ПРАВИЛНИК
за членство според изискванията на чл. 29, ал. 2 и чл. 28 от Устава на Сдружение с
нестопанска цел “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ
СИСТЕМИ" (БАИТС)
Общи положения
Чл.1. (1) Този правилник е разработен въз основа изискванията на чл. 29, ал. 2 и
чл. 28 от Устава на Сдружение с нестопанска цел “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ" (БАИТС) /за краткост в този
правилник наричан Сдружението/.
(2) С този правилник се определят правата, ползите и задълженията на
членовете, критериите за членство и приемане на нови членове, определяне на размера
и начина за плащане на членския внос или встъпителните вноски.
Видове членство. Условия за членство
Чл. 2. (1) Основните видове членство в Сдружението са пълноправно,
асоциирано и почетно.
(2) Пълноправни членове на Сдружението са юридически лица, които отговарят
на следните условия:
1. Да са надлежно регистрирани по Търговския закон на територията на
Република България;
2. Да имат в предмета си на дейност специфична област, свързана в определен
аспект с основните цели, средства и предмет на дейност на Сдружението,
описани в чл. 4, 5 и 9 от Устава на Сдружението;
3. Да имат доказано високо професионално равнище на предлаганите от тях или
от техни партньори ИТС стоки, услуги или решения;
4. Да имат безупречна репутация сред бизнес средите, широката общественост и
държавните или общински институции;
5. Да имат годишен оборот в размер най-малко 50 000 лева и регистрация по
ДДС;
6. Да имат регистрация в България не по-рано от 12 месеца, считано от датата на
подаване на заявлението за членство.
(3) Асоциирани членове на Сдружението са еднолични търговци, юридически
лица, научни институти и неправителствени организации (НПО), включително
чуждестранни такива, които не отговарят на изискванията за пълноправно членство, но
имат интерес и извършват дейност за развитието на ИТС бизнес решенията. Те трябва
да имат добра репутация сред бизнес средите и широката общественост и да отговарят
на следните условия:
1. Да са надлежно регистрирани по Търговския закон на територията на
Република България; да бъдат представителство на чужди фирми в България или
лица, постоянно пребиваващи в страната;
2. Да са надлежно регистрирани научни институти или други организации,
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имащи в предмета си на дейност развитието на транспортни ИТС решения и
задачи;
3. Да са надлежно регистрирани НПО, браншови организации или асоциации,
имащи в предмета си на дейност транспортни ИТС решения и задачи, или
имащи членове с такива ИТС интереси;
4. Да имат доказано високо професионално равнище на работа и отношение към
елементи от развитието на ИТС стратегията и бизнес в България.
(4) Асоциирани индивидуални членове на Сдружението са физически лица,
които имат интерес и извършват дейност за развитието на ИТС. Те трябва да отговарят
на следните условия:
1. Да имат доказано високо професионално равнище на работа и пряко
отношение към развитието на ИТС решения в България;
2. Да имат добра репутация сред бизнес средите, широката общественост и
държавните или общински институции;
3. Да са номинирани от други асоциирани членове на БАИТС за членове, такива
могат да бъдат например студенти, млади учени, изследователи и др.
(5) Почетни членове на Сдружението могат да бъдат министерства, държавни
агенции, общини, други държавни организации или физически лица, които имат
позитивно отношение към развитието на ИТС бранша. Те трябва да отговарят на
следните условия:
1. Да оказват положително влияние и да спомагат или възлагат задачи за
развитието на: подготовка, организация, проектиране, реализация,
поддържане на ИТС базирани приложения, технологии и решения в
транспорта и други сходни дейности;
2. За физическите лица – почетни членове основни изисквания са:
− да имат доказано високо професионално равнище на работа и пряко
отношение към развитието на ИТС решения в България;
− да имат добра репутация сред бизнес средите, широката общественост и
държавните или общински институции.
Приемане на нов член
Чл. 3 (1) Нови членове на Сдружението се приемат с решение на Управителния
съвет. За пълноправен или асоцииран член се приема кандидат депозирал писмено
заявление за членство, в което декларира, че приема и ще спазва Устава и Правилника
на Сдружението. Асоциирани индивидуални членове могат да се приемат и след като
бъдат номинирани от асоцииран член на сдружението. При приемане на почетни
членове те само подписват декларация или заявление за почетно членство,
декларирайки че приемат Устава и подкрепят целите на Сдружението.
(2) Освен заявлението за членство кандидатите за пълноправен или асоцииран
член задължително прилагат следните документи:
1. Писмени препоръки от най-малко двама пълноправни члена на Сдружението,
които представят кандидата пред Управителния съвет. В специален
формуляр, те гарантират, че познават дейността, проектите и бизнес етиката
на кандидата;
2

2. Декларация, че отговарят на изискванията на чл. 2, ал. 2 за пълноправни
членове или чл. 2, ал. 3 за асоциирани членове, както и допълнителни
документи, доказващи верността на горепосочените декларации;
3. За кандидати, номинирани според разпоредбите на чл. 2, ал. 4, т. 3,
номиниращата страна предоставя списък с експертите, които предлага за
приемане, като от свое име гарантира, че те отговарят на изискванията за тази
категория членство.
(3) След постъпване на заявлението за членство то се представя от Председателя
на вниманието на Управителния съвет на следващото заседание, но не по късно от три
месеца от датата на постъпване на заявлението. Членовете на УС разглеждат
заявлението и взимат решение за приемане или отказ на членство на кандидата.
Отказът и мотивите на Управителния съвет при отхвърляне на кандидатура на
пълноправен или асоцииран член се предоставя в писмен вид на кандидата за членство,
съобразно Устава и Правилника на Сдружението.
(4) Сдружението отправя покана за членство до почетните членове.
Пълноправните и асоциираните членове сами подават заявление за членство.
(5) Допуска се, с решение на Управителния съвет, при съвместимост с
критериите за членство, да се отправят директни покани за членство към потенциални
пълноправни или асоциирани членове на Сдружението, съдържащи специални,
специфични условия за членство.
Права и задължения на членовете
Чл. 4. Членовете на Сдружението имат задължението да заплащат членския си
внос в срок. Членският внос се заплаща в пълен размер до края на месец март на
година, за която се дължи. Членове неплатили членски внос в указания срок нямат
право на глас в общото събрание и не могат да изискват и претендират за права,
описани в Устава и Правилника на Сдружението, докато не изпълнят това свое
задължение. При незаплащане на членския внос, в срок до края на месец юни на
годината, за която се дължи, с решение на Управителния съвет се прекратява
членството на неизрядните членове.
Чл. 5 (1) Пълноправните членове на Сдружението:
1. Се ползват от всички права и поемат всички задължения, предвидени в

Устава и Правилника на Сдружението;
2. Участват в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание с
право на глас;
3. Техни представители могат да бъдат избирани в органите на управление на
Сдружението;
4. Осъществяват контрол върху работата на Сдружението и органите на
управление;
5. Участват в дейността и техни представители могат да бъдат избирани в
органите на специализираните постоянни комисии на Сдружението;
6. Участват в разработката на специфични проекти от взаимен интерес, според
капацитета си;
7. Информират се редовно за дейността на Сдружението;
3

8. Имат пълноправен достъп до информацията, с която разполага Сдружението;
9. Спазват Устава и Правилника на Сдружението и работят за постигане на
неговите цели.
(2) Асоциираните членове на Сдружението:
1. Участват в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание с
право на глас;
2. Техни представители могат да бъдат избирани в Управителния съвет на
Сдружението, съгласно Устава и Правилника на Сдружението
3. Информират се редовно за дейността на сдружението;
4. Участват в дейността и техни представители могат да бъдат избирани в
органите на специализираните постоянни комисии, инициирани от
Сдружението;
5. Участват в разработката на специфични проекти от взаимен интерес, според
капацитета си;
6. Имат пълноправен достъп до информацията, с която разполага сдружението;
7. Спазват Устава и Правилника на Сдружението и работят за постигане на
неговите цели.
(3) Асоциираните индивидуални членове на Сдружението:
1. Не участват в работата на общото събрание и нямат право на глас в него;
2. Имат пълноправен достъп до информацията, с която разполага сдружението;
3. Информират се за дейността на сдружението;
4. Може да участват и да бъдат избирани за членове на специализираните
постоянни комисии, инициирани от Сдружението;
5. Може да участват в разработката на специфични проекти от взаимен интерес,
според капацитета си;
6. Спазват Устава и Правилника на Сдружението и работят за постигане на
неговите цели.
(4) Почетните членове на Сдружението:
1. При покана от Управителния съвет почетните членове могат да участват в
дейността на сдружението и да присъстват на заседанията на Общото
събрание с право на съвещателен глас;
2. Информират се за дейността на сдружението;
3. Участват и могат да бъдат избирани в органите на специализираните
постоянни комисии, инициирани от Сдружението;
4. Участват в разработката на специфични проекти от взаимен интерес, според
капацитета си;
5. Имат пълноправен достъп до информацията, с която разполага Сдружението;
6. Спазват Устава и Правилника на Сдружението и работят за постигане на
неговите цели.
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Размер и заплащане на членски внос
Чл.6. Размерът на членския внос за пълноправните и асоциираните членове се
определя с решение на Управителния съвет.
Чл. 7. (1) Пълноправните членове:
1. Заплащат еднократна встъпителна вноска в размер на 1000 лв. в срок до един
месец след тяхното приемане за пълноправен член в Сдружението;
2. Имат задължението да внасят редовно членския си внос, който е в размер на
1000 лв. за календарна година. Членският внос е платим съгласно чл. 4.
Новоприети пълноправни членове заплащат остатъка от годишния членски
внос, считано от месеца, в който са приети;
(2) Асоциираните членове :
1. Имат задължението да внасят редовно членския си внос, който е в размер на
200 лева за календарна година и е платим на една вноска в началото на
годината, съгласно чл. 4;
2. Новоприетите асоциирани членове следва да заплатят, в срок от 1 месец след
тяхното приемане в Сдружението, остатъка от годишния членски внос,
считано от месеца, в който са приети
3. С решение на УС, при инициатива от тяхна страна, асоциираните членове
могат да предложат алтернативен начин за уреждане на задължението за
заплащане на членски внос по чл.7, ал.2, т. 1, който да се изразява например в
осигуряване на зали за провеждане на мероприятия, организирани съвместно
с БАИТС, нейните членове или други партньорски организации. Такива
начини са например поемане на част или целите разходи за организирането на
съвместни мероприятия, в това число семинари, лекции, кръгли маси или
други асоциирани с дейността и целите на БАИТС разходи.
4. С цел отчетност на дейността съгласно изискванията на чл. 7, ал. 2, т. 3 двете
страни могат да подписват едногодишни или многогодишни рамкови
споразумения, в които ще бъдат описани поети ангажиментите от всеки
желаещ асоцииран член.
(3) Асоциираните индивидуални членове:
1. Имат задължението да внасят редовно членския си внос, който е в размер на
10 лева за календарна година и е платим на една вноска в началото на
годината, съгласно чл. 4;
2. Новоприетите асоциирани индивидуални членове следва да заплатят, в срок
от 1 месец след тяхното приемане в Сдружението, остатъка от годишния
членски внос, считано от месеца, в който са приети.
3. Ако са приети за членове по разпоредбите на чл. 2, ал. 4 от Правилника не
заплащат членски внос.
(4) Почетните членове на Сдружението не заплащат членски внос.
(5) При директна покана от Управителния съвет, се допуска приемане на
пълноправни или асоциирани членове, при специфично договорени условия за
членство.
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Ползи от членството в Сдружението
Чл. 8. (1) Пълноправните членове:
1. Имат пълен и равен достъп до информационните ресурси на Сдружението;
2. Имат право на глас в Общото събрание;
3. Ползват преференциални цени при провеждането на курсове, обучения,
семинари, изложения, фестивали и друго;
4. Получават регулярно информация относно развитието и състоянието на ИТС
пазара в страната и чужбина;
5. Имат достъп до международни ИТС събития от името на Сдружението;
6. Биват представени на електронната страницата на Сдружението;
7. Биват включвани (по тяхно желание) в реализирането на проекти,
инициирани от Сдружението;
8. Имат правото да използват логото на Сдружението, според допълнителните
изрични разпоредби на Сдружението за това.
(2) Асоциираните членове:
1. Имат пълен и равен достъп до информационните ресурси на Сдружението;
2. Получават информация за провеждането на курсове на обучения, семинари,
изложения, фестивали и друго;
3. Получават регулярно информация относно развитието и състоянието на ИТС
пазара в страната и чужбина;
4. Биват представени на електронната страницата на Сдружението;
5. Биват включвани (по тяхно желание) в специализираните комисии и
реализирането на проекти, инициирани от Сдружението;
6. Имат правото да използват логото на Сдружението, според допълнителните
изрични разпоредби на Сдружението за това.
(3) Почетните членове:
1. Имат пълен и равен достъп до информационните ресурси на Сдружението;
2. Получават информация за провеждането на курсове на обучения, семинари,
изложения, фестивали и друго;
3. Получават регулярно информация относно развитието и състоянието на ITS
пазара в страната и чужбина;
4. Биват представени в web страницата на Сдружението;
5. Биват включвани (по тяхно желание) в специализираните комисии
реализирането на проекти, инициирани от Сдружението;
6. Имат правото да използват логото на Сдружението, според допълнителните
изрични разпоредби на Сдружението за това.
Заключителни разпоредби
Чл. 9. Настоящият Правилник е приет единодушно от всички членове на УС
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събрание на Сдружение с нестопанска цел БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ, състояло се на 04.02.2011 г. в гр.
София.
Чл. 10. Настоящият Правилник е неотделима част от Устава на Сдружението и
следва да бъде приет и прилаган от членовете му.
Чл. 11. Настоящият правилник е изменен с Решение на Управителния съвет от
02.12.2015 г.
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