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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, финансовите отчети и постигнатите резултати от дейността на
сдружението през календарната 2012 г., която може да се определи като успешна.
I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДРУЖЕНИЕТО
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.
Предмет на дейност
Издаване и разпространение на ITS литература, извършване на икономически
анализи и консултации, експертни оценки, инженерингови и маркетингови проучвания
в областта на ITS, кандидатстване за разработка и участие в реализация на
специализирани проекти за ITS решения, извършване на консултантска, образувателна
и друга незабранена от закона дейност.
Седалище и адрес на управление, адрес за кореспонденция и интернет
страница
Седалището и адресът на управление на 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: 1202 гр. София, България, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 101.
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
Уставът; Правилника на сдружението, също така на нея може да се намерят 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
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интерфейси с останалите видове транспорт; презентации, които са представяни на
различно мероприятия от представители на сдружението.
До настоящия момент страницата се поддържа на 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

Адреси за кореспонденция

Телефон
Мобилен телефон
Електронен адрес (e-mail)
Електронната страница (web site)

1680 гр. София, България
ул. „Ген. Стефан Тошев”, бл. 223А,
вх. В, партер, офис 5Б
1202 гр. София, България
бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 101
1680 гр. София, България
ул. „Ген. Стефан Тошев”, бл. 223А,
вх. В, партер, офис 5Б
02/481 68 00
0899 996 950
office@its-bulgaria.bg
www.its-bulgaria.bg

От регистрацията на сдружението не е извършвана промяна на наименованието
му.
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/bg/documents.html.
Общо събрание
Общото събрание се състои от всички членове с право на глас (пълноправните
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. Асоциираните и почетните членове могат да
участват в работата на Общото събрание с право на съвещателен глас.
Управителен Съвет
Управителният съвет (УС) е управителният орган на Сдружението. Членове на
УС могат да се избират само между пълноправните членове на сдружението.
Юридически лица, избрани за членове на УС, могат да се представляват в УС по
изключение не от законните се представители, а от други физически лица, които не са
членове на сдружението. Членовете на Управителния съвет се избират за срок от три
години.
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УС на БАИТС има трима члена:
Име и фамилия
Румен Михайлов
Иван Иванов
Георги Виденов

Фирма
РМ ММ Форс
ПСТ Холдинг АД
Сектрон

Позиция в БАИТС
Председател на УС
Член на УС
Член на УС

Сдружението се представлява от Председателя на УС Румен Михайлов.
Контролен съвет*
Контролният съвет на Сдружение БАИТС има един член:
Име и фамилия
Васил Величков

Фирма
Грамма Нет Ис

Позиция в БАИТС
Председател на Контролния
съвет

* Поради прекратяване членството на фирма Грамма Нет Ис в Сдружение БАИТС през
2012 г. на следващото Общо събрание на Сдружение БАИТС ще бъде извършен избор
на нов член на Контрония съвет.
II. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2012 г.
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 и
благоустройството (МРРБ), Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). В резултат на
положените в тази насока усилия БАИТС получи подкрепата на АПИ, която прие
поканата за почетно членство.
Доказателство за доброто сътрудничество между Сдружение БАИТС и
държавната администрация е посочването на Сдружение БАИТС за Водещ партньор за
България в проекта HeERO 2 от МВР
Проекти
Проект SEE-ITS
През октомври месец започна работата по проект Intelligent Transport Systems in
South East Europe (SEE-ITS) с водещ партньор CERTH-HIT, Гърция. Финансиран по
South East Europe Transnational Cooperation Programme, Приоритетна ос 3: Improvement
of accessibility, Област на интервенция: Develop strategies to tackle the “digital divide”.
SEE-ITS е транснационален проект, който има за цел да насърчава сътрудничеството,
хармонизацията и оперативната съвместимост между не толкова развитите
Интелигентни транспортни системи в Югоизточна Европа. SEE-ITS се съсредоточава
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върху оценката и представянето на Директивата на Европейския съюз относно ИТС
(2010/40/ЕС), която има за цел да установи рамка за развитие в областта на пътния
транспорт и за взаимодействието с другите видове транспорт. Обхватът на проекта
предполага подобряване на съвместното прилагане на наблюдение и контрол върху
сухопътни транспортни мрежи на транснационални, регионални и местни
(градски/крайградски) нива. Резултатите от проекта ще установят дългосрочна
устойчива стратегическа и оперативна рамка за институционална и оперативна
интеграция на ИТС в държавите от Югоизточна Европа.
Проект HeERO 2
През годината се водиха преговори между заинтересовани български
организации и ERTICO – ITS Europe за включването на България в продължението на
проект HeERO - HeERO 2 и уточняване на българската част от проекта. През ноември
месец бяха окончателно финализирани преговорите между ERTICO – ITS Europe и
Европейската комисия и официално се получи потвърждението, че България е една от 6
страни, които ще участват в разширението на проект HeERO – HeERO 2, който ще
стартира на 01.01.2013 г. Беше създаден екип от шест български организации: МВР,
БАИТС, Ентърпрайз Комюникейшънс груп, Иком, Технически Университет – София,
Мобилтел, които ще си партнират за успешната реализация на проекта HeERO 2.
Проблем възникна със съфинансирането на проекта HeERO 2, където още през
лятото на 2012 год. беше гласувано принципно съфинансирането на часта на МВР и на
БАИТС, като неправителствена организация да бъде поето от Фонд “Безопастност на
Движението”. Гласувана и приета беше сумата от 150 000 лева, за подпомагане на това
съфинансиране. За съжаление, в последната фаза на одобренията от правните отдели
на МВР не се получи утвърдително съгласуване. Проведени бяха допълнителни
разговори, ръководството на МВР обещава съдействие и подкрепа, защото проекта е
важен за страната. БАИТС, въпреки тази неочаквана трудност, след продължителни
дискусии в УС, взе решение да престуктурира проекта и го продължи.
Кръгли маси, конференции и други публични изяви
Организирани от БАИТС мероприятия
През годината Сдружение БАИТС организира две кръгли маси.
Кръгла маса на тема „Директива 2010/40/ЕС – ключова стъпка за организиране
на екологичен и интелигентен трафик и по-добра пътна безопасност“. Презентации
изнесоха чуждестранни и местни лектори, присъстваха представители от държавната и
общинска администрация, неправителствени организации, представители на бизнеса и
научните среди.
Кръгла маса на тема “Интегриран подход при изграждане на
телекомуникационна инфраструктура за пренос на данни, видео и глас за нуждите на
Национална полиция, Агенция „Пътна инфраструктура“ и МВР“. За участие в кръглата
присъстваха над 30 представители от различни дирекции на МВР, като ГД
„Национална полиция“ и Пътна полиция, както и представители от Агенция „Пътна
инфраструктура“.
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Участия в кръгли маси, конференции и други
През изтеклата година бяха отправени редица покани към Сдружение БАИТС
негови представители да участват на конгреси, кръгли маси, семинари и други. Също
така бяха публикувани и няколко интервюта, взети от експерти на Сдружение БАИТС и
бяха публикувани и материали подготвени от Сдружение БАИТС.
Представител на Сдружение БАИТС участва с доклад на тема „ИТС
Инфраструктура на националните пътища: очаквани икономически изгоди“ в
Международна Конференция на тема: Пътна Безопасност, която беше организирана от
Сдружение „Българска Браншова Асоциация Пътна Безопасност” и Европейска пътна
федерация (ERF). За лектори на конференцията бяха поканени редица специалисти в
областта от чужбина и страната, които изнесоха доклади в областта на „Безопасността
на пътната инфраструктура – европейска и национална политика“, „Безопасността на
пътната инфраструктура“ и „Пътно финансиране“.
Представител на Сдружение БАИТС участва с доклад на тема „ИТС приложения
за пътна безопасност и сигурност – приоритет при пътна безопасност и сигурност“ в
Пета национална конференция по пътища на тема „Безопасност на пътното движение“
– Несебър. Конференцията беше организира под патронажа на Министерство на
регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията (МТИТС). На нея бяха обсъдени и
разгледани добри практики за подобряване на пътната безопасност.
Представители на Сдружение БАИТС участваха в българска делегация, водена
от заместник–министър Камен Кичев на 19 Световен ИТС конгрес и изложение, Виена,
Австрия. Част от делегацията бяха над 20 представители от МВР, МРРБ, фирми, имащи
интереси в областта на ИТС, УНСС, УАСГ.
На всички мероприятия, в които имаха участие експертите на Сдружение
БАИТС те запознаваха и разясняваха различните предимства и ползи от прилагането на
ИТС в транспорта, в сферата на пътната безопасност, контрола на трафика, отчитане на
средна скорост, червен светофар и др.
Кандидатура на гр. София за домакин на Европейски ИТС конгрес през 2016 или
2017 година
Сдружение БАИТС инициира процеса по заявяване кандидатурата на гр. София
за домакин на Европейски ИТС конгрес през 2016 или 2017 година. Тази инициатива
беше подкрепена от Столична община и МТИТС и през месец септември 2012 г.
Столична община заяви официално пред ERTICO - ITS Europe желанието си да
домакинства Европейски ИТС конгрес през 2016 или 2017 година.
Членове
През изтеклата година продължи политиката за привличане на нови членове в
трите категории на членство (пълноправно, асоциирано и почетно).
Повече информация за категориите членство в Сдружение БАИТС, правата и
задълженията на членовете може да се намери в „Устава на Сдружение БАИТС“ и
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„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://www.itsbulgaria.bg/bg/documents.html.
Много нови пълноправни членове се се присъединиха през 2012 г, като тази
положителна тенденция се наблюдава и през първите месеци на 2013г. Членовете на
Сдружение БАИТС в края на 2012 година са 23 и са разпределени по следния начин:
- Пълноправни членове – 15;
- Асоциирани членове – 6;
- Почетни членове – 2.
През 2012 година беше прекратено членството на две организации в Сдружение
БАИТС: Грамма Нет Ис и Верео АД.
С решение на УС, се предприеха действия и консултации за евентуална промяна
на устава на сдружението с цел отваряне му и евентуално приемане на публични
институции, като министерства или общини като пълноправни членове. Предложи се
конкретен план за консултации по този въпрос, който е свързан с новия консултативен
съвет по ИТС, създаден с постановление на МС по Директива 40.
Повече информация за членовете на БАИТС може да се намери на интернет
страницата на асоциацията – http://its-bulgaria.bg/bg/members.html.
Управление на риска
Благодарение на проведената политика на управление през 2012 г. БАИТС е в
състояние да покрива всички свои задължения. Основните финансови ангажименти на
сдружението са свързани със спазване срока за издължаване към служителите му,
покриване на разходите, свързани с поддържане офиса на сдружението и към НАП.
БАИТС не е изпадало в рискови финансови ситуации.
Перспектива и прогноза за развитие
През 2013 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. Сдружението ще
продължи своята дейност по проект SEE-ITS. Ще започне работа по проект HeERO 2.
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.
Приложение:
1. Годишен финансов отчет на БАИТС за 2012 г.

12.04.2013 г.
гр. София

Председател на УС на БАИТС:
Румен Михайлов
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