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Годишен отчет за дейността на Сдружение БАИТС през 2015 г.

Докладът за дейността на СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ (БАИТС) е изготвен в съответствие с
разпоредбите на чл. 38 и чл. 40 на ЗЮЛНЦ и чл. 38 и чл. 40 от Закона за
счетоводството.
Годишният доклад за дейността на Сдружение БАИТС представя коментар и
анализ на дейността, годишния финансов отчет и постигнатите резултати от дейността
на сдружението през календарната 2015 г.
I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДРУЖЕНИЕТО
1. История
СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ
СИСТЕМИ (БАИТС) е сдружение регистрирано в Република България и осъществява
своята дейност съгласно българското законодателство. Сдружение БАИТС е
юридическо лице с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност.
Сдружение БАИТС е създадено през месец Ноември 2010 г. с решение
1/19.11.2010 г. на Софийски градски съд, фирмено отделение по фирмено дело №
706/2010 г.
2. Предмет на дейност
Издаване и разпространение на ИТС литература, извършване на икономически
анализи и консултации, експертни оценки, инженерингови и маркетингови проучвания
в областта на ИТС, кандидатстване за разработка и участие в реализация на
специализирани проекти за ИТС решения, извършване на консултантска, образувателна
и друга незабранена от закона дейност.
3. Седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция и интернет
страница
Седалище и адрес на управление
Седалището и адресът на управление на Сдружение БАИТС е Република
България, 1680 гр. София, ул. „Ген. Стефан Тошев”, бл. 223А, вх. В, партер, офис 5Б.
Адресът за кореспонденция и административното управление на дружеството се
извършва на адрес: 1606 гр. София, България, Бизнес център „София Сити Уест“, бул.
„Ген. Тотлебен“ 53-55.
Интернет страница
Сдружението има интернет страница: www.its-bulgaria.bg
На нея може да бъде открита информация за сдружението, нейните цели, новини
в областта на интелигентните транспортни системи (ИТС), информация за събития в
областта на транспорта и ИТС и проекти, по които работи сдружението. Публикуван е
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Уставът; Правилник на сдружение “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ИНТЕЛИГЕНТНИ
ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ“, според изискванията на член 29, ал. 2 и чл. 28 от Устава
на Сдружението; също така текстовете на Директива 2010/40/ЕС (ИТС Директива);
Наредба за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи в
областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт;
презентации, които са представяни на различно мероприятия от представители на
сдружението през годините. Списък с членовете на сдружението.
До настоящия момент страницата се поддържа само на български език.
Сдружението смята, че тя е добър начин да се предоставя информация за неговата
дейност на партньори, членове и други заинтересовани лица и организации.
Седалище и адрес на управление

1680 гр. София, България
ул. „Ген. Стефан Тошев”, бл. 223А,
вх. В, партер, офис 5Б

Адреси за кореспонденция

Бизнес център „София Сити Уест“
бул. „Ген. Тотлебен“ 53-55
пк 1606, гр. София , България
ул. „Ген. Стефан Тошев”, бл. 223А,
вх. В, партер, офис 5Б
пк 1680, гр. София, България

Телефон

02/995 68 00

Мобилен телефон

0876 996 930

Електронен адрес (e-mail)

office@its-bulgaria.bg

Електронната страница (web site)

www.its-bulgaria.bg

От регистрацията на сдружението не е извършвана промяна на наименованието
му.
4. Органи на управление
Основните органи за управление са Общо събрание, Управителен съвет и
Контролен съвет.
Повече информация за органите за управление може да се намери в Устава на
Сдружение БАИТС, публикуван на сайта на сдружението: http://www.itsbulgaria.bg/files/files/eb011835cbca3b3f935abbdd4691d96eUstav%20ITS%20Bulgaria%202
015-10-14_final_web.pdf.
4.1.

Общо събрание

Общото събрание се състои от всички членове с право на глас (пълноправни и
асоциирани (без асоциираните индивидуални членове) членове) на Сдружението, които
участвуват лично в заседанията. Представителите на юридическите лица в Общото
събрание удостоверяват това си качество с документите за регистрация или изрично
пълномощно. Почетните членове могат да участват в работата на Общото събрание с
право на съвещателен глас.
3

Годишен отчет за дейността на Сдружение БАИТС през 2015 г.

4.2.

Управителен Съвет

Управителният съвет на Сдружение БАИТС (УС) е управителният орган на
организацията. Членове на УС могат да се избират само между пълноправните и
асоциираните (без асоциираните индивидуални) членове на сдружението. Юридически
лица, избрани за членове на УС, могат да се представляват в УС по изключение не от
законните си представители, а от други физически лица, които не са членове на
сдружението. Членовете на Управителния съвет се избират за срок от три години.
На своето извънредно заседание, проведено на 14.10.2015 г., Общото събрание
на БАИТС взе решение съставът на УС на БАИТС да се разшири от три на пет члена и
избра нов УС с тригодишен мандат със следните членове:
1. Румен Михайлов, управител на фирма РМ ММ Форс ЕООД;
2. Проф. Димитър Радев, ректор на Висше училище по телекомуникации и
пощи;
3. Проф. Петър Пенев, преподавател в катедра „Фотограметрия и картография“,
УАСГ;
4. Доц. Христина Николова,
транспорта“, УНСС;

преподавател

в

катедра

„Икономика

на

5. Тодор Анастасов, управител на "Институт за транспортни изследвания"
ООД.
На свое заседание, провело се на 16.10.2015 г., УС на БАИТС избра за
Председател на УС на Сдружение БАИТС г-н Румен Михайлов.
Сдружението се представлява от Председателя на УС Румен Михайлов.
УС на Сдружение БАИТС
Име и фамилия

Фирма

Позиция в БАИТС

Румен Михайлов

РМ ММ Форс ЕООД

Председател на УС

Проф. Димитър Радев

Висше училище по
телекомуникации и пощи

Член на УС

Проф. Петър Пенев

УАСГ

Член на УС

Доц. Христина Николова

УНСС

Член на УС

Тодор Анастасов

Институт за транспортни
изследвания ООД

Член на УС
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4.3.

Контролен съвет

На свое редовно заседание, проведено на 24.04.2013 г., Общото събрание на
Сдружение БАИТС избра за председател на Контролния съвет (КС) г-н Драгомир
Божков (ИКОМ ООД). КС на Сдружение БАИТС има един член.
КС на Сдружение БАИТС:
Име и фамилия
Драгомир Божков
4.4.

Фирма
ИКОМ ООД

Позиция в БАИТС
Председател на КС

Промени в Устава на БАИТС

На извънредно заседание на ОС на БАИТС, провело се на 18.06.2015 г., ОС
възложи на УС в оставка да изготви предложение за промени в Устава и всички други
нормативни документи на Сдружението, които да позволят представители на
асоциираните членове да могат да бъдат избирани за членове на УС на БАИТС.
На своето извънредно заседание, проведено на 14.10.2015 г., Общото събрание
на БАИТС разгледа и прие предложението за промени в Устава на БАИТС.
Уставът на БАИТС може да бъде намерен на интернет страницата на
сдружението:
http://itsbulgaria.bg/files/files/eb011835cbca3b3f935abbdd4691d96eUstav%20ITS%20Bulgaria%202
015-10-14_final_web.pdf.
II. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2015 г.
1. Сътрудничество с държавната администрация
Като сдружение, работещо в полза на обществото една от основните цели на
БАИТС е да бъде свързващото звено между държавната администрация и бизнеса в
сферата на ИТС. През изминалата година дейността на БАИТС бе насочена към
затвърждаване сътрудничество с органите на държавната власт, които имат интерес
към интелигентните транспортни системи (ИТС), като например Министерство на
транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), Министерството
на вътрешните работи (МВР), Министерството на регионалното развитие (МРР),
Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и др.
През месец декември 2015 г. Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщения (МТИТС) се обърна с предложение към БАИТС да му бъде
възложено изработването на 1) Кратък обзор на опита и националния подход при
внедряването на ИТС в някои от водещите страни-членки на ЕС, както и на
изискванията на ЕС в тази връзка; 2) Въз основа на сведенията по т. 1 общи препоръки
за организация на процеса по внедряване на ИТС в България; 3) Техническо задание на
обществена поръчка по ЗОП с предмет „ Изработване на анализ с оценка на нуждите,
стратегията за внедряване на интелигентни транспортни системи в областта на
автомобилния транспорт и интерфейси с останалите видове транспорт и план за
действие“. Изпълнението на услугата ще бъде възложено по реда на чл. 14, ал. 5, т. 2 от
ЗОП.
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Във връзка с изпълнението на тази услуга БАИТС започна сформирането на
експертна работна група, която да работи по нейното успешно приключване от страна
на БАИТС.
2. Сътрудничество със сродни организации
2.1.

В България

През 2015 г. беше установено тясно сътрудничество с Национална браншова
организация Индустриален клъстър „Електромобили“ (ИКЕМ), затвърдено с
подписването на Меморандум за сътрудничество. С подписването на меморандума
двете страни се ангажираха да си сътрудничат в развитието на сферата на
„Електрическата мобилност” в България, изграждане на съвременна и модерна пътна
инфраструктура, отговаряща на съвременните изисквания за ефективност, ефикасност,
комфорт и безопасност, обмен на ценна информация за развитието на тези сфери,
обсъждането и проучването на възможностите за развиване на национални, регионални
и международни партньорства в различни области на обществения живот, публичните
политики, икономиката, търговията и др.
Продължи и тясното сътрудничество със Сдружение “Българска Браншова
Асоциация Пътна Безопасност” (ББАПБ), Българска Браншова Камара “Пътища”
(ББКП), Сдружение на Пътните Инженери и Консултанти (СПИК), изразяващо се във
взаимни участия в семинари и кръгли маси.
2.2.

В чужбина

В рамките на 22-ия Световен ИТС конгрес в Бордо, Франция, 05 – 09 октомври
2015 г., БАИТС и ИТС Холандия подписаха меморандум за разбирателство. С
подписването на меморандума двете страни затвърждават и обединяват усилията си за
съвместни инициативи, насочени към изследвания, планиране и развитието на ИТС в
двете страни.
3. Проекти
През календарната 2015 г. Сдружение БАИТС не е работило по нови проекти,
бяха извършвани финални дейности по административното приключване по проекти:
Intelligent Transport Systems in South East Europe (SEE-ITS) и Harmonized eCall
European Pilot (HeERO 2), приключили успешно за БАИТС през месец декември 2014
г.
4. Кръгли маси, конференции и други публични изяви
4.1.

Участия в кръгли маси, конференции и други

През 2015 година бяха отправени редица покани към Сдружение БАИТС негови
представители да участват на кръгли маси, семинари и други.
5. Членове
През 2015 година продължиха усилията за привличане на нови членове в трите
категории на членство (пълноправно, асоциирано и почетно).
6

Годишен отчет за дейността на Сдружение БАИТС през 2015 г.

Повече информация за категориите членство в Сдружение БАИТС, правата и
задълженията на членовете може да се намери в „Устава на Сдружение БАИТС“
(http://itsbulgaria.bg/files/files/eb011835cbca3b3f935abbdd4691d96eUstav%20ITS%20Bulgaria%202
015-10-14_final_web.pdf) и „Правилник на сдружение “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ", според изискванията на член 29 ал2 и
чл.28 от Устава на Сдружението“, които са публикувани на сайта на сдружението:
http://itsbulgaria.bg/files/files/77b888c68279d8a6ccc55eaa426815e8Pravilnik%20ITS%20Bulgaria_2
015_12_02_final.pdf.
В края на 2015 г. членовете на Сдружение БАИТС са 29, като броят им е
намалял с 5 спрямо края на календарната 2014 г. Причина за това е отказ от членство на
6 компании, пълноправни членове и привличането на един нов член.
През календарната 2015 г. Министерството на околната среда и водите (МОСВ)
беше привлечнено като почетен член.
Членовете на БАИТС са разпределени в следните категории:
Пълноправни членове – 16;
Асоциирани членове – 8;
Почетни членове – 5.
Повече информация за членовете на БАИТС може да се намери на интернет
страницата на асоциацията – http://its-bulgaria.bg/bg/members.html.
III. Управление на риска
През 2015 г. нямаше риск Сдружение БАИТС да изпадне в финансови
затруднения благодарение на политиката въведена през 2014 г. и продължила и през
2015 г. за свиване на всички разходи на сдружението. Като това позволи на БАИТС да
покрива навреме всички свои задължения.
Основните финансови ангажименти на сдружението са свързани със спазване
срока за издължаване към служителите му, поддържане офиса на сдружението и към
НАП.
БАИТС не е изпадало в рискови финансови ситуации.
IV. Перспектива и прогноза за развитие
През 2016 год. ще се продължи политиката за затвърждаване на партньорските
взаимоотношения с държавната администрация, привличане на нови членове, за да се
превърне асоциацията в една водещата експертна организация, обединяваща колкото се
може повече експерти и организации, работещи в сферата на ИТС. Ще се продължи
практиката да се организират мероприятия от Сдружение БАИТС и също така ще се
търсят нови възможности за участия в международни или национални/местни проекти
както на БАИТС, така и на членовете на сдружението.
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Приложение:
1. Годишен финансов отчет на БАИТС за календарната 2015 г.

Председател на УС на БАИТС:
Румен Михайлов
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