИМ е официален 

партньор на ITEC за 5-та 

поредна година 

 Българската 

асоциация по моделиране и симулации – 

БУЛСИМ е официален партньор за пета 

поредна година на най-голямото 

европейско изложение за симулации, 

трейнинги и обучения в областта на 

военната подготовка ITEC 2017. 

Събитието се проведе в Ротердам 

(Холандия) в периода 16-18 май 2017 г. 

 

БУЛСИМ отново беше единственият 

подкрепящ партньор (Supporter) от 

Източна Европа, а част от другите 

http://bulsim.org/
https://www.itec.co.uk/
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партньорски организации бяха National 

Training and Simulation Association 

(NTSA), European Training and Simulation 

Association (ETSA), Simulation 

Interoperability Standards Organization 

(SISO) и Италианската асоциация по 

моделиране и симулации (MIMOS). 

 

В продължение на трите дни на 

изложението повече от 2200 посетители 

от 48 държави 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 научно-

индустриалната конференция 

‘Innovation through collaboration in 

military training and education: Focusing 

efforts, harvesting success. 

Тази година българското присъствие 

на ITEC беше особено силно - трима от 

членовете на БУЛСИМ участваха в 

конференцията: 

 

 Председателят на БУЛСИМ Николай 

Томов презентира „Управление на 

среда за компютърно подпомагани 

учения по киберсигурност/ 

Management of Cyber Computer 

Assisted Exercise Environment“ 

 

 От позицията си на Chief of 

Capabilities Branch в 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’. 

 

 Д-р Светлана Василева показа 

архитектурата на симулационен 

модел за управление на транзакциите 

в разпределени бази данни, свързани 

с нивата на достъп. 

http://www.trainingsystems.org/
http://www.trainingsystems.org/
http://www.trainingsystems.org/
http://www.etsa.eu/
http://www.etsa.eu/
https://www.sisostds.org/
https://www.sisostds.org/
https://www.sisostds.org/
http://www.mimos.it/
http://www.mimos.it/
https://www.itec.co.uk/2017-Seminar-Programme#/
https://www.itec.co.uk/2017-Seminar-Programme#/
https://www.itec.co.uk/2017-Seminar-Programme#/
https://www.cmdrcoe.org/
https://www.cmdrcoe.org/
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БУЛСИМ представи българските 

достижения в областта на трейнинга и 

симулациите на своя щанд пред десетки 

посетители, които бяха заинтересувани 

от дейностите на България в тази област. 

 

Участието на БУЛСИМ на ITEC 2017 

беше отразено и от водеща българска ИТ 

медия: 

http://computerworld.bg/51194__bulsim_s

hte_uchastva_na_evropejskoto_izlozhenie

_itec_2017  

Като част от 

форума ITEC 2017 се проведе и 

конференцията ‘F-35 Lightning II: A 

Cultural Shift in the Training and 

Integration Paradigm‘, която фокусира 

върху модернизиране на 

съществуващите военни тренажорни 

системи за изтребители, във връзка с 

представянето на свърхмодерния 

изтребител със stealth технология F35. 

БУЛСИМ участва в годишния 

семинар на NATO CMDR COE 

 В периода 1–2-ри 

юни Центърът за изследване, изграждане 

и усъвършенстване на способностите на 

НАТО за управление при кризи и 

реагиране при бедствия (NATO CMDR 

CoE), с подкрепата на БУЛСИМ, 

проведе ежегодния семинар в областта 

на управление при кризи и в отговор на 

бедствия CMDR CoE Annual Conference 

Interagency Interaction in Crisis 

Management and Disaster Response 2017. 

 

Семинарът беше разделен на три 

тематични панела, в който взеха участие 

представители и партньори на НАТО 

нациите, правителствени, НПО и 

индустриални организации: 

 Defence Support in Disaster response 

Operations 

http://computerworld.bg/51194__bulsim_shte_uchastva_na_evropejskoto_izlozhenie_itec_2017
http://computerworld.bg/51194__bulsim_shte_uchastva_na_evropejskoto_izlozhenie_itec_2017
http://computerworld.bg/51194__bulsim_shte_uchastva_na_evropejskoto_izlozhenie_itec_2017
https://www.cmdrcoe.org/
https://www.cmdrcoe.org/
https://www.cmdrcoe.org/
https://www.cmdrcoe.org/
https://www.cmdrcoe.org/
https://www.cmdrcoe.org/menu.php?m_id=2&c_id=58
https://www.cmdrcoe.org/menu.php?m_id=2&c_id=58
https://www.cmdrcoe.org/menu.php?m_id=2&c_id=58
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 Implications of Climate Change to 

Military Activities 

 Building Societal Resiliency and 

Mitigating Vulnerability 

 

Четирима членове на БУЛСИМ 

присъстваха на конференцията, като д-р 

Нина Добринкова изнесе презентация на 

тема „Implementation of the IMPRESS 

Project Platform in Real Test Cases”. 

БУЛСИМ е партньор на Flight 

Simulation Conference 2017 

 В 

продължение на сътрудничеството си с 

Royal Aeronautical Society (RAeS), 

БУЛСИМ подкрепи Flight Simulation 

Conference, с организатор RAeS. 

Събитието се проведе в периода 13-14-ти 

юни в Лондон (Великобритания), като 

представените теми бяха: 

 Benchmarking: Setting the Stage 

 Simulator Status for Aircraft Flight Test 

 Simulator Training Effectiveness 

 Simulator Motion 

 Rotorcraft Simulation 

 

 

БУЛСИМ е партньор на 

SIMULTECH 2017 

  И тази година 

продължи сътрудничеството между  

Institute for Systems and Technologies for 

Information, Control and Communication 

(INSTICC) и БУЛСИМ за 

популяризиране на ежегодната 

конференция SIMULTECH, основен 

организатор на която е INSTICC.  

7-та конференция SIMULTECH 

(International Conference on Simulation 

and Modeling Methodologies, 

Technologies and Applications) се проведе 

в Мадрид, Испания, в периода 29-31-ви 

юли 2017 г. 

 

Целта на иницативата е да събере 

заедно изследователи, инженери, 

приложни математици и практици, 

заинтересувани от новостите и 

приложенията във всички области на 

моделирането и симулациите. 

Тематичните области на 

конференцията тази година бяха: 

 Conceptual Modeling 

 Agent Based Modeling and Simulation, 

 Interoperability 

 Ontologies 

 Knowledge Based Decision Support 

 Petri Nets 

 Business Process Modeling and 

Simulation 

В Програмния комитет на 

конференцията Асоциацията отново 

https://www.aerosociety.com/
http://www.insticc.org/
http://www.insticc.org/
http://www.insticc.org/
http://www.insticc.org/
http://www.simultech.org/?y=2017
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беше представена от д-р Светлана 

Василева, член на БУЛСИМ. 

БУЛСИМ с референции в 

световната М&С литература 

 Българската 

асоциация по моделиране и симулации – 

БУЛСИМ е цитирана в две книги от 

областта на моделирането и 

симулациите. 

В първата книга ‘Guide to Simulation-

Based Disciplines: Advancing Our 

Computational Future’, под редакцията на 

Saurabh Mittal, Umut Durak, Tuncer Ören, 

сдружението е посочено като 

единствената професионална асоциация 

в България, работеща в областта на 

симулациите.  

                

Във втората книга ‘The Profession of 

Modeling and Simulation: Discipline, 

Ethics, Education, Vocation, Societies and 

Economics’, под редакцията на Andreas 

Tolk и Tuncer Ören, БУЛСИМ е в списъка 

на организациите, приели Етичния 

кодекс на професионалистите по 

симулации (Code of Professional Ethics 

for Simulationsts), заедно с Society for 

Modeling and Simulation International 

(SCS), Simulation Interoperability 

Standards Organization (SISO), NATO 

Modeling and Simulation Group (NMSG), 

Modeling and Simulation Professional 

Certification Commission (M&SPCC) и 

други М&С организации.  

Представител на БУЛСИМ на 

NATO CAX Forum 2017 

 Полк. Орлин 

Николов, Chief of Capabilities Branch в 

NATO CMDR CoE и член на УС на 

БУЛСИМ, взе участие в 12-тия NATO 

Computer Assisted Exercise Forum, който 

се проведе във Флоренция (Италия), от 

26-ти до 29-ти септември. Събитието 

беше организирано от NATO Modelling 

and Simulation Centre of Excellence 

(NATO M&S COE).  

Форумът е най-важната конференция, 

провеждана всяка година, по темата 

Компютърно подпомагани учения 

(Computer Assisted Exercises), посетена 

от повече от 250 участника от над 

тридесет NATO, PfP, ICI, Mediterranean 

Dialogue и Contact Nations страни. 

Събитието се проведе паралелно с 8th 

Workshop on Applied Modeling & 

Simulation (WAMS), посветен на 

приложението на симулациите и 

компютърните технологии. 

12-тият NATO CAX Forum беше с 

фокус върху следните теми: 

 Simulation – based exercises 

 Serious Games  

 National Simulation Centres 

 NATO training entities 

 Command & Control to Simulation 

(C2SIM) Interoperability 

http://bulsim.org/
https://books.google.bg/books?id=ApouDwAAQBAJ&pg=PA308&dq=Guide+to+Simulation-Based+Disciplines:+Advancing+Our+Computational+Future+bulsim&hl=bg&sa=X&ved=0ahUKEwjunYur96bcAhUKhSwKHWixAxkQ6AEIJjAA#v=onepage&q=Guide%20to%20Simulation-Based%20Disciplines%3A%20Advancing%20Our%20Computational%20Future%20bulsim&f=false
https://books.google.bg/books?id=ApouDwAAQBAJ&pg=PA308&dq=Guide+to+Simulation-Based+Disciplines:+Advancing+Our+Computational+Future+bulsim&hl=bg&sa=X&ved=0ahUKEwjunYur96bcAhUKhSwKHWixAxkQ6AEIJjAA#v=onepage&q=Guide%20to%20Simulation-Based%20Disciplines%3A%20Advancing%20Our%20Computational%20Future%20bulsim&f=false
https://books.google.bg/books?id=ApouDwAAQBAJ&pg=PA308&dq=Guide+to+Simulation-Based+Disciplines:+Advancing+Our+Computational+Future+bulsim&hl=bg&sa=X&ved=0ahUKEwjunYur96bcAhUKhSwKHWixAxkQ6AEIJjAA#v=onepage&q=Guide%20to%20Simulation-Based%20Disciplines%3A%20Advancing%20Our%20Computational%20Future%20bulsim&f=false
https://books.google.bg/books?id=JnAtDwAAQBAJ&pg=PA43&lpg=PA43&dq=The+Profession+of+Modeling+and+Simulation:+Discipline,+Ethics,+Education,+Vocation,+Societies+and+Economics+bulsim&source=bl&ots=Lm4KipHjkL&sig=FTF82O5u25fJw_WM6laQnuOMDXI&hl=bg&sa=X&ved=0ahUKEwiX85vw86rcAhWIZCwKHem8D50Q6AEINjAC#v=onepage&q=The%20Profession%20of%20Modeling%20and%20Simulation%3A%20Discipline%2C%20Ethics%2C%20Education%2C%20Vocation%2C%20Societies%20and%20Economics%20bulsim&f=false
https://books.google.bg/books?id=JnAtDwAAQBAJ&pg=PA43&lpg=PA43&dq=The+Profession+of+Modeling+and+Simulation:+Discipline,+Ethics,+Education,+Vocation,+Societies+and+Economics+bulsim&source=bl&ots=Lm4KipHjkL&sig=FTF82O5u25fJw_WM6laQnuOMDXI&hl=bg&sa=X&ved=0ahUKEwiX85vw86rcAhWIZCwKHem8D50Q6AEINjAC#v=onepage&q=The%20Profession%20of%20Modeling%20and%20Simulation%3A%20Discipline%2C%20Ethics%2C%20Education%2C%20Vocation%2C%20Societies%20and%20Economics%20bulsim&f=false
https://books.google.bg/books?id=JnAtDwAAQBAJ&pg=PA43&lpg=PA43&dq=The+Profession+of+Modeling+and+Simulation:+Discipline,+Ethics,+Education,+Vocation,+Societies+and+Economics+bulsim&source=bl&ots=Lm4KipHjkL&sig=FTF82O5u25fJw_WM6laQnuOMDXI&hl=bg&sa=X&ved=0ahUKEwiX85vw86rcAhWIZCwKHem8D50Q6AEINjAC#v=onepage&q=The%20Profession%20of%20Modeling%20and%20Simulation%3A%20Discipline%2C%20Ethics%2C%20Education%2C%20Vocation%2C%20Societies%20and%20Economics%20bulsim&f=false
https://books.google.bg/books?id=JnAtDwAAQBAJ&pg=PA43&lpg=PA43&dq=The+Profession+of+Modeling+and+Simulation:+Discipline,+Ethics,+Education,+Vocation,+Societies+and+Economics+bulsim&source=bl&ots=Lm4KipHjkL&sig=FTF82O5u25fJw_WM6laQnuOMDXI&hl=bg&sa=X&ved=0ahUKEwiX85vw86rcAhWIZCwKHem8D50Q6AEINjAC#v=onepage&q=The%20Profession%20of%20Modeling%20and%20Simulation%3A%20Discipline%2C%20Ethics%2C%20Education%2C%20Vocation%2C%20Societies%20and%20Economics%20bulsim&f=false
http://scs.org/
http://scs.org/
http://scs.org/
https://www.sisostds.org/
https://www.sisostds.org/
https://www.sto.nato.int/Pages/modelling-and-simulation.aspx
https://www.sto.nato.int/Pages/modelling-and-simulation.aspx
http://www.simprofessional.org/
http://www.simprofessional.org/
https://www.cmdrcoe.org/
https://www.mscoe.org/event/nato-cax-forum-2017/
https://www.mscoe.org/event/nato-cax-forum-2017/
https://www.mscoe.org/
https://www.mscoe.org/
https://www.mscoe.org/
http://www.msc-les.org/conf/wams2017/
http://www.msc-les.org/conf/wams2017/
http://www.msc-les.org/conf/wams2017/
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 Modelling & Simulation as a Service 

(MSaaS). 

Трето издание на NATO CMDR 

CoE Conference Proceedings 

 През м. септември 

излезе от печат третото издание на 

NATO CMDR COE Conference 

Proceedings, реализирано с 

редакторското и експертно съдействие 

на членовете на БУЛСИМ проф. Йордан 

Табов, доц. Юлияна Каракънева, д-р 

Ирена Николова, Орлин Николов и 

Николай Томов. 

В това издание са публикувани две 

статии на членове на Асоциацията: 

 ‘Management of Computer Assisted 

Exercises in Crises Management and 

Disaster Response’ с автори д-р Ирена 

Николова и Николай Томов; 

 ‘Implementation of the IMPRESS 

Project Platform in Real Test Case 

Scenarios’ с автори д-р Нина 

Добринкова и колеги. 

БУЛСИМ на изложението 

I/ITSEC 2017 

В края на годината, 

полк. Орлин Николов, член на УС на 

БУЛСИМ, посети най-голямото 

изложение в света за моделиране, 

симулации и обучения 

Interservice/Industry Training, Simulation 

and Education Conference (I/ITSEC), 

което се провежда ежегодно в Орландо, 

щата Флорида (САЩ).  

 

Почти 500 изложители и повече от 5 

000 посетители имаха възможност да се 

запознаят с най-модерните и 

високотехнологични разработки в 

моделирането и симулациите. 

От позицията си на Председател на 

NMSG-147 полк. Орлин Николов 

представи на щанда на NATO Science 

and Technology Organization целите на 

групата и постигнатите до момента 

резултати в работата на експертите. 

 

 

https://www.cmdrcoe.org/fls/pubs/2017_CMDRCOE_Proceeding_-_02.10_-_FINAL.pdf
https://www.cmdrcoe.org/fls/pubs/2017_CMDRCOE_Proceeding_-_02.10_-_FINAL.pdf
http://www.iitsec.org/
http://www.iitsec.org/
https://www.sto.nato.int/
https://www.sto.nato.int/
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Дейности, отнасящи се до 

вътрешното развитие на 

Асоциацията 

През 2017 година в БУЛСИМ се 

проведоха две неприсъствени заседания 

на Управителния съвет. 

Приети са двама нови членове в 

асоциацията: 

 Ивайло Славов – гейм дизайнер и 

програмист в българска софтуерна 

компания; 

 Валентин Хинев – специалист по 

морски симулатори и навигация от 

гр. Варна. 

 

Новости в дейността на БУЛСИМ 

може да следите чрез публикациите ни в 

социалните мрежи и на уебсайта: 

 

 

 

 Официален уеб-сайт:  

http://bulsim.org 

 

 Група в професионалната 

мрежа Linkedin: 

http://www.linkedin.com/comp

any/bulgarian-modeling-and-

simulation-association-bulsim- 

 

 Страница във Facebook: 

https://www.facebook.com/buls

imbg/ 

 

 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-
http://www.linkedin.com/company/bulgarian-modeling-and-simulation-association-bulsim-
https://twitter.com/bulsimbg
http://bulsim.org
http://www.linkedin.com/company/bulgarian-modeling-and-simulation-association-bulsim-
https://www.facebook.com/bulsimbg/
https://twitter.com/bulsimbg


 

 

  
      17 

 
  

ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ 

Настоящият финансов отчет обхваща периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.  

През посочения период са постъпили приходи и са направени разходи, както следва: 

 

 Приходи 

Общият приход на БУЛСИМ през отчетния период е в размер на: 108.00 лв.  

Тези приходи са формирани от: 

 Членски внос 

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

 Разходи 

Извършените разходи са свързани с текущата дейност на сдружението и за постигане 

на неговите цели: 4 431.94 лв. 

 Участия в конференции 

 Възнаграждения по граждански договори, осигурителни вноски и данъци 

 Командировки 

 Външни услуги 

 Административни и банкови разходи 
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ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2017 г. 

 



 

 

  
      19 

 
  

 



 

 

  
      20 

 
  

 



 

 

  
      21 

 
  

 



 

 

  
      22 

 
  

 



 

 

  
      23 

 
  

 



 

 

  
      24 

 
  

 



 

 

  
      25 

 
  

 



 

 

  
      26 

 
  

 



 

 

  
      27 

 
  

 



 

 

  
      28 

 
  

 



 

 

  
      29 

 
  

 



 

 

  
      30 

 
  

 

 



 

 

  
      31 

 
  

 



 

 

  
      32 

 
  

 



 

 

  
      33 

 
  

 



 

 

  
      34 

 
  

 



 

 

  
      35 

 
  

 



 

 

  
      36 

 
  

 



 

 

  
      37 

 
  

 



 

 

  
      38 

 
  

 



 

 

  
      39 

 
  

 

 


