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Правен статут
Чл. 1. (1) “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ
СИСТЕМИ” /за краткост в този устав наричано Сдружението/ е независимо, доброволно
сдружение с нестопанска цел за разясняване, насърчаване, популяризиране, формиране на
партньорства от съмишленици, прилагане на най-добрите европейски и световни практики и
решения, в областта на Интелигентните Транспортни Системи (ИТС).
(2) Асоциацията е юридическо лице отделно от нейните членове и отговаря за
задълженията си със своето имущество.
(3) Членовете на Асоциацията не отговарят за нейните задължения.
(4) Асоциацията има собствен печат и отделна банкова сметка.

Наименование
Чл. 2. Наименованието на Сдружението е “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ” или съкратено БАИТС, което се изписва
на български език. Наименованието на Сдружението се изписва на английски език по следния
начин: “Bulgarian association Intelligent transport systems” или съкратено “ITS Bulgaria”

Седалище и адрес
Чл.3. (1) Седалището на Сдружението е гр. София, а адресът на управление е ул. Ген.
Стефан Тошев, бл. 223А, вх. В, партер, офис 5Б.
(2) Сдружението може да регистрира клонове в страната и чужбина.

Цели, средства и предмет на дейност на Сдружението
Чл. 4. (1) Сдружението има за основна цел:
1. Да бъде водещата експертна организация в България, част от партньорската мрежа
на ITS Европа, която да стимулира сътрудничеството със сходни международни
ИТС организации за обмяна на опит и пропагандиране на най-добрите практики и
внедрени ИТС решения в Европа и света.
2. Да формира партньорства и подкрепа за поетапно планиране и експертно
реализиране на ИТС решения в България, чрез които да се подобрява
функционалността на транспортните системи, да се повишава тяхната ефективност
и безопасност, отчитайки екологичните ефекти и икономическите ползи за страната
от създаването им.
(2) Допълнителни цели за постигане на основната цел на Сдружението са:
1. Предоставяне на експертно съдействие при подготовката на национална стратегия
за развитие на ИТС, която да определи и формира принципите за изграждане на
бъдещи оперативно съвместими ИТС приложения. Чрез обосновани предложения и
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активно взаимодействие с законодателната и изпълнителната власт да работи за
актуализиране на нормативната уредба и техническите изисквания, регламентиращи
дейностите, свързани с ИТС решенията и развитието на ефективна и безопасна
транспортна система.
2. Пропагандиране и реализиране на най-добрите европейски и световни примери за
ИТС решения в България, съобразени с национална стратегия за ИТС и с мандат №
“М/453 EN” на ЕС от 6-ти Октомври 2009 год. Същевременно Сдружението активно
да съдейства и работи за формирането на национални партньорства, изграждайки
местен капацитет и експерти в сферата на ИТС;
3. Пропагандиране и създаване на условия за реализиране на т.н. Кооперативни
Интелигентни Транспортни Системи, чиито крайни цели са решително подобряване
качеството на живот и мобилна безопасност;
4. Да организира и/или финансира провеждането на ИТС семинари, конференции и
други свързани с дейността прояви, да разпространява информация и разяснява
политиката на ЕС, на научните достижения и изследвания в тази област.
5. Разработване и кандидатстване с проекти пред държавни или общински органи и
други НПО, с цел осигуряване на адекватен и стабилен поток от средства за
финансиране на програми, проекти и координирани ефективни решения на ИТС.
(3) Специфични цели, интереси и фокус на БАИТС за постигане на основните цели на
Сдружението са:
1. Подпомагане организацията и реализирането на първите големи, национални ИТС
проекти, използвайки най-ефективните световни решения за повишаване
конкурентостта на българската транспортна система.
2. Подпомагане организацията и реализирането на т.н. е-тол проекти, за ефективно и
икономично събиране на пътните такси и увеличаване целевото финансиране за
пътна инфраструктура, чрез тези приходи.
3. Подпомагане организацията и реализирането на интелигентни и съвременни
решения за контрол на скоростта на пътя - измерване на т.н. средна скорост, като
едно модерно и ефективно решение за успокояване на скоростта и спасяване на
човешки животи. Подпомагане организацията и реализирането на първите големи
национални или общински т.н. бек-офис центрове за обработка на данните.
4. Подпомагане организацията и реализирането на ИТС решения за т.н. променливи
пътни знаци, включително реализирането на национален контролен център за
магистралната мрежа на България.
5. Подпомагане и насърчаване на български разработки за ИТС решения, свързани със
стандарт ISO 39001 за пътна безопасност.

Средства
Чл. 5. Средствата, с които Сдружението ще постига своите цели са:
1. Изгражда и поддържа материално-техническа база и информационни фондове на
Сдружението, поддържа и координира връзката с ЕРТИКО - ИТС Европа и другите
национални ИТС асоциации, участва в мероприятията и работи за интересите на
Българския ИТС сектор;
2. Популяризира най-добрите европейски и световни практики за ИТС решения и
оказва експертна помощ за тяхното ефективно прилагане в България;
3. Организира, осъществява и стимулира развитието, събирането, обработването,
адаптирането към българските условия и публичното представяне на наши и
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световни научни и други постижения в областта на ИТС;
4. Разработва и популяризира целеви мерки за създаване на условия за реализиране на
т.н. Кооперативни Интелигентни Транспортни Системи, чиито крайни цели са
решително подобряване качеството на живот и безопасността.
5. Организира семинари, кръгли маси, конференции и други мероприятия по
проблемите в България на ИТС сектора, с участието на широк кръг от експерти от
различни сфери на обществения живот. Осъществява контакти и представителство
на своите членове пред компетентните държавни или/и общински органи, както и
други независими органи, международни институции и други организации;
6. Участва в проектирането, разработката и реализацията на целеви или тестови
проекти за реализиране на ИТС решения в България;
7. Участва в разработването и изпълнението на национални и международни проекти,
както и сътрудничество и партньорство с национални и международни институции
и организации, работещи в сферата на ИТС;
8. Организира провеждане на регионални и национални конференции, конгреси,
кръгли маси, семинари и други обществени прояви, съвместни обсъждания на други
инициативи на национално, общинско и местно ниво по проблемите на ИТС
проектите.
9. Подпомага издаването и разпространението на специализирана и друга литература,
популяризираща ИТС решенията;
10. Организира и осъществява други дейности, предвидени в закона или решение на
общото събрание.
Чл. 6. (1) В дейността си Сдружението се ръководи от законите на Република България
и разпоредбите на настоящия Устав, както и от постигнатите международни споразумения.
(2) В дейността си Сдружението не преследва политически цели и не може да бъде
свързано с политически организации.
(3) Членовете на Сдружението не могат да използват Сдружението в интерес на
политически организации.
(4) Сдружението може да приема, образува и администрира целеви фондове в лева или
валута, с цел финансиране на свои програми, проекти и прояви, както и такива на трети
юридически или физически лица в областта на целите на Сдружението. Фондовете могат да
бъдат предоставяни от частни юридически или физически лица от страната и чужбина, както и
от международни, чуждестранни или български държавни или общински органи или
организации.

Имущество
Чл. 7. (1) Имуществото на “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ИНТЕЛИГЕНТНИ
ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ” се състои от пари, право на собственост и други вещни права
върху движимо и недвижимо имущество и права върху интелектуална собственост.
(2) Сдружението набира средства, които са необходими за постигане на целите по чл. 4
и чл. 5, от членски внос, имуществени вноски от членовете, допълнителна стопанска дейност,
държавни и други субсидии, както и от дарения от местни и чуждестранни юридически и
физически лица.
(3) Размерът на членския внос, на имуществените вноски и начинът на внасянето им се
определят с решение на Управителния съвет на Сдружението.
(4) Сдружението може да откаже да приеме дарения, които съдържат условия,
противоречащи на целите и устава.
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Дейност в обществена полза
Чл. 8. Сдружението ще осъществява общественополезна дейност. Дейността ще се
извършва в съответствие с разпоредбите на закона и устава и при споделяне на следните
ценности:
1. Прозрачност и отговорност – Сдружението ще осъществява дейността си при пълна
прозрачност и последователност, с отговорност за действията си.
2. Безпристрастност и почтеност – Сдружението ще осъществява дейността си
безпристрастно и почетно.
3. Професионализъм и етика – Сдружението ще работи и ще се стреми към висок
професионализъм и ще прилага високи стандарти за етика при осъществяване на
дейността си;
4. Комуникации – Сдружението ще се стреми към открити комуникации с всички
заинтересовани страни.
5. Иновации – Ние осъзнаваме водещата роля на иновативния подход при изпълнение
на мисията, визията и целите на Сдружението за утвърждаване на системния подход
за развитие на ИТС сектора и ефективното му адаптиране и прилагане в България.

Предмет на допълнителна стопанска дейност
Чл. 9. (1) За постигане на своите цели, Сдружението може да извършва и допълнителна
стопанска дейност, която е свързана с основния предмет на дейност и целите на Сдружението.
(2) Предметът на допълнителна стопанска дейност включва:
•

издаване и разпространение на специализирана ИТС литература;

•

извършване икономически анализи и консултации, експертни оценки,
инженерингови и маркетингови проучвания в областта на ИТС;

•

кандидатстване за разработката и участие в реализацията на специализирани
проекти за ИТС решения;

•

извършване на консултантска, образователна и друга незабранена от закона
дейност.

(3) Приходите от дейността по предходната алинея се използват за постигане целите на
Сдружението.
(4) Сдружението не разпределя печалба.

Срок
Чл. 10. Сдружението се учредява за неопределен срок.

Глава втора
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Органи
Чл. 11. (1) (Изм. - Решение на Общото събрание от 12.03.2014 г.) Върховен орган на
Сдружението е Общото събрание. Други органи на Сдружението са Управителен съвет и
Контролен съвет.
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(2) (Нова – Решение на Общото събрание от 12.03.2014 г.) Общото събрание и
Управителният съвет могат да създават помощни органи – специализирани комисии, комитети,
съвети или други органи.
(3) (Предишна ал. 2 – Решение на Общото събрание от 12.03.2014 г.) Управителен орган на
Сдружението е Управителният съвет.
(4) (Нова – Решение на Общото събрание от 12.03.2014 г.) При необходимост,
Управителният съвет може да възложи текущото управление на Сдружението на Изпълнителен
директор.
(5) (Нова – Решение на Общото събрание от 12.03.2014 г.) Асоциацията се представлява от
Председателя на Управителният съвет, а в хипотезата на предходната алинея – от Председателя
на Управителния съвет и от Изпълнителния директор – заедно и поотделно.

Общо събрание
Чл. 12. (Изм. – Решение на Общото събрание от 14.10.2015 г.) Общото събрание се
състои от всички членове с право на глас на Сдружението, а именно пълноправни и асоциирани
членове. Представителите на членовете 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.

Права на общото събрание
Чл. 13. (1) Общото събрание:
1. изменя и допълва устава;
2. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
3. избира и освобождава членовете на Контролния съвет
4. взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
5. приема основните насоки и Програма за дейността на Сдружението;
6. приема контролни цифри за бюджетите на Сдружението през следващите години и
одобрява плана за работа на Управителния съвет;
7. приема отчета за дейността на Управителния съвет и Контролния съвет;
8. отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на
закона, устава или други актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
9. взема и други решения, предвидени в устава.
(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи и членовете на
Сдружението.
(3) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната
законосъобразност и съответствие с устава. Споровете могат да бъдат повдигани пред съда от
всеки член на Управителния съвет в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една
година от вземане на решението.

Свикване на общото събрание
Чл. 14. (1) Общото събрание се провежда минимум веднъж годишно.
(2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по
искане на една трета от членовете на Сдружението. Ако в последния случай Управителният
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съвет в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се
свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните лица.
(3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на
Общото събрание.
(4) Поканата се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира
управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден. Поканата може да
бъде допълнително публикувана в страницата на Сдружението в Интернет.

Кворум
Чл. 15. (Изм. – Решение на Общото събрание от 14.10.2015 г.) Общото събрание е
законно, ако на него присъстват повече от половината от всички членове с право на глас на
Сдружението. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Гласуване
Чл. 16. (1) (Изм. – Решение на Общото събрание от 14.10.2015 г.) Всеки член на
Общото събрание има право на един глас. Почетните членове имат право на съвещателен глас,
като участват в работата на Общото събрание само с изказвания, предложения и коментари.
(2) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи
се до:
а) него, неговия/та съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по
съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен
включително
б) юридически лица, в които той е управител или може да наложи или
възпрепятства вземането на решения.
(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Сдружението въз
основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Вземане на решения
Чл. 17. (1) Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите,
освен ако в закона или устава е предвидено друго.
(2) Решенията по чл. 13, ал. 1, т.т. 1 и 4 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се
вземат решения.

Протокол
Чл. 18. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол, който се подписва от
ръководещия заседанието на Общото събрание и от секретаря на събранието, като последният
има задължението да изготви протокола. Ръководещият заседанието на Общото събрание и
лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на
събранието. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани
със свикването на Общото събрание.
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за
точното записване на решенията в протокола.
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Управителен съвет
Чл. 19. (1) (Изм. – Решение на Общото събрание от 14.10.2015 г.) Управителният съвет
се състои от не по-малко от три, но не повече от девет члена. Членове на Управителен съвет
могат да се избират само между членовете на Сдружението с право на глас в Общото събрание.
Юридически лица, избрани за членове на Управителен съвет, могат да се представляват в
Управителен съвет по изключение не от законните си представители, а от други физически
лица, които не са членове на Сдружението.
(2) Членовете на Управителния съвет се избират за срок от три години. Броят на
членовете на УС с над 50% чуждестранен капитал не може да надхвърля половината от общия
брой на членовете на Управителния съвет. Холдингови структури или свързани лица по
смисъла на Търговския закон не могат да имат повече от един представител в Управителния
съвет. Кандидатите за членове на УС не трябва да са обвързани с публично изявена
политическа дейност и партии, да не са поставяли с дейността си под съмнение авторитета на
Сдружението и да имат принос в развитието на Сдружението чрез работа в някои от неговите
помощни органи. Лице, което не отговаря на тези изисквания не може да бъде номинирано за
член на управителния съвет.
(3) (Изм. - Решение на Общото събрание от 12.03.2014 г.) Управителният съвет избира
измежду своите членове Председател на Управителния съвет. В срок до шест месеца от датата
на съдебната регистрация на Сдружението, Управителния съвет, по предложение на
Председателя на Управителния съвет, може да избере един или няколко Зам-Председатели,
отговарящи за различни аспекти от комплексните ИТС области.
(4) Членовете на Управителния съвет, Контролния съвет и Зам-Председателите могат да
се преизбират без ограничения.
(5) Длъжностите Председател, Зам-Председател, Председател на Контролен съвет, член
на Управителен и Контролен съвети са неплатени.
(6) (Изм. - Решение на Общото събрание от 14.10.2015 г.) В срок до шест месеца от
датата на съдебната регистрация на Сдружението, Управителния съвет, по предложение на
Председателя на Управителния съвет, приема решения за създаване на постоянни комисии или
други органи по чл. 11. (2) които да подпомагат и работят за постигане на целите на
Сдружението. Структурата, функциите и ръководството на тези допълнителни органи
създадени по чл. 11. (2) се определят и дефинират в Правилници за работа на тези органи.
Утвърденото от Управителния съвет ръководство по чл.11. (2) предлага състава на членовете на
ръководените от тях комисии или допълнителни органи, както и разработват и предлагат за
утвърждаване правилници за дейността и функциите им.
(7) Управителният съвет се свиква на заседания от Председателя на Управителния съвет
с предварителна писмена покана 7 /седем/ дни преди датата на заседанието и съдържа дата,
място и дневен ред. Поканата за заседанието на Управителния съвет може да бъде изпратена и
по електронната поща на всеки член. Председателят е длъжен да свика Управителния съвет при
писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако той не свика заседанието в едноседмичен срок, то
може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.
(8) Заседанията се водят от Председателя, а в негово отсъствие – от Заместникпредседател или определен от Управителния съвет негов член.
(9) Председателят на Контролния съвет участва в заседанията на Управителния съвет с
право на съвещателен глас.
(10) За присъстващ се счита и член на Управителния съвет, с който има двустранна
телефонна връзка или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и
позволяваща участието му в обсъжданията и вземането на решения. Гласуването на този член
се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
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(11) Комисиите и другите помощни органи и длъжности към чл. 19. (3) и чл. 19. (6),
изпълняват експертни функции и други задачи, възложени им от Общото събрание или
Управителния съвет. В тях може да се канят и избират за експерти уважавани имена от
предмета на основната дейност на БАИТС, които могат и да не са членове или представители
на членове на Сдружението.
(12) Членовете на Управителния съвет подписват декларация за конфиденциалност със
задължение да не правят достояние на лица извън Сдружението информация, която е
придобита в качеството им на членове на Управителния съвет и може да навреди на интересите
на Сдружението.

Правомощия на Управителния съвет
Чл. 20. Управителният съвет:
1. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. приема и изключва членове на Сдружението;
3. взема решения относно дължимостта и събираемостта на членския внос и /или на
имуществените вноски;
4. приема вътрешни актове за организацията и дейността на Сдружението;
5. приема и изменя правила за работата си;
6. приема програма за дейността на Сдружението;
7. взема решения за участие в други организации;
8. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на устава;
9. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
10. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
11. определя, променя или допълва адреса на Сдружението;
12. приема организационната структура на Сдружението
13. извършва и приема спонсорство, съгласно законовите изисквания
14. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в
правата на друг орган;
15. изпълнява задълженията, предвидени в устава.
16. взема решение за създаването на постоянни или временни комисии или други
помощни органи, утвърждава правилниците за дейността им
17. при решение на Общото събрание за прекратяване на Сдружението определя
ликвидатор на Сдружението;
18. (Нова – Решение на Общото събрание от 12.03.2014 г.) взема решение относно
необходимостта от възлагане на текущото управление на Сдружението на
Изпълнителен директор;
19. (Нова – Решение на Общото събрание от 12.03.2014 г.) избира и освобождава
Изпълнителния директор и определя възнаграждението му;
20. (Нова – Решение на Общото събрание от 12.03.2014 г.) има право да определя и възлага
на Изпълнителния директор функции, свързани с текущото управление на
Сдружението, непосочени в чл. 26, ал. 3, точки от 1-ва до 13-та.
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Председател на Управителния съвет
Чл. 21. (1) Управителният съвет избира от своите членове за срок от три години
Председател на Управителния съвет, който ръководи и координира дейността на съвета.
Председателят трябва да бъде български гражданин, управител на фирма с над 50% български
капитал. Председателят свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет и утвърждава
дневния ред на заседанията, като може да делегира тези функция на друг член на Управителен
съвет.
(2) Председателят на Управителния съвет в допълнение към правомощията от
предходната алинея:
1. представлява Сдружението и организира законосъобразното изпълнение на
решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.
2. организира и контролира текущата дейност на Сдружението, осигурява
оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазване на
имуществото на Сдружението.
3. изпълнява функциите на работодател по отношение на служителите на
Сдружението, назначени на трудов договор. При сключване на такива договори се
изискват подписи на Председателя.
4. периодично внася в Управителния съвет отчети, информация и предложения за
развитие на дейността на Сдружението.
5. изпълнява и други функции възложени му от Управителния съвет или Общото
събрание,
6. (Нова – Решение на Общото събрание от 12.03.2014 г.) определя и възлага на
Изпълнителния директор конкретни задачи, свързани с текущото управление на
Сдружението.
(3) Председателят при осъществяване на функциите си може да сключва договори с
трети лица, да организира изпълнението на правата и задълженията на Сдружението по тях,
след решение на Управителния Съвет, взето при спазване на изискванията на устава на
Сдружението.

Представителство
Чл. 22. (1) (Изм. - Решение на Общото събрание от 12.03.2014 г.) Председателят на
Управителния съвет представлява Сдружението пред държавните органи, органите на местно
самоуправление, обществените организации и други юридически и физически лица. В
хипотезата на чл. 11, ал. 4 по-горе Сдружението се представлява от Председателя на
Управителния съвет и от Изпълнителния директор – заедно и поотделно.
(2) (Изм. - Решение на Общото събрание от 12.03.2014 г.) Председателят на Управителния
съвет може да упълномощи ръководителите на други органи, създадени по чл. 11. (2) и
отнасящи се към чл. 19. (3) и чл. 19. (6), според сферата на техните компетенции да извършват
определени действия или изпълняват определени функции.

Заседания на Управителния съвет
Чл. 23. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват най-малко веднъж на три
месеца. Те се ръководят от Председателя, а при негово отсъствие от предложен от него член на
Управителния съвет. Председателят е длъжен да свика заседание на съвета при писмено искане
на една трета от неговите членове. Ако той не свика заседание на Управителния съвет в
едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на съвета.
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(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват
повече от половината от неговите членове, лично или от писмено упълномощено друго лице по
дневния ред на заседанието. Допуска се използването на телефонна връзка, удостоверяваща
самоличността на член на управителния съвет, при обсъждането и вземането на решения на
съответно заседание. Гласуването по тази точка задължително се отбелязва в протокола от
председателстващия заседанието.
(3) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание,
ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички
членове на съвета.

Решения на Управителния съвет
Чл. 24. (1) Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от
присъстващите членове, с изключение на тези, които съгласно закона или този устав изискват
друго мнозинство.
(2) Решенията по чл. 20, т. 3, 8, 9 и 10 се взимат с обикновено мнозинство от всички
членове, докато решение за определяне на ликвидатор, се вземат с пълно мнозинство от всички
членове на УС.
(3) Член на Управителния съвет е длъжен да уведоми Председателстващия за
потенциален конфликт на интереси при гласуване на определена точка от дневния ред на
заседание на УС. Той или негов представител, не може да участва в гласуването и решаването
на въпроси, отнасящи се до:
а) него, неговия/та съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по
съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен
включително
б) юридически лица, в които той е управител или може да наложи или
възпрепятства вземането на решения.
в) разглеждане на въпроси за предявяване на искове срещу него.
(4) Решенията на Управителния съвет, които са взети в противоречие със закона, устава
или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание
по искане на заинтересуваните членове на Сдружението, отправено в едномесечен срок от
узнаването им, но не по-късно от една година от вземане на решението.

Помощни органи
Чл. 25. По решение на Управителния съвет могат да се създават съвети и комисии като
помощни органи на Сдружението по член 19. (3) и чл. 19. (6), които не са юридически лица и
осъществяват дейността си в съответствие с настоящия устав и правилници, приети от
Управителния съвет.

Изпълнителен директор
(Изменен – Решение на Общото събрание от 12.03.2014 г.)
Чл. 26. (1) Изпълнителният директор се избира от Управителния съвет.
(2) Изпълнителният директор има право на възнаграждение за работата си.
(3) Изпълнителният директор:
1) представлява Сдружението пред трети лица (заедно и поотделно с
Председателя на Управителния съвет);
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2) организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
3) участва по право в заседанията на Управителния съвет с право на
съвещателен глас;
4) назначава и освобождава персонала на Сдружението след съгласуване с
Председателя на Управителния съвет;
5) ръководи и контролира дейността на персонала на Сдружението;
6) ръководи и контролира дейността на помощните органи по чл. 11, ал. 2 и чл.
25;
7) подготвя и внася в Управителния съвет проект за бюджет;
8) подготвя и внася в Управителния съвет отчет за дейността на Сдружението;
9) отговаря за изпълнението на бюджета на Сдружението и отчита
изпълнението пред Управителния съвет;
10) управлява имуществото на Сдружението след съгласуване с Председателя на
Управителния съвет;
11) организира и отговаря за правилната счетоводна отчетност на Сдружението;
12) съхранява архивите и организира деловодната дейност на Сдружението;
13) осигурява организационно-техническото обслужване на дейността на
Общото събрание, Управителния съвет и Контролния съвет;
14) изпълнява и други функции, свързани с текущото управление на
Сдружението, възложени от Управителния съвет;
15) изпълнява конкретни задачи, свързани с текущото управление
Сдружението, възложени от Председателя на Управителния съвет.

на

Контролен съвет
Чл. 27 (1) Контролният съвет на Сдружението се състои от един до трима членове,
които се избират на Общото събрание, измежду членовете на Сдружението.
(2) Контролният съвет избира измежду своите членове Председател.
(3) Контролният съвет има следните права и отговорности:
1. следи и контролира общата и финансовата дейност на Управителния съвет и прави
предложения пред Общото събрание;
2. дава мнение по плана за дейността на Управителния съвет и по проектобюджета;
3. проверява финансовия отчет и законосъобразността на взетите решения и внася
ревизионния акт за одобрение от Общото събрание;
4. представя своя отчет пред редовното Общо събрание, а оперативните проверки пред Управителния съвет;
5. чрез Управителния съвет може да изиска свикване на Общо събрание.
(4) Решенията на Контролния съвет се вземат с обикновено мнозинство.

Главатрета
ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
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Членуване
Чл. 28. (1) Членуването в Сдружението е доброволно, като членовете в Сдружението се
делят на пълноправни, асоциирани и почетни.
а) Пълноправни членове на Сдружението могат да бъдат юридически лица-търговски
дружества, които осъществяват сходна с предмета на дейност и целите на дейност на
Сдружението и имат доказано високо професионално равнище на предлаганите от
тях или техни партньори, ITS стоки, услуги или решения. Пълноправните членове се
ползват от всички права и поемат всички задължения, предвидени в този устав.
Критериите, на които да отговарят пълноправните членове, както и размерът на
заплащанията от членския внос се определят от УС.
б) (Изм. – Решение на Общото събрание от 14.10.2015 г.) Асоциираните членове на
Сдружението могат да са физически и юридически лица – университети, научни
институти и други граждански организации включително и чуждестранни, които
имат интерес и реална дейност за развитието на ITS бизнес решенията. Те трябва да
имат добра репутация сред бизнес средите и широката общественост. Критериите, на
които да отговарят асоциираните членове, както и размерът на заплащания от тях
членски внос се определят от Управителния съвет. Асоциираните членове имат
право на глас в Общото събрание на Сдружението.
в) Почетните членове на Сдружението са с право на съвещателен глас в Общото
Събрание и не плащат членски внос.
Чл. 29. (Изм. – Решение на Общото събрание от 14.10.2015 г.) (1) Всеки пълноправен и
асоцииран член е длъжен:
1. Да участва активно в осъществяването на целите на Сдружението;
2. Да разкрива източници за финансиране на програмите му за развитие;
3. Да участва в работата на Общото събрание, да участва в подготовката на решения;
4. Да не използва членството в Сдружението за постигане на цели, противоречащи на
Устава.
5.

Да заплаща дължимия съгласно този Устав и Правилник членски внос, както и да
прави имуществени вноски, когато това е предвидено в решение на върховния орган
на Сдружението.

(2) Правата, ползите и задълженията на членовете на Сдружението, размера и начина на
плащане на членския внос подробно се указват в Правилник по чл. 29, ал. 2 и чл. 28 от този
Устав.
(3) Не може да се приемат за членове:
а) политически организации;
б) религиозни организации;
в) физически и юридически лица, чиято дейност е в конфликт с принципите за
професионална етика и в противоречие с целите и интересите на
Сдружението и неговите членове;
г) физически и юридически лица, чийто статут или дейност нямат потенциал да
допринесат за доброто име на Сдружението и постигане на неговите цели.

Приемане на нов член
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Чл. 30. (1) Нов член се приема от Управителния съвет, въз основа на писмена молба до
Председателя на Управителния съвет с изрично заявление, че приема целите на Сдружението,
съгласен е да работи за тяхното постигане, приема разпоредбите на този Устав и в
потвърждение на това приемане се присъединява към него чрез подписването му.
(2) Председателят на Управителния съвет е длъжен да докладва молбата за членство
най-късно до следващото заседание на Управителния съвет, но не по късно от три месеца от
датата на постъпване на молбата.
(3) Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.
(4) В молбата си всички кандидат – членове са длъжни да посочат точен адрес,
електронен адрес, номер на факс или телефонен номер.
(5) Членовете на Сдружението са длъжни при промяна на което и да е от
обстоятелствата, посочени в ал. 4 /промяна на адрес, електронен адрес, номер на факс или
телефонен номер/ да уведомят Сдружението в 7 /седем/ дневен срок от настъпване на
промяната.

Членски права и задължения
Чл. 31. (Изм. – Решение на Общото събрание от 14.10.2015 г.) (1) Всеки пълноправен и
асоцииран член има право да участва в управлението на Сдружението, да бъде информиран за
неговата дейност, да изразява свободно мнението си по всички въпроси от компетенциите и
дейността на Сдружението, да спазва устава и да оказва активно съдействие и дава своя принос
за реализиране целите на Сдружението в съответствие със своите възможности.
(2) (Изм. – Решение на Общото събрание от 14.10.2015 г.) Всеки пълноправен и
асоцииран член е длъжен да плаща членски внос и/или да прави имуществени вноски в
съответствие с решение на Управителния съвет.

Прекратяване на членството
Чл. 32. (1) Членството се прекратява:
1. с едностранно волеизявление до Сдружението;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. с изключването;
4. с прекратяването на юридическото лице;
5. при отпадане.
(2) С решение на Управителния съвет може да бъде изключен член на Сдружението при
поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо.
(3) Отпадането поради невнасяне на членския внос или имуществени вноски или при
системно неучастие в дейността се констатира с решение на Управителния съвет, което може
да бъде обжалвано пред общото събрание.
(4) Платеният членски внос или имуществени вноски от напуснал, изключен или
отпаднал член не се връща.

Главачетвърта
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО
Прекратяване
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Чл. 33. Сдружението се прекратява:
1. с решение на Общото събрание;
2. с решение на окръжния съд по седалището в случаите и по реда, предвидени в
закона.

Ликвидация
Чл. 34. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от Управителния съвет или от определено от него лице.
(3) Ако ликвидатор не е определен по реда на предходната алинея, както и в случаите на
прекратяване с решение на съда, той се определя от окръжния съд по седалището на
Сдружението.
Имущество след ликвидация
Чл. 35. (1) Имуществото на Сдружението не може да се прехвърля на лицата, посочени
в чл. 43, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.
(2) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по
решение на Общото събрание на друго юридическо лице с нестопанска цел, извършващо
сходна или близка общественополезна дейност до тази на Сдружението. Към момента на
вземане на решението за прекратяване на Сдружението, Общото събрание взема и решението
по горното изречение с мнозинство 2/3 от членовете Сдружението.
(3) В случай, че не бъде взето решение от Общото събрание по горната алинея,
решението за разпределение на останалото имущество се взема от регистърния съд, на
основание чл. 44 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Заличаване на Сдружението
Чл. 36. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване
вписването на Сдружението от окръжния съд по неговото седалище.

Преходни и други разпоредби
Чл. 37. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в
него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 38. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се
прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на
Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Чл. 39. На Учредителното събрание всеки участник е с право на един глас.
Чл. 40. За всички неуредени в този Устав въпроси е приложимо действащото българско
законодателство.
Чл. 41. Положителният годишен финансов резултат от дейността на Сдружението се
осчетоводява съгласно закона с оглед осъществяването на цялостната дейност на Сдружението.
Чл. 42. (Изм. - Решение на Общото събрание от 12.03.2014 г.) Кореспонденцията на
Сдружението се подписва от Председателя на УС или от Изпълнителния директор, а
финансово-отчетните документи на Сдружението, които задължават материално Сдружението от всеки един от Председателя на Управителния съвет и главния счетоводител, или вместо
последния - други лица, определени от и по решение на Управителния съвет, които подписват
заедно с Председателя на Управителния съвет.
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Заключителна разпоредба
§ 1. Този устав, който е приет от учредителното събрание на “БЪЛГАРСКА
АСОЦИАЦИЯ ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ” проведено в София на
20.10.2010 г., и е подписан от всички учредители в два еднообразни екземпляра - по един за
архива на Сдружението и за регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при
Софийски градски съд.
§ 2. Този устав е изменен с Решение на Общото събрание от 12.03.2014 г.
§ 3. Този устав е изменен с Решение на Общото събрание от 14.10.2015 г.
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