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Предговор

С това юбилейно издание Българската асоциация по ин-
формационни технологии /БАИТ/ отбелязва 20 г. от своето 
създаване. В действителност историята на асоциацията се 
явява история на развитието на българската ИКТ индустрия, 
с нейните постижения и предизвикателства. 

Изданието е вълнуващ разказ за развитието на българ-
ската ИКТ индустрия през погледа на досегашните девет 
председатели на Управителния съвет. Включва информация 
в хронологичен ред за основните теми, по които БАИТ е ра-
ботила през годините и е защитавала интересите на своите 
членове и ИКТ индустрията като цяло. Място в изданието 
намират и емблематични проекти като БАИТ Експо, „Ком-
пютър в къщи” и Наградите на БАИТ, както и европейски 
проекти като електронни умения, дигитално предприема-
чество, трансфер на технологии.

Черпейки сили от своята богата 20 годишна история, БАИТ 
е отправила поглед към бъдещето с неговите нови предиз-
викателства.

Надяваме се изданието да бъде интересно и полезно за 
неговите читатели.

УС на БАИТ,
Юни 2015



Управителен съвет на БАИТ
Петър Иванов, председател на УС
Управител на Солитрон България

Стоян Боев, заместник председател на УС
Управител на Интерконсулт България
Председател на комисия по Mеждународно  
сътрудничество, европейски проекти и програми

Лиляна Радева, член на УС
Управител на АКТ Софт
Председател на комисия по Пазарна конкуренция

Елена Маринова, член на УС
Президент на Мусала Софт
Председател на комисия по Образование

Петър Стефанов, член на УС
Управител на Фрекълз

Николай Аврамов, член на УС
Управител на Парафлоу Комуникейшънс

Весела Калъчева, член на УС
Изпълнителен директор на БАИТ

Контролен съвет
Теодор Захов, председател на КС
Управител на Биотим Софтуер

Милчо Боров, член на КС
Управител на Кантек

Николай Илиев, член на КС
Президент на Датекс

Васил Христович, член на КС
Управител на Апис

Огнян Траянов, член на КС
Управител на ТехноЛогика

Йордан Йорданов, член на КС
Управител на Контракс

Веселин Тодоров, член на КС
Управител на Сиела Норма
Председател на комисия по Законодателна дейност
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АИТ, или Българска асоциация по информацион ни технологии 
е създадена през 1995 г., само няколко години след като пред-
приемчиви ИТ специалисти от държавните институти и центро-
ве по електрон ноизчислителна техника създават частни компа-
нии, чрез които продължават да развиват натрупаните знания и 
умения, съчетани с търговски нюх. Към този момент съществува 
само една организация БКЕПИ, в която обаче членуват държав-
ните институти и ведомства в област та. На частния бизнес му е 
нужна своя организация, която да защитава интереса на пред-
приемачите в отношенията с държавата, с чуждите организа-
ции и не на последно място помежду им.

Тихата дипломация
След няколко неуспешни опита през 1994 г. за събиране на 

силните по това време играчи на компютърния пазар у нас, 
„пробивът” е направен през януари 1995 г., като „тихата дипло-
мация” и двустран ните разговори успяват да накарат яростно 
борещите се на родния компютърен пазар фирми да прео-
долеят различията си и да се съюзят в името на общи цели.

В началото на януари 1995 г. 6 български фирми правят 
встъпителни вноски по 20 000 лв. (точно $300 по тогавашния 
официален курс на БНБ), с които да се покрият разходите за 
съдебна регистрация на новата асоциация на компютърните 
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“След промените малкото български ИТ фирми бяха 
основани предимно от специалисти с повече опит в 
област та на информацион ните технологии, отколкото 
в търговските практики”, коментира първият предсе-
дател на БАИТ Николай Илиев, президент на Датекс.

фирми у нас. Това са Инсист Електроникс, Елкот, Експрес 
Консулт, Абакус, Датекс и РИСК Електроник, които постигат 
единомислие по спорните въпроси. На разговорите, про-
ведени в края на 1994 г., с конструктивни предложения са 
участвали още ПроСофт и Интех, но към средата на януари 
те все още не са се присъединили официално. 

Браншовата камара по електрон на промишленост и ин-
форматика, представляваща държавните предприятия и 
институти, не е поканена. Вратите на асоциацията обаче 
са отворени за всички по-големи и по-малки фирми, не-
зависимо дали са частни или държавни. На първо време 
само фирмите с над 50% чуждестранен капитал нямат пра-
во да участват като пълноправни членове на асоциацията 
според първия ѝ устав. Те имат статут на наблюдатели с 
право на мнение. Асоциацията се ръководи от Управителен 
съвет, а платен служител на длъжност секретар се заема с 
организацион ната и представителна дейност.

Целите
Приоритетни цели на организацията са в 2 насоки – 

контакти и участие в държавни структури и изява на 
асоциацията извън страната. „Бихме искали някои дейности, 
които западни фирми насочват към Гърция, Турция и стра-
ни от Централна Европа, да бъдат преместени в България, 
най-вече монтаж на маркови компютри, заявява в интервю 
за Computerworld един от инициаторите – Пламен Томов от 
Инфонет (част от Интех). – Ще работим в насока регулиране 
чрез нормативни актове на механизмите за оживление на 
производството и откриване на работни места, например 
за въвеждане на диференцирани мита за готовите системи 
и за компонентите.“
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Законодателната дейност също е записана като приоритет. 
Наблюденията на ИТ фирмите показват, че след въвежда-
нето на данък добавена стойност (ДДС) много фирми отбе-
лязват спад на продажбите. Ако държавата смята, че авто-
матизацията на стопанския живот у нас има насищане, има 
право да вдига данъци и да поставя пречки. Но ако иска да 
увеличи производителност та чрез автоматизация и въвеж-
дане на нови технологии, трябва да предостави облекчения. 
Може да се мисли за диференцирани ставки на ДДС, комен-
тират от БАИТ. Защо е наложено ограничението за членство 
на фирми с над 50% чужд капитал, като презумпцията е, че 
асоциацията ще защитава интересите на български частни 
фирми и те трябва да имат решаващ глас. В същото време, 
ако се защитават интересите на индустрията, всички фир-
ми трябва да са равнопоставени, затова чуждите фирми 
участват като наблюдатели. След това първо представяне 
пред външния свят новата асоциация обявява приемане на 
нови членове, свиква Общо събрание, на което избира своя 
първи председател – Николай Илиев от Датекс, и Управите-
лен съвет, както е записано в първия устав. Името БАИТ е 
съгласувано на една от тези първи неформални срещи, като 
произнасянето му е „байт” по името на основната едини-

„Създадохме БАИТ през 1995 г., коментира Йордан Ки-
сьов, който поема поста от Николай Илиев през 1996 г. – 
Тогава България беше в поредната криза и ситуацията в 
държавата беше зле. ИТ фирмите, които бяхме активни 
на пазара, имахме усещането, че трябва да има организа-
ция, която да защитава интересите на бранша. Идеята 
за обща организация кристализира след един от търгове-
те в БТК (тогава все още нямаше ЗОП), като български-
те фирми се почувстваха „прецакани“. Оформи се схва-
щането, че дори да сме конкуренти и често да се караме 
помежду си, трябва да действаме заедно. Сред инициато-
рите за такава организация бяха някои от най-актив-
ните в ИТ бранша тогава като Юлиян Генов (ПроСофт), 
Симеон Мутафчиев (Еском), Асен Койнов (Инсист Елек-
троникс) и други”, добавя Кисьов. 
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Стратегически цели на БАИТ:
• Подобряване на бизнес климата в България за създа-

ване на пазарно стопанство по европейски стандарти. 
• Подобряване на конкурентоспособност та на български-

те фирми в област та на ИКТ.
• Ефективно взаимодействие с държавната администра-

ция и обществения сектор.
• Създаване, развитие и съхраняване на кадровия потен-

циал в България.
• Развитие на международното сътрудничество в област та 

на ИКТ и международните програми.
• Утвърждаване авторитета на БАИТ като най-представи-

телната и влиятелна неправителствена организация в 
област та на ИKТ. 

ца за цифрова информация, но изписването остава БАИТ, 
съкращение на пълното наименование на организацията – 
Българска асоциация по информацион ни технологии. 

Регистрацията
На 23 юни 1995 г. с решение на Софийския градски съд 

е регистрирана БАИТ. В решението са записани и целите 
на организацията – развитие на информацион ните техно-
логии в България, защита на общите браншови интереси, 
установяване на лоялни и делови отношения на българския 
компютърен пазар, подпомагане на държавните органи в 
създаването на нормативни актове, указания и решения, 
отнасящи се до развитие на бранша; съдействие за развитие 
на компютърната грамотност в учебните заведения.

В момента БАИТ е международно призната асоциация, 
представяща българската ИКТ индустрия. Асоциацията е 
член на КРИБ в национален план, а в международен план – 
на европейската ИТ асоциация DIGITALEUROPE. БАИT е 
най-голямата и най-влиятелна браншова организация в бъл-
гарския ИКТ сектор, в която членуват над 95 фирми, пове-
чето от които са водещи в област та на хардуера, софтуера, 
системната интеграция, Интернет и комуникациите. 
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а 17 юни 1996 г., една година след съдебното решение за 
учредяването на асоциацията, БАИТ провежда в БСК прес-
конференция, в която участват учредителите – Датекс, Екс-
прес Консулт, ПроСофт, Елкот, Инсист Елекроник, Агенция 
Натурела и Риск Електроник. За председател на УС вече е 
избран Йордан Кисьов, като към този момент в асоциацията 

Първи стъпки, първи 
проблеми, първи 
постижения

Н

По време на 
БАИТ Експо 2000 

асоциацията 
дискутира 
проблема с 
митата с 

тогавашния 
министър на 

икономиката 
Левон 

Хампарцумян
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членуват 17 български ИТ фирми. Първият председател на 
БАИТ Николай Илиев посочва като най-сериозна дейност за 
тази първа година участието на фирмите от асоциацията на 
изложението в Хановер – CeBIT 96.

На следващото Общо събрание през август 1996 г. са прие ти 
промени в устава, като асоциираните членове на БАИТ започват 
да плащат пълния размер на членския внос и ползват всички 
услуги и придобивки на членовете на асоциацията, но все още 
нямат право на глас. Вноската е увеличена от 20 на 40 хиляди 
лева (по това време около $200, макар че при галопиращата 
тогава инфлация курсът се променяше всеки ден – от 74 лв. 
за долар през януари 1996 г. на 1000 лв. година по-късно). 
Административното обслужване на асоциацията е поето от 
ИНИ Инд. Общото събрание, което единствено има право да 
приема нови членове, приема за пълноправни членове Алфа 
Линк, Прима Софт, Ардес, Нет-ИС и Текника, а Elbatex става 
асоцииран член. За следващото заседание остават молбите 
на CHS България, Аргус, Bull България и СБС. По този начин в 
средата на 1996 г. пълноправните и асоциирани членове на 
асоциацията са общо 25 фирми.

В края на 
2000 г., ко-
гато пред-
седател на 
УС е Васил 
Христович, 
БАИТ има 
вече почти 
100 члена
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На 4 октомври 1996 г. на проведеното Общо събрание 
са приети още 4 нови члена – dWare, Eltrade, Victrix и ТТТ, 
както и два асоциирани члена – Контракс и Computer 2000, 
с което членовете стават 29 и 4 асоциирани. Осъзнаването 
на силата на сплотения бизнес и икономическите условия 
в страната са мотивите, които рязко увеличават броя на 
членовете на БАИТ от средата на 1996 г. През декември се 
провежда второто БАИТ Експо в НДК. 

През 1997 г. за председател е избран Милчо Боров от Кан-
тек, който на БАИТ Експо 97 обявява идеята за марката „член 
на БАИТ“. Тази марка носи посланието, че фирмата спазва 
законодателството и работи коректно със своите клиенти и 
партньори. По това време големите инфраструктурни про-
екти в страната се изпълняват с външно финансиране по 
линия на програмите PHARE, TEMPUS, но и със заеми от 
Световната банка и ЕБВР.

1999 г. минава под знака на кампанията на BSA и про-
блемите с лицензирането на нелегалния софтуер у нас, на 
изложението в зала Фестивална над половината участници 
не са членове на БАИТ. Сред проблемите, по които работи 
асоциацията, са масираната емиграция, износът на софту-
ер, като се предлага експортните фирми да ползват данъ-
чен кредит, неправилната политика при търговете, както и 
амортизацион ния срок за хардуера. 

Разработени-
ят през 2000 г. 
закон за висо-
ките техно-
логии среща 

съпротивата 
на целия бранш, 
тъй като с него 

се създават 
острови на при-

вилегии, адми-
нистрирани от 

държавата.
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В края на 2000 г. БАИТ увеличава членовете си на 98, като 
по това време съществуват още поне няколко асоциации на 
ИКТ бранша, включително ББКЕПИ, Българска асоциация за 
информацион на индустрия (БАИИ), Българска асоциация за 
интернет (БАИ), Асоциация „Развитие на информацион ното 
общество“ и др. По това време БАИТ все още има рестрик-
ции по отношение на членството – не приема индивидуални 
лица и фирми с под 75 000 лв. оборот, както и играчи „в 
сивия сектор“. При молба за членство се спазва правилото за 
3 препоръки, като едната трябва да е от член на УС. По това 
време в БАИТ всяка фирма плаща еднакъв членски внос и 
има по един представител и един глас на Общото събрание. 
През 2000 г. асоциацията има свой офис, секретар и юрист, 
които са единствените платени длъжности. 

В началото на май същата година софтуерните фирми 
в БАИТ се обединяват в софтуерна секция, подкрепена от 
германското дружество за техническо сътрудничество GTZ. 
Конкретен повод за тревогите на софтуерните фирми е ре-
шението на германското правителство да привлече 30 000 
програмисти от чужбина. Софтуерната секция в БАИТ работи 
за създаването на стабилна система за експорт на ИТ проекти, 
а БАИТ изпълнява ролята на гарант за установяване на кана-
лизиран ред за взаимодействие с чуждестран ни партньори. 

Първите битки – с нелегалния внос
Още на първата пресконференция на БАИТ се поставя 

въпросът за новите вносни такси от 5%, както и за предстоя-
щото увеличаване на ДДС на 22% от 1 юли 1996 г. „Съчетани 
с намалената покупателна способност на българските потре-
бители, те силно стесняват пазара на компютри и услуги у 
нас. Политиката на правителството съдейства за заобикаля-
не на закон ните средства и нарастване на нелегалния внос 
на компоненти и системи”, заявяват тогава от БАИТ. По дан-
ни на асоциацията, 80% от внасяните памети и процесори 
не минават през митница, а данъците, които възлизат на 
43%, спомагат за нарастване на корупцията и намаляване 
възможностите на държавата за събиране на дължимото. 
Въвеждането на допълнителни мита и такси нанася сери-
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озна вреда на държавните интереси в дългосрочен план, 
на практика се поощряват онези, които не плащат данъци. 
„Само 20% са фирмите, които редовно плащат таксите, на-
ложени от държавата, и макар че са сред най-големите, 
не могат да компенсират онова, което 80% от фирмите не 
плащат”, заявяват тогава от БАИТ.

В началото на август 1996 г. БАИТ изпраща до председате-
ля на Министерския съвет и писмо с предложение за изме-
нение на митническите тарифи и пресичане на нелегалния 
внос на електрон ноизчислителна техника в България. „80% 
от компонентите за компютърна техника се внасят, без да 
се плащат необходимите мита, такси и ДДС. Това става по 
два начина – изцяло контрабандно, без декларация или 
със силно занижени нереални фалшиви фактури“, пише в 
писмото. Членовете на БАИТ предлагат:
•  премахване на митата и таксите за части и принадлеж-

ности за компютърна техника;
•  определяне на символични 1 до 2 % мита за процесори, 
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оптични дискове, твърди дискове, лентови устройства и 
периферия;

•  Митата на цели вносни системи да останат на сегашното 
ниво от 10%;

•  Икономическа полиция и данъчните власти да предприемат 
необходимите действия за незабавно спиране на 
нелегалния внос и да предадат виновните фирми и 
митнически служители на следствието и прокуратурата.
С постановление на МС от декември 1996 г. в сила влиза 

нова митническа тарифа, с която се премахват митата за 
електрон ни компоненти, вкл. процесори, памети и датчици, 
а за печатащи устройства, монитори и клавиатури митото е 
намалено на 5%. 10% остава налогът върху изделия, които 
би трябвало да се произвеждат у нас, напр. твърди дискове 
и магнито-оптични устройства. 

През 1997 г. БАИТ продължава битката срещу нелегалния 
внос и продажбите без ДДС. Предлага и промени в трите 
предстоящи данъчни закона (за ДДС, за корпоративния да-
нък и за местните данъци и такси), като иска намаляване на 

През 2001 г. на 
изложението 
БАИТ Експо 
за първи път 
идват офи-
циални пред-
ставители на 
държавата – 
президентът 
Петър Стоя-
нов и кметът 
на София 
Стефан Софи-
янски
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5-годишния амортизационен срок за компютрите. „Трябва 
да се промени отношението към БАИТ от страна на данъч-
ните органи, за които щом сме големи данъкоплатци, значи 
и крием много. През десет те месеца на 1997 г. фирмите от 
БАИТ са внесли в бюджета 12 млрд. лв. данъци“, коментира 
тогавашният председател на УС Милчо Боров.

Разработеният през 2000 г. закон за високите технологии 
среща съпротивата на целия бранш (БАИТ, БСК), тъй като с него 
се създават острови на привилегии, администрирани от държа-
вата. „Имахме успехи с митническите и данъчните облекчения, 
хубави неща се случиха около закона за е-подпис, както и за 
криминализиране на компютърните престъпления“, обявява 
тогавашният председател на УС на БАИТ Васил Христович. 

Борбата през 2001 г. продължава с кражбите на летище 
София. Проблемът до 2001 г. е крещящ за целия бранш. За 12 
години само от летище София бе изчезнала стока за $10 млн., 
освен това държавата с месеци държи парите за платените 
мито и ДДС за откраднатите стоки. БАИТ нееднократно бе 
повдигала въпроса за кражбите на вносна техника както на 
пресконференции, така и директно пред съответните инстан-
ции, включително на поредицата от свои срещи с лидери на 
политически партии по време на предизборната кампания.

През 2001 г. 
БАИТ се бори с 

един от теж-
ките пробле-

ми на целия 
бранш – про-
дължаващи-
те 12 години 

кражби на 
летище София
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ай-голямото и най-престижното изложение за високи 
технологии в България – БАИТ ЕКСПО, води началото си 

от 1996 г. Дотогава ИТ фирмите представят новите си проду-
кти на Есен ния технически панаир в Пловдив, а 3 г. подред 
и на организираното от американското посолство изложе-
ние American Tech. След вялото участие на ИТ фирмите на 

БАИТ Експо –  
12 г. е най-яркото  
ИТ събитие у нас 

БАИТ Експо 98 
се провежда за 
първи път в 
зала Фестивал-
на

Н

1Историята на БАИТ
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Пловдивския панаир през септември 1996 г. БАИТ решава да 
организира своя изложба –БАИТ Експо. Тя се провежда от 3 
до 8 декември в зала 12 на НДК, като щандовете на 48 фир-
ми заемат изложбена площ от 800 кв. м. Проведени са и 13 
семинара. Членовете на асоциацията плащат за изложбената 
площ по $77 на кв. м. 

Импровизираните 
семинарни зали в 
зала Фестивална

Робин Кафали-
ев е водещ на 
церемонията 
при открива-

нето на БАИТ 
Експо 98
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БАИТ Експо 97 се провежда отново през декември в НДК 
и в него участват 74 фирми с обща изложбена площ от 1300 
кв.м. Проведени са и над 30 семинара, а кръглата маса е под 
наслов: „Може ли България да стане Сингапур на Балкани-
те“. Посетителите на изложението, платили регистрацион на 
такса от 5000 лв., участват в томбола за персонален компю-
тър БАИТ 166 MMX. 

Изложението през 1998 г. вече има нов дом – зала Фес-
тивална, където в рамките на 5 дни – от 24 до 28 ноември 
86 изложители демонстрират на 71 щанда свои продукти 
и партньори на обща площ от 2500 кв. м. Входният билет 
за възрастни е 1000 лв. По това време в страната действат 
около 1000 ИТ фирми с близо 18 000 служители, а ИТ паза-
рът за 1997 г. се оценява на 110 млн. долара. Между двете 
изложения оборотът на фирмите, членове на БАИТ, е нарас-
нал с 30-35%. Изложението е насочено към корпоративните 
потребители и обществения сектор, които обуславят 50% от 
цялото ИТ потребление в България. 

БАИТ Експо 99 се провежда в отеснялата вече зала Фести-

За БАИТ Експо 
99 зала Фес-
тивална вече 
е отесняла за 
желаещите 
изложители 
и фирмите 
теглят жребий
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По време на 
БАИТ Експо 
99 за децата 

е организи-
рана „Ком-

пютърна 
ваканция“

Една от 
атракциите 

на БАИТ 
Експо 2000 

са скоковете 
с бънджи

Безплатно 
ваканцион но 

влакче вози 
посетите-

лите между 
двете зали
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вална и съседната Академик. Общата площ на изложението 
е 3200 кв. м, заети от общо 98 щанда. Заради наличието на 
много желаещи на общо събрание на БАИТ всяка фирма 
тегли номер за избор на щанд. Атракция на БАИТ Експо 
99 изложението е стена за спортно катерене, за децата е 
организирана „Компютърна ваканция“. Безплатни автобус-
ни линии возят посетителите до зала Фестивална, има и 
безплатно ваканцион но влакче между двете зали. 4 дена 
в две зали се провеждат семинари от 11 ч. сутрин до 19 ч. 
вечер. Актуалните проблеми пред ИТ бранша продължават 
да са феноменът „Кражби на летище София“ и „Продажба 
на компютри без ДДС“, като по оценки на асоциацията около 
50% от домашните компютри се продават към този момент 
без ДДС и фактура. За БАИТ Експо 99 са отчетени 33 000 
посетители, от които 27 000 с билети и 6000 са с покани. 

В края на април 2000 г. БАИТ организира с Булгарреклама 
в зала 12 на НДК и пролетно Интернет Експо, подкрепено 
от БТК, БАИ и ББКЕПИ. На площ от 1200 кв. м са предста-

БАИТ Експо 
2001 се про-
вежда за първи 
път в Интер 
Експо Център
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вени 50 фирми, работещи в сферата на Интернет, а самото 
изложение е открито от министъра на транспорта и телеко-
муникациите Антони Славински. 

Тъй като строящия се изложбен комплекс на Интер Екс-
по Център все още не е готов, традицион ното БАИТ Експо 
2000 все още е в зала Фестивална. В него участват над 100 
фирми, а изложението е посетено от над 40 000 души от 
35 български града. За първи път в 5-годишната история на 
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БАИТ Експо 
2001 предло-
жи редица 
забавления 
за посети-
телите
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изложението над София лети и хеликоптерът 
на БАИТ ЕКСПО 2000. Организаторите отправят 
и спортни предизвикателства към посетите-
лите – скокове с бънджи и спортно катерене. 

БАИТ Експо 2001 се провежда за първи път в 
Интер Експо Център. Над 120 фирми от всички 
сектори на информацион ните технологии пре-
пълват Международния изложбен център в 
София и се налага осигуряване на допълнител-
на площ. За първи път със собствен щанд се 
представят организаторите на CeBIT – Deutsche 
Messe. За по-младите посетители са осигурени 
30 компютъра за геймърски турнири, на 30 
октомври 2001 г. има и 6-часово технопарти 
на Метрополис.

Над 118 фирми от всички сфери на 
информацион ните технологии и над 300 све-
товни производители са представени на сед-
мото издание на изложението – БАИТ Експо 
2002. В него за пръв път участва вторият GSM 

Безплатни автобуси 
превозват през 2001 г. по-

сетителите до новата 
изложбена зала
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оператор в България Globul, провежда се националното 
състезание за най-бързо търсене в Интернет. В този мо-
мент се отчита икономическа стагнация, но нарастващата 
популярност на изложението привлича над 35 000 души. 
Изложението става по-ориентирано към бизнеса, за което 
свидетелства богатата семинарна програма. 

През 2003 г. големите световни ИТ изложения Comdex, 
Computex и CeBIT са в застой. За щастие българското БАИТ 
Експо 2003 съвпада със 100 г. от рождението на Джон Ата-
насов. По този случай в програмата е включена уникалната 
експозиция “Компютрите преди и сега”. На посетителите 
са представени както най-новите високотехнологични ИКТ 
продукти, показвани за първи път у нас, така и устройства, 
представляващи историята на информацион ните технологии 
от миналото до наши дни. Основните теми извън презента-
циите на фирмите, по които БАИТ провежда кръгли маси, 

БАИТ Екс-
по 2002 е 
открит от 
Милчо Боров, 
председател 
на УС
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са “Електрон но правителство”, “Образование” и “Компютър 
вкъщи”. На осмото издание на изложението участват над 110 
водещи фирми от високотехнологичния ни сектор. Заради 
отчетения спад на интереса, възникват идеи за провеждане 
на изложението в няколко града.

Експото и старт на наградите от БАИТ
Заради спадащия интерес към изложението през 2004 г. 

асоциацията организира конкурс за организатор, като пред 
дългогодишния партньор Аск 93 на Красимира Краева, е 
предпочетена друга фирма, която не успява да предложи 
нови идеи. Месец преди изложението с организацията се 
заема Максим Бехар и неговата агенция M3 Communications. 
Една от новите идеи е по време на експото БАИТ да връчва 
награди за значим принос в развитието на информацион-
ните и комуникацион ни технологии в България. Нейни-
ят пръв носител през 2004 г. стана акад. Ангел Ангелов. 
Социоло гическата агенция Витоша Рисърч провежда две 
анкетни изследвания – на посетителите и на изложителите. 

БАИТ Експо 
2003 съвпада 
със 100 г. от 

рождение-
то на Джон 

Атанасов 
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Общо 3450 кв. м изложбена площ е заета от 106 фирми със 
собствени щандове, а проведените фирмени семинари са 
52. Общият брой на посетителите с билети обаче спада – от 
11500 през 2003 на около 8000 през 2004 г. Изложението 
БАИТ Експо 2004 е открито от вицепремиера Николай Ва-
силев, а на откриването присъства и Силвио Хотаран, който 
приветства БАИТ от името на ИКТ бизнеса в Югоизточна 
Европа. Асоциацията използва изложението, за да предло-
жи на правителството разработения план за въвеждане до 
2007 г. на ИКТ в българските училища. 

На юбилейното БАИТ Експо 2005 през ноември 2005 изло-
жители успяват да запълнят 2 зали в Интер Експо Център с 
общо 3000 кв. м изложбена площ. В рамките на съпътства-
щата програма има две важни за асоциацията теми – “Из-
граждане на е-правителство и други големи инфраструктур-
ни проекти; усвояване на предприсъединителните фондове 
на ЕС и участието на българските фирми при тяхното изпъл-
нение”. Втората тема е “Издигане на равнището на образо-

По време на 
БАИТ Експо 2004 
асоциацията 
връчва първата 
си награда за 
значим принос в 
развитието на 
информацион-
ните и комуни-
кацион ни техно-
логии в България 
на акад. Ангел 
Ангелов
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БАИТ Експо 
2005 е от-

крит от пре-
миера Сергей 

Станишев

вателната система чрез внедряване на ИТ за преподаване 
и усвояване на знания”. При откриването на изложението 
асоциацията връчи своите награди за особен принос към ИТ 
в България на двама авторитетни български учени – акад. 
Кирил Боянов и чл.-кор. Борис Боровски. 

Почти същия брой фирми и изложбена площ има и на 
БАИТ Експо 2006. Традицион ната вече награда на БАИТ е 
присъдена посмъртно на инж. Иван Марангозов, за при-
носа му в създаването на първите български персонални 
компютри. Статуетката се съхранява в музея в специален 
раздел, посветен на делото на инж. Марангозов. Освен 20 
фирмени семинара, асоциацията провежда и две свои кон-
ференции по актуални теми. На едната – „Българската ИТ 
индустрия в Европа” се обсъждат аспектите на готовност та 
на българската ИТ индустрия за работа в новите условия, 
които ще настъпят след присъединяването на страната ни 
към Европейския съюз. Втората по традиция е на тема „ИКТ 
в образованието”. Проведеното от МБМД проучване показ-
ва, че 80% от посетителите биха посетили изложението и 
следващата година.

Дванадесетото поред международно специализирано из-
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ложение БАИТ Експо 2007 се провежда от 30 октомври до 3 
ноември 2007 г. в Интер Експо и Конгресен Център – София. 
То е първото след влизането на България в ЕС и е структури-
рано в 3 тематични групи – „Хардуер“, „Софтуерни продукти“ 
и секторите Телекомуникации, Мултимедия и Интернет. На 
БАИТ Експо 2007 г. асоциацията за трети път акцентира вър-
ху образованието. Експото дава възможност на университе-
ти, учителски колективи и дори ученици да демонстрират 
своите разработки, продукти и системи за електрон но обу-
чение, внедрени в системата на образованието. Чрез реа-
лизирането на инициативата БАИТ потвърждава публично и 
институционално своята обществена отговорност и подкре-
пата си за развитие на модерно образование в България, за 
което единствена алтернатива е ускореното въвеждане на 
ИКТ в преподаването и ученето. Образователният семинар 
по време на БАИТ Експо 2007 включва:

- “Колективен щанд“ с 27 щанда, от тях 15 училища, 4 
университета и 8 фирми, както и централен информационен 
щанд на МОН;

- Международна конференция „ИКТ в образованието“ с 
над 20 презентации, разпределени в тематични групи.

Освен това по време на БАИТ Експо 2007 асоциацията 
организира и Форум за развитие на информацион ните тех-
нологии съвместно с ДАИТС, Комисията за регулиране на съ-

На БАИТ 
Експо 2006 
традицион-
ната вече 
награда 
на БАИТ е 
присъдена 
посмъртно 
на инж. Иван 
Марангозов



30

общенията и Асоциация „Телекомуникации”. Основен фокус 
в програмата на форума бе използването на европейските 
фондове и програми за развитието на информацион ните 
технологии в България.

Зелената вълна в ИТ е един от акцентите на БАИТ Експо 
2008 г., което е последното проведено под това име. За 
стимулиране на интереса към него е договорено участие-
то на немската асоциация по информацион ни технологии, 
комуникации и нови медии BITKOM и немски ИТ фирми. 
Участват също северно-гръцката ИТ асоциация SEPVE и висо-
котехнологичният ИКТ парк TEHNOPOLIS SA. На БАИТ Експо 
2008 г. асоциацията присъжда своята награда на акад. Пе-
тър Кендеров за изключителния му принос в развитието на 
математиката и информатиката в България, както и заради 
личните му заслуги за изграждането на поколения млади 
математици и информатици, многократно отличавани на 
световни и национални олимпиади.

През 2009 г. е направен опит за промяна на формата – като 
под името БАИТ@Home в началото на декември се провежда 
изложение-базар в ЦУМ

През 2010 г., когато БАИТ празнува 15 г. от основаването си, 
е представена нова визия, по която се работи за БАИТ Експо 
2010. Тя обединява нови и стари форми на бизнес изложение, 
нови модули като разработване на Б2Б парк, БАИТ Акаде-
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мия, която да запълни нишата свързана с обучения, обучаващи 
фирми и т.н. Трябва да има и форум, насочен към политици 
и взимащи решения в държавата, както и възможност за ре-
ално и виртуално посещение на изложението, семинарите и 
дискусиите. Концепцията и изпълнението на БАИТ Експо 2010 
е поверено на Аск, дългогодишен партньор на БАИТ. По една 
или друга причина обаче тези идеи не се реализират.
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т създаването си БАИТ е изключително активна по всички 
въпроси, които засягат ИТ бранша у нас – от митата върху 
компютърните стоки, през нелегалния внос, обществените 
поръчки, стимулирането на износа, развитието на ИТ специа-
листи, сътрудничеството със сродни организации в чужбина. 
През последните 10 г. неизмен на тема остава електрон ното 

Ключови дейности  
на БАИТ 

О

1 Историята на БАИТ
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правителство и електрон ните услуги в администрацията, 
така че бизнесът да бъде улеснен при взаимоотношенията 
му с държавната и общинската власт. 

След успешен европейски проект за укрепване на 
организацион ната структура на БАИТ на Общо събрание 
се взима решение да бъдат създадени комисии и работни 
групи към асоциацията, които да изработват ясни позиции 
и да предлагат на УС начини на действие.

На Общото събрание от 2001 г. са създадени няколко ра-
ботни групи – по ДДС (за работа с МФ и ГДД по промени в 
ЗДДС и Правилника за ДДС), по провеждане на търгове по 
ЗОП, както и РГ по компютърни престъпления, която пре-
раства в Комисия по нелоялната конкуренция. Отделно РГ 
на БАИТ е определена със заповед на министъра от март 
2002 г. и за официална работна група и към МОН, която 
започва разработката на Национална стратегия за разви-
тие на ИТ в средното образование. Предложено е също 
създаване на РГ към БАИТ по определени важни проекти 
в страната, включително за разработване на концепция за 
информацион на система на МВР, по интернет и телекому-
никации (работи в НС по проектозакона за далекосъобще-
нията), както и по е-правителство.

Работните групи, които действат по важни и дългосрочни 
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проблеми като образование, обществени поръчки, е-адми-
нистрация, законодателство и международно сътрудничест-
во, прерастват в постоян ни комисии към асоциацията. Това 
са и действащите към момента комисии, като повече на 
брой постоян ни комисии имаше през 2008 г., когато Общото 
събрание решава да се създадат 8 такива комисии. Сред тях 
са Комисия по законодателна дейност и работа с държавна-
та администрация, Комисия за международно сътрудничест-
во, Комисията за европейски програми и проекти, Комисия 
по конкурентоспособност (вкл. РГ по търговете), Комисия по 
образованието, както и специални комисии за големите ИКТ 
инфраструктурни проекти на държавата и за изложбените 
прояви. Отделно Софтуерната секция се занимава с решава-
не на проблемите за повишаване на конкурентоспособност-
та на софтуерната индустрия.

Нередностите при обществените поръчки
е една от областите, в които асоциацията най-често се на-
месва, като създадената още в началото работна група се 
стреми да реагира при всички сигнали, а освен това не-
прекъснато прави предложения за подобрения на закона 
и начина на прилагането му. През 2000 г. например БАИТ 
предлага редица промени в ЗОП, включително подготовка 
на тръжното задание да се съгласува със съответната бран-
шова асоциация, а експерти от браншовите организации да 
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участват в тръжните комисии при подготовка на заданието 
и оценка на резултатите. Цената на тръжната документация 
не трябва да надхвърля стойност та на консумативите за 
изготвянето ѝ (но не повече от 50 лв.), а браншовите орга-
низации да имат право да възразяват при зле подготвена 
тръжна документация. БАИТ успява да постигне намаляване 
на цената, както и известен успех по отношение на външ-
ните експерти, но останалите предложения не са приети.

През 2004 г. заради мащабния проект iClass на Министер-
ството на транспорта и съобщенията, предвиждащ ускорено 
въвеждане на ИКТ в българското образование, БАИТ отно-
во предлага промяна на методологията за провеждане на 
тръжните процедури и методика за оценка на предложени-
ята. Създадената през 2005 г. обща работна група на БАИТ и 
МТС (предвидена в подписания на 17 януари меморандум 
между БАИТ и МТС) представя нова методика в края на фев-
руари. Тя гарантира постигане на максимална еднозначност 
и обективност при оценка на тръжните оценки. Разработе-
но е и ръководство за подготовка на тръжните процедури. 
Впоследствие търговете са проведени по „стария начин“ и 
старата методология. 

Подобен е случаят и през 2014 г., когато са обявени мно-
жество тръжни процедури с дискриминацион ни условия в 
тях. Комисията по пазарна конкуренция не успява да реаги-
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ра на всички сигнали и УС на БАИТ изпраща две отворени 
писма. Първото е от юли 2014 г. до министър-председателя 
Пламен Орешарски, което не получава адекватен отговор. 
Второто е от 11 август 2014 г. до служебния премиер проф. 
Георги Близнашки за бърза реакция по процедурите в при-
ложения списък, като се предлагат отстраняване на пороци-
те в търгове, в които това е възможно, или нови процедури, 
където недостатъците не могат да се поправят. 

Електрон ното управление
е друга важна тема, по която БАИТ работи както самостоятелно, 
така и в сътрудничество с другите ИТ асоциации. Една от пър-
вите публични прояви е проведената по време на БАИТ Експо 

Инициативата „Компютър вкъщи”
Стартирана през далечната 2003 г. инициативата „Ком-

пютър вкъщи“ (Home PC) предвижда първоначално да-
нъчни облекчения за гражданите при покупка на легален 
компютър. По дан ни на асоциацията през 2003 г. само 
6,8 % от домакинства в България имат компютър вкъщи, 
а достъп до Интернет имат само 152 100 души, или 5,2% 
от населението. Заложената цел е България да преодо-
лее изоставането от страните, които през май 2004 г. се 
присъединяват към ЕС – Унгария, Чехия и Словакия. През 
2005 г. инициативата получава подкрепа и от Intel, а целта 
е формулирана по-ясно – с финансова помощ от страна 
на държавата българските ученици и студенти да получат 
достъп в дома си до съвремен на компютърна техника, 
която да послужи най-ефективно за целите на тяхното 
образование и повишаване на квалификацията им. 

Въпреки първоначалната подкрепа на вицепремиера 
Шулева и МОН, предложенията за данъчни облекчения 
са блокирани редовно от Министерството на финансите и 
данъчните органи. След 5-годишни усилия напредъкът на 
технологиите и спадът на цените на компютърната техника 
„решават“ до известна степен задачата за домашното PC, 
но ИТ проблемите на училищата продължават да са много 
сериозни и днес.
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2003 кръгла маса за „е-правителство“. През 2006 г. асоциация-
та реагира остро срещу търговете на МДААР за „Интеграцион-
на система на е-правителство” и за „Пилотна интеграцион на 
структура за електрон на област“, а впоследствие печели и в 
съда срещу действията на министерството. В същото време 
всяка година асоциацията участва в дискусии, срещи и семи-
нари по темата. През 2010 г. представя своето становище за 
разработената от тогавашното правителство и МТИТС „Кон-
цепция за е-управление“, като настоява освен Стратегия за 
развитие (приета едва в края на 2010 г.) да има пътна карта 
и бюджет. Асоциацията настоява да бъде назначен подходящ 
главен директор по е-управление, който да е овластен да уп-
равлява дейностите и координацията на всички държавни 
структури, както и да бъде създадено Министерство на ИКТ, 
което е записано в предизборната програма на ГЕРБ. 

През 2011 г. БАИТ заедно с БАСКОМ и ИКТ Клъстер създава 
работна група от експерти от трите браншови организации, 
която внася в МТИТС предложенията им относно проекта 
по ОПАК „Развитие на административното обслужване по 
електронен път”. По време на Наградите на БАИТ за 2011 г. 
ресорният зам.-министър Валери Борисов връчва на пред-
седателя на УС на БАИТ пътната карта за въвеждането на 
електрон ното правителство. 

През 2013 г. БАИТ и още 4 сродни организации създа-
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ват общата браншова група по е-управление, като нейното 
председателство става на ротационен принцип. В нея се 
включват БАИТ, ИКТ Клъстър, БАСКОМ, АСТЕЛ и Българска 
уеб асоциация (БУА). От 2014 г. тази обща браншова група 
се включва в междуведомствената група за е-управление, 
създадена от МТИТС в началото на 2014 г. 

На 20 април 2015 г. асоциацията организира заедно с 
евродепутата Ева Паунова едно от най-мащабните си съ-
бития в област та на е-управлението – кръглата маса на 
тема „Единен цифров пазар чрез е-управление и диги-
тално предприемачество“. Тя е проведена в рамките на 
проекта WATIFY, чийто изпълнител за България е БАИТ. В 
дискусията взимат участие зам.-председателят на ЕК и ко-
мисар за един ния цифров пазар Андрус Ансип, премиерът 
Бойко Борисов, вицепремиерът Томислав Дончев, минис-
търът на транспорта, ИТ и съобщенията Ивайло Московски 
и генералният директор на европейската ИТ асоциация 
DIGITALEUROPE Джон Хигинс.
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Образованието

емата за ИТ кадрите е важна за фирмите у нас, но в началото 
на прехода проблемът не е толкова остър. С навлизането на 

информацион ните технологии във все повече предприятия 
от различни икономически сектори и усложняването на ИТ 
проектите, съчетани с нестихващата емиграция на български 
специалисти, ИТ фирмите започват да лобират по-усилено 
за модернизиране на българското образование и по-широ-
ко навлизане на ИКТ в образователния процес. По време на 
БАИТ Експо през 1999 г. асоциацията организира кръгла маса, 
чиято основна тема е напускането на страната от много ИТ 
специалисти, предимно млади хора. В дискусията участват 
представители на държавата в лицето на Божидар Симеонов 
(КПД), Божидар Соколов (БКТ), Христо Трайков (ИТ директор 
в МФ), както и Сергио Вечи, координатор на програма към 
ЕС. Още по това време в Европейския съюз има над 500 хил. 
свободни работни места, а близо 2 млн. са пряко заетите в 
европейската ИТ индустрия. Едно от предложенията на БАИТ 
тогава е студентите, които работят в наша компютърна фир-
ма, да не влизат в казарма, а да продължат да работят във 
фирмата, а тя да плаща на армията. След 3 г. младежът полу-
чава документ, че е отслужил. През 1998 г. висшистите слу-
жат по 9 месеца в армията. Идеята е отхвърлена, но по-късно 
с влизането на България в НАТО донаборната воен на служба 
отпада изцяло. 

През 2000 г. към МОН е създадено специализирано 

Т
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звено Unicom-B, което да отговаря за проекта за един на 
комуникацион на Интернет среда между всички български 
училища, университети и научни звена. То става част от 
паневропейската инициатива GEANT. Еврокомисията фи-
нансира 40% от проекта, но държавата не може да намери 
(веднага) останалото финансиране и в края на 2000 г. в стра-
ната има само 6 възела, ползвани предимно от академични 
потребители. 

През 2001 г. специалната работна група към БАИТ по про-
блемите на ИТ в образованието помага при изработването 
на Национална стратегия за развитие на ИТ в средното об-
разование. От март 2002 г. имен но тази РГ на асоциацията 
е определена за РГ към МОН. Тя изготвя програма 2003 
за адаптиране на образованието към изискванията на ИТ 
индустрията и ускорено навлизане на ИТ в образователния 
процес. Документът съдържа задачи, които стоят за решава-
не на ИТ в българското средно образование, в област та на 
висшето образование и практически стъпки за реализиране 
на програмата.

Училищната PC епопея през 2004-2005 г.
“Темата за образованието е изключително важна и сега 

всички го усещаме като работодатели – няма достатъчно 
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кадри в дадени области, получи се откъсване на образо-
вателната система от нуждите на бизнеса. Някои браншо-
ве изоставаха, други като ИТ се развиваха много бързо, а 
образователната система се движеше със стара инерция, 
коментира Васил Василев, председател на УС на БАИТ в 
периода 2003-2005 г. – През 2003 г. с Любомир Димитров 
направихме работна група, в която участваха тогавашният 
зам.-министър на образованието Юлиян Наков, Хуго Оскар, 
декан на ТУ - София, Ангел Смрикаров, зам.-ректор на Ру-
сенския университет и секретар на Академичната общност 
по компютърни системи и информацион ни технологии (АО-
КСИТ), Румен Николов, декан на математическия факултет 
при СУ „Св. Кл. Охридски“, Никола Карадимов, съветник на 
президента Първанов", допълва Василев.

"При първото ми посещение в МОН вместо с министър 
Владимир Атанасов, се срещнах с неговия заместник Атанас 
Герджиков, отговарящ за висшите училища. За щастие в сре-
щата се включи и Юлиян Наков, на когото бяхме представе-
ни като колегите от БАИТ, продължава Васил Василев. – Ние 
искахме да вкараме ИТ не само като предмет за обучение 
на учащите, а като средство за обучение. Тогава вече бяхме 
стартирали идеята „Компютър вкъщи“. През 2002 – 2003 г. 
нивото на компютризация в домакинствата беше слабо и ис-
кахме да стимулираме купуването на компютър за вкъщи и 
стратегията за училищата, бе едно естествено продължение.

Идеята се хареса на Наков, направихме групата и той се 
включи. Събрахме се още следващия четвъртък в офиса на 
БАИТ на ул. Шипка, който беше само 40 квадрата. На нея 
дойде Наков, Никола Карадимов и заедно с дугите 10-12 
човека направихме брейнсторминг за състоянието на обра-
зованието, какво да правим, накъде да вървим. Решихме да 
ползваме ресурсите на министерството за проучване състоя-
нието на училищата по отношение на компютризацията. Из-
следването показа, че в 3200 средни училища имаше около 
7-8 хиляди компютъра, включително в счетоводството или 
PC при някои директори. Имаше училища, в които нямаше 
нито един компютър, а в други директорите се бяха пребо-
рили за нещо повече", добавя Василев.

Според него на хартия е имало някаква стратегия за обра-
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зованието от края на 90-те, но малка част от нея е ставала за 
ползване. "Затова започнахме да пишем нова стратегия, каз-
ва Василев. – Работната ни група се превърна в официална 
група към МОН, която се събираше всеки четвъртък. Засе-
данията се провеждаха в министерството, включително с 
техни юристи, така че документът да е облечен в официални 
рамки и да са предвидени конкретни реално изпълними 
стъпки. Документът бе одобрен от юристите на МОН, имаше 
и проектобюджет, и така стигна до бюрото на Владимир Ата-
насов, където престоя доста дълго време. След това смениха 
министъра и нещата замряха. 

През 2004 г. по време на CeBIT направихме Ден на бъл-
гарските ИТ. БАИТ покани Николай Василев да говори за 
възможностите за инвестиции в България и какво предла-
га родният ИТ бизнес. Получи се добро събитие за около 
100 човека, имаше дори правостоящи. След това дадохме 
официален обяд, на който Николай Василев поде темата за 
образованието и аз му разказах за стратегията, която бяхме 
разработили в работната група.

След 3-4 месеца през лятото на 2004 г. Николай Василев 
започна да говори колко е важно образованието, как трябва 
да се интегрират ИТ в образователния процес и добавя-
ше, че има стратегия, но без да споменава БАИТ. С Милчо, 

С Милчо, Златко 
и Жоро Балански 
обсъдихме, че не 

претендираме за 
„бащинство“ на 
стратегията за 
образованието, 
стига тя да се 

изпълни, спомня 
си Васил Василев
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Златко и Жоро Балански обсъдихме, че не претендираме 
за „бащинство“ на тази стратегия, стига тя да се изпълни. 
Направихме и паралелно събитие, което да катализира про-
цеса. Николай Василев успя да прокара документа през пар-
ламента, гласуваха и бюджет", обяснява Василев.

Търговете за училищата
„През 2005 г. започнаха първите търгове за училищата – 

на няколко стъпки щяха да бъдат похарчени 50 млн. лв., 
спомня си Васил Василев. – Първите търгове за по-малки 
суми минаха по традиция по стария начин – със скандали. 
Тогава започнахме да търсим контакт по темата с Николай 
Василев (вече министър на транспорта и ИТ), включително и 
през Орлин Кузов, шеф на тогавашната Агенция за развитие 
на ИКТ, и през зам.-министър Неделчо Неделчев, но не ус-
пяхме да се срещнем с него. Накрая решихме да направим 
пресконференция в БТА в 12 часа – с тематика ИТ в образо-
ванието и проблемните търгове. В 10 часа вечерта минис-
тър Василев се обади лично и поиска да се видим преди 
пресконференцията. В 8 часа сутринта отидохме в кабинета 
му със Златко Златков и Георги Балански. Той ни посрещна 
като първи приятели, каза, че трябва да имаме постоянен 
контакт и предложи да подпишем меморандум между БАИТ 

Въпреки подписа-
ния меморандум 
между БАИТ и 
мининстър Ва-
силев, търговете 
за училищата 
се провеждат по 
старата мето-
дология и асоци-
ацията завежда 
дело срещу минис-
терството
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и МТИТС за развитие на ИТ в образованието, в частност и за 
търговете. Оформихме документа и го подписахме. Според 
меморандума бе създадена работна група, в която влязоха 
Александър Огнянов (шеф на ИТ отдела на МТИТС), Йордан 
Кисьов от БАИТ и десетина други специалисти по ИТ и по 
ЗОП. Впоследствие направихме и семинари за наша смет-
ка – как да се внедри ЗОП по отношение на ИТ, доразвихме 
методиката на Световна банка за икономически най-изгодна 
оценка в посока нашите условия, така че в изискванията 
на ЗОП за ИТ решения оценката и класирането да се прави 
според ясни и открити критерии.

Порочна практика бе да се избира най-евтиното предложе-
ние – при компютрите нещата са сложни, не винаги най-ев-
тиното е най-доброто. Направихме методиката, тя мина през 
юристите и беше спусната към Агенцията по обществени по-
ръчки, а те обещаха да я внедрят където е целесъобразно.

И така след първите два порочни търга излезе следва-
щият – вече за 37 млн. лв., а в документацията пишеше: 
„Начин на оценка – печели офертата с най-ниска цена”. То-
гава започнаха нови скандали, дори започнахме да съдим 
министъра от името на БАИТ и накрая спечелихме делото“, 
допълва Васил Василев, председател на УС на БАИТ в пе-
риода 2003 – 2005 г.

През 2006 г. образователните инициативи на БАИТ полу-
чават подкрепа от новосъздадената Академична общност по 
компютърни системи и информацион ни технологии (АОК-

През 2009 г. 
БАИТ под-

писва мемо-
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ство и общи 
намерения с 

политически-
те партии, 

включително с 
ГЕРБ



45

СИТ). Сключеният с нея договор за сътрудничество предвиж-
да съдействие на МОН при реализацията на националната 
стратегия за използване на ИКТ в училищата. Съгласно дого-
вора БАИТ се ангажира да съдейства при организирането и 
провеждането на практиката на студентите по компютърни 
системи и информацион ни технологии, както и да помага 
при поддържането и модернизирането на техническата база 
и софтуера, катедрите и институтите по компютърни системи 
и информацион ни технологии. 

През 2007 г. БАИТ и Министерството на образованието 
и науката (МОН) подписват нов меморандум за съвместно 
сътрудничество при внедряването и прилагането на ИКТ за 
развитие на системата на образованието и подобряване 
на качеството на обучението. Документът е подписан от 
тогавашния министър на образованието и науката Даниел 
Вълчев и от председателя на УС на БАИТ Боян Бойчев. Ос-
новна цел, записана в меморандума, е подобряване на ко-
ординацията и съвместните действия между министерството 
и асоциацията за усъвършенстване на системата на образо-
ванието чрез ускореното навлизане на ИКТ в българското 
училище и превръщането им в неизмен на част от процеса 
на преподаване. Това сътрудничество трябва да помогне за 
реализиране на Националната програма за развитие на учи-
лищното образование и предучилищното възпитание и под-
готовка в периода 2006-2015 г., включително по отношение 
разработването на образователни услуги и софтуер, както и 
на образователна мрежа. От своя страна, МОН се ангажира 
да съгласува с БАИТ методиката и насоките за провеждане 
на тръжни процедури в сферата на ИКТ преди утвърждава-
нето им. Освен това ще включва експерти, предложени от 
БАИТ, във всички етапи на подготовка на тръжните досиета, 
както и при оценка на търговете. Планирано е и създаване 
на съвместен координационен център. 

Темата за образованието е залегнала и в меморандумите 
за разбирателство и общи намерения, които 

БАИТ подписва с политическите партии 
през 2009 г. преди парламентарните избори. Освен реали-
зиране на програмата „Компютър вкъщи” на БАИТ с цел съ-
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ществено увеличаване броя на компютрите в домовете на 
българските семейства за използването им в образователна-
та подготовка на учениците и студентите, партиите обещават 
да работят за запазване и реализиране в България на инте-
лектуалния потенциал на страната, като създадат подходящи 
условия за това. Обещани са съвместни мерки за стимулира-
не на обучението в област та на ИКТ и разработка на плано-
ве за дългосрочни ИКТ проекти, които да задържат младите 
специалисти в страната.

Мерките специално в област та на методологията за тръж-
ните процедури обаче остават на хартия, както констатира 
срещата от октомври 2009 г. на тема „Десет години ЗОП и 
8 години закон но опорочаване на поръчките”, която преми-
нава при сериозен интерес от страна на членовете на БАИТ. 
На срещата са представени и предложенията за промяна 
на съществуващия ЗОП, които ръководството на асоциаци-
ята внася в Народното събрание, както и други мерки за 
противодействие на корупцион ния процес. Позицията на 
БАИТ е подкрепена от сродни браншови организации като 
БАСКОМ и АСТЕЛ. 

През 2012 г. след жалба на БАИТ през Комисията за за-
щита на конкуренцията, КЗК спря обществената поръчка 
за изграждане на електрон на платформа, по която да се 
учи в българските училища. В критериите към кандидатите 
бяха включени неправомерно ограничителни условия, които 
драстично намаляват броя на потенциалните кандидати и 
будят съмнения за манипулиране на крайния избор. 

Положителните примери 
В рамките на БАИТ Експо асоциацията традицион но про-

вежда образователен форум. Той е много силен през 2008 г., 
когато свои разработки и приложения на електрон но учебно 
съдържание представят 20 училища и 5 фирми. Освен това 
в рамките на изложението БАИТ връчва свои стипендии на 
изявени студенти с отличен успех и успешно участие в меж-
дународни научни олимпиади и с активно участие в изсле-
дователската дейност в съответните университети и висши 
училища. Подборът на кандидатите се извършва от комисия, 
включваща изтъкнати преподаватели и представители на 
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бизнеса. Стипендията на БАИТ за учебната 2008/2009 г. е да-
дена на Велислава Спасова от ТУ – София, филиал Пловдив.

През 2010 г. на Общото събрание на асоциацията е създа-
дена нова инициатива към БАИТ "ИТ в образованието", чия-
то цел отново е подобряване на взаимодействието с МОМН. 
Учредители на инициативата са ТехноЛогика, Контракс, Орак 
Инженеринг, Брейнуеър и Едимит, но в работата ѝ могат да 
се включат всички заинтересовани фирми от асоциацията. 

В периода 2011- 2013 г. инициативата „Образование“ на 
БАИТ работи много активно. През 2013 г. инициативата е 
преобразувана в Комисия „Образование”, като УС избира 
за председател Елена Маринова от Мусала Софт, а члено-
ве стават Кирил Русев от Нимеро и Теодора Върбанова от 
Майкрософт. 

През 2013 г. БАИТ участва в проекта на Американския 
университет в България по ОП „Управление на човешките 
ресурси“, като експерти на асоциацията помагат при изгот-
вянето на магистърските програми за обучение в област та 
на ИКТ. 

БАИТ активно съдейства в рамките на общата браншова 
група по образование за създаване на Национален съвет за 
реформа в образованието, който стана факт в края на ноем-
ври 2013 г. Чрез Комитет "Човешки ресурси" на КРИБ БАИТ 
участва и в разработването на дейностите по ОП "Наука и 
образование за интелигентен растеж". 

През 2014 г. БАИТ се включва и в Обществения съвет, 
който се създава към тогавашното Министерство на обра-
зованието, младежта и науката (МОМН), договорен в мемо-
рандума за сътрудничество между МОН и БАИТ, подписан 
на 15.12.2007 г. 

БАИТ партнира и на ТУ - София в актуализацията на учеб-
ния план и учебните програми за магистър за специалност 
„Информацион ни технологии“ към ФКСУ, така че те да бъ-
дат изградени изцяло на базата на тематики и дисциплини 
(курсове), предложени от фирмите на ИТ индустрията, в 
съответствие с европейските и международни стандарти 
и приоритетните направления. Проектът в ТУ – София се 
финансира по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

През юли и август 2014 г. председателят на Комисия 
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„Образование“ на БАИТ Елена Маринова участва актив-
но в работата по текста на секторния анализ в сферата на 
информацион ните технологии по проект на БСК. В този 
проект водещ партньор за ИТ сектора е БАСКОМ, но тек-
стът на анализа мина на обсъждане през общата браншова 
група по образование.

През 2014 г. БАИТ подкрепя петицията срещу премахване 
на информатиката и намаляване на часовете по ИТ в учили-
ще, изпратена от Колегия учители по информатика и ИТ от 
област Пловдив. В своето писмо асоциацията настоява, че за 
да се създаде интерес към ИТ в младите хора, е необходимо 
изучаването на програмиране и по-нататък на информати-
ка от 1-ви до 8-ми клас чрез множество игрови подходи. 
Същевремен но информацион ните технологии задължи-
телно трябва да бъдат част от всички общообразователни 
предмети още от 1-ви клас. „Това са базови е-умения, необ-
ходими за всички, независимо от избраната кариера“, пише 
асоциацията, която през март 2014 г. изпраща подробно 
своето становище до тогавашния министър на образование-
то и наука проф. Клисарова. С него БАИТ подкрепя общите 
принципи и посоки на "Стратегия за ефективно прилагане 
на ИКТ в образованието и науката на Р. България (2014-
2020)", но счита че най-важно е бързото преминаване към 
формулиране на конкретни проекти и тяхното изпълнение.

През 2009 г. асоциацията участва за първи път в 
инициативата на Европейската комисия „Европейска сед-
мица на уменията в област та на ИКТ“ (Е-Skills Week), прове-
дена през март 2010 г. През 2012 г. БАИТ става партньор на 
проекта E-Skills за България, а след изключително успешното 
му изпълнение проектът е продължен и през 2014 г. В края 
на април 2015 г. стартира и кампанията eSkills for Jobs 2015-
2016, като в този период БАИТ ще обедини усилията си с 
държавните институции, висшите училища и ИТ компании 
за развитие на електрон ните умения и създаване на заетост.
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Международна дейност 
и европроекти

ще от създаването си БАИТ развива активни контакти със 
сродни организации от региона и ЕС. БАИТ е единстве-

ният член от българска страна в Европейската асоциация за 
информацион ни технологии – DIGITAL EUROPE (бивша EICTA). 

Международните контакти на БАИТ стават по-официални 
през 2000 г., когато организациите EICTA и EACEM подготвят 
ИКТ асоциациите в Източна Европа за влизане в ЕС и един-
ния европейски пазар. Българският представител естествено 

О

През 2000 г. 
EICTA и EACEM 
подготвят ИКТ 
асоциациите в 
Източна Европа 
за влизане в ЕС и 
един ния европей-
ски пазар

1Историята на БАИТ
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е БАИТ. Ръководител на проекта е Оливър Бланк, генерален 
директор на EICTA.

През 2001 г. с GTZ е постигната договореност за частич-
но финансиране на сертифицирането на над 30 фирми по 
стандарта за качество ISO 9001, както и за подпомагане 
участието на наши фирми в международните изложения 
Systems (Мюнхен) и CeBIT – в Хановер и в Истанбул.

През 2001 г. БАИТ става партньор в проекта на Европей-
ския съюз по програма за насърчаване на бизнеса (BSP), а 
от май 2002 г. участва и в проекта по 5 рамкова програма 
„Инициатива информацион но общество за Югоизточна Ев-
ропа” (ISIS) с продължителност 30 месеца. От 1 май 2003 г. 
БАИТ участва в проекта BSP 2 – Electranet. Той се изпълнява 
съвместно с още 8 браншови асоциации от Централна и 
Източна Европа, координиран от EICTA и финансиран по 
програма PHARE на Европейския съюз. За 18 месеца са под-
готвени 2 специалисти на БАИТ – Веселин Янков и Веселин 
Комитов, проведени са и 5 базови семинара по основните 
направления на законодателството, касаещи бранша – ко-
муникации, електрон на и електротехническа промишленост, 
интелектуална собственост и авторско право, екология, без-
опасни условия на труд.

Втората международна инициатива е ISIS – регионален 
проект с участието на ИТ асоциациите от Румъния, Турция, 
Гърция и Западните Балкани, също финансиран от Европей-
ската комисия. Целите на проекта, продължил 2 години и 
половина, са проучване на състоянието и условията, в които 
работят фирмите от бранша и се предприемат мерки за 
подобряването им, да се създадат условия и механизми за 
контакти и партньорство между фирмите от региона. Про-
ведени са 4 регионални международни семинара, два от 
които със съпътстващи “бизнес борси”. 

От началото на 2002 г. БАИТ е член на Световния алианс 
по информацион ни технологии и услуги (WITSA) и полу-
чава покана за членство в Европейската асоциация по 
информацион ни и комуникацион ни технологии (EICTA).

Най-новите европейски проекти 
През 2009 г. е сформирана нова комисия в област та на 
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международното сътрудничество и европейските програ-
ми с председател Стоян Боев от Интерконсулт България. 
През 2011 г. БАИТ участва в избора на новия генерален 
директор на DIGITALEUROPE Джон Хигинс, а през 2012 г. 
вече е партньор на DIGITALEUROPE и European Schoolnet в 
организирането на Европейската седмица на е-уменията 
2012, проведена от 26 до 30 март 2012 г. У нас седмицата 
преминава изключително успешно, а БАИТ получава висока 
оценка от Антонио Таяни, вицепрезидент на ЕК. През 2013 г. 
и DIGITALEUROPE отличава БАИТ заради изключително ус-
пешния проект „Европейска седмица на е-уменията 2012”. 
Първата награда Recognition Awards 2013 е връчена на из-
пълнителния директор на БАИТ Весела Калъчева за постиг-
нати най-високи резултати по отношение на брой събития, 
брой участници в тези събития, брой публикации в медиите 
и най-голяма достигната аудитория. Изборът е направен на 
база на показаните резултати от общо 23 национални ИТ 
асоциации, участвали в проекта.
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След успеха БАИТ получава нова покана да се включи 
в проектните предложения за два нови проекта, отново 
като подизпълнител. Единият е „Е-skills for jobs 2014”, про-
дължение на проекта „Европейска седмица на е-уменията 
2012 г. Другият проект е „Fostering Digital Entrepreneurship 
in Europе” с продължителност 24 месеца.

На 7 декември 2012 г. БАИТ получава и договора по 
открита процедура за конкурентен подбор на проекти: 
BG161РО003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепването на 
съществуващи офиси за технологичен трансфер” по ОП „Раз-
витие на конкурентоспособност та на българската икономи-
ка” 2007-2013 г. С това започва първият етап на проекта на 
БАИТ „Национален офис за технологичен трансфер в област-
та на ИКТ сектора”, който е с продължителност 24 месеца и 
с общ бюджет на стойност 330 989,70 лв., от които размерът 
на безвъзмездната финансова помощ е 231 692,09 лв.

През 2014 г. Стоян Боев е избран за член на Борда на 
DIGITALEUROPE. Това става на Генералната асамблея на 
DIGITALEUROPE, проведена на 17 и 18 юни 2014 в Брюксел. 
Това е още едно признание за активната работа на БАИТ 
през последните 3 години. DIGITALEUROPE, която пред-
ставлява дигиталната индустрия в Европа, обединява 56 от 
най-големите глобални ИТ корпорации, телекоми и компа-
нии за потребителска електроника, както и 35 национални 
асоциации, сред които и БАИТ.

През 2014 г. БАИТ участва и в създаването на Дигитал-
ната национална коалиция, инициатива на ЕК, тръгнала на 
централноевропейско ниво и продължена във всяка стра-
на-членка на ЕС.
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2 БАИТ през погледа 
на председателите



54

Николай Илиев,
първият председател на БАИТ 
(1995 г. – 1996 г.)

2 БАИТ през погледа 
на председателите

Членове на УС: 
Николай Илиев 

(Датекс), Божидар 
Петров (Абакус 
Трейд), Николай 

Николов (Експрес 
Консулт), Асен Кой-

нов (Инсист Елек-
троникс), Йордан 

Кисьов (Риск Елек-
троникс)

Как бе създадена БАИТ и защо бе нужна такава 
организация?

След промените малкото български ИТ фирми 
бяха основани предимно от специалисти с повече 
опит в област та на информацион ните технологии, 
отколкото в търговските практики. Въпреки това 
поне няколко от нас вече бяха започнали да про-
умяват, че независимо от неминуемата конкурен-
ция проблемите, които съществуват помежду ни, 
са много по-малко от тези, които бихме могли да 
решим заедно. Така се роди идеята за създаване на 
браншова асоциация, от името на която да имаме 
по-голям шанс да защитаваме общите си интереси.

Какво постигна БАИТ по време на вашия мандат? 
Спомням си, че при откриването на първото БАИТ 
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Експо казах, че ако на него показваме за пръв път как ком-
пютрите от конкурентните щандове обменят информация 
помежду си, то е само защото преди известно време бя-
хме започнали да правим същото между нас. А без това 
общуване нямаше как да определим и целите, за които си 
заслужаваше да се борим заедно. 

Мисля, че основната заслуга на ръководството от първия 
мандат беше, че дефинира БАИТ като отворена демокра-
тична организация, в която интересите на мнозинството от 
редовите членове са винаги на първо място.

Кои горещи въпроси, свързани с ИТ бранша, стояха и стоят 
пред БАИТ и как организацията е съдействала за решаването 
им? 

Първият голям въпрос беше свързан с неоправдано висо-
ките мита не само на готовите ИТ продукти, но и на частите 
за тях, което обричаше на неуспех всички опити за организи-
ране на местно производсто. Неколкократното снижаване на 
митата на електрон ните компоненти беше първият сериозен 
успех на БАИТ, който със сигурност помогна за развитието 
както на фирмите, асемблиращи персонални компютри и 
сървъри под собствено име, така и на тези, които разработ-
ваха свои ИТ продукти.

За съжаление проблемът за коректно поведение на 
членовете на БАИТ в априори некоректно провеждани-
те търгове от почти всички представители на държавната 
администрация се оказа много трудна задача. Нейното 
решение според мен ще продължава да бъде проблем, 
докато управляващите, независимо дали текущи или из-
чакващи реда си, не се откажат от масовата практика да 
дофинансират партийните си разходи с комисион ните от 
провежданите “закон ни” процедури за определяне на вече 
уговорения изпълнител. 

Не по-различен е и въпросът защо експертизата, с която 
разполагат повечето от членове на БАИТ и която със сигур-
ност може да бъде от значителна полза при намиране на 
най-добрите ИТ решения за е-управление, е все още неже-
лана. Тя ще стане необходима едва когато политическата 
воля за реално електрон но управление превъзмогне страха 
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от основателно очакваното ограничаване на субективния 
фактор при взимането на решения. 

Каква беше ролята на БАИТ Експо за развитието на ИТ 
пазара у нас? 

Мисля, че БАИТ Експо ни научи преди всичко да не се 
страхуваме да застанем пред нашите клиенти редом с кон-
курентите си, тъкмо напротив, от синергетичния ефект пе-
челихме дори нови клиенти. 

До широкото разпространение на Интернет, който про-
мени изцяло В2С и В2В отношенията, изложения като БАИТ 
Експо бяха единствената възможност да покажем на нашите 
съществуващи и потенциални клиенти докъде са стигнали 
ИТ технологиите в света, както и че повечето от тях са вече 
достъпни у нас. 

Как трябва да изглежда БАИТ в бъдеще и какви въпроси 
трябва да решава? 

БАИТ трябва да запази и в бъдеще приоритета да работи 
в интерес на всичките си членове, както и да продължи да 
помага за прилагането на по-коректни правила, но по-скоро 
при тяхното дефиниране, отколкото след тяхното наруша-
ване.

Със сигурност всичко, което може да подобри качеството 
на образованието в България, следва да бъде задача и на 
БАИТ, защото тъкмо ИТ е областта, в която успехът на всяка 
фирма зависи в най-висока степен от качеството на хората, 
които работят в нея.
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Йордан Кисьов, 
председател на УС 
(1996 г. – 1997 г.)

Как бе създадена БАИТ и защо бе нужна такава 
организация?

Създадохме БАИТ през 1995 г. Тогава България 
беше в поредната криза и ситуацията в държава-
та беше зле. ИТ фирмите, които бяхме активни на 
пазара, имахме усещането, че трябва да има орга-
низация, която да защитава интересите на бранша. 
Идеята за обща организация кристализира след един 
от търговете в БТК (тогава все още нямаше ЗОП), 
като българските фирми се почувстваха „прецакани“. 
Оформи се схващането, че дори да сме конкуренти 
и често се караме помежду си, трябва да действаме 
заедно. Сред инициаторите за такава организация 
бяха някои от най-активните в ИТ бранша тогава като 
Юлиян Генов (ПроСофт), Симеон Мутафчиев (Елкот), 
Асен Койнов (Инсист Електроникс) и други. 

2БАИТ през погледа 
на председателите

Членове на УС: 
Николай Илиев 
(Датекс), Божидар 
Петров (Абакус 
Трейд), Николай 
Николов (Експрес 
Консулт), Асен Кой-
нов (Инсист Елек-
троникс), Йордан 
Кисьов (Риск Елек-
троникс)
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След това идеята бе подета от специализираната преса. 
Първите два опита за обединяване на ИТ фирмите, едната 
инициирана от Татяна Хинова от IDG България, а впослед-
ствие и втори опит от Георги Балански, бяха неуспешни. 
И в двата случая възникваше конфликтна ситуация, която 
проваляше нещата. Стигнахме до извода, че ако няколко 
човека от големи фирми, които непрекъснато „се ритат“, 
се разберат и седнат на една маса, ще успеем да създадем 
организацията. Говорих с всеки поотделно, разбрахме се и 
накрая се събрахме в нашия офис. Тогава бяхме в една и 
съща сграда с Датекс на територията на БАН. БАИТ бе ос-
нована от 7 фирми –Агенция „Натурела“ (сега Лирекс), Ин-
сист Електроникс, Елкот, ПроСофт, Датекс, Експрес Консулт 
и РИСК Електроник. 

Учредихме асоциацията, избрахме Николай Илиев, като 
най-старши, за първи председател, написахме устава. Има-
ше няколко основни идеи в тази първа организация – една 
от тях да не се приемат чужди фирми, защото ни разделяха 
на лагери – партньори на една или друга фирма. Това беше 
сред основните гвоздеи. Въведохме много демократичен 
устав, като председателят да бъде избиран всяка година и да 
се сменя всяка година. Асоциацията „тръгна много стръмно 
нагоре“, много фирми започнаха да идват. Името го обсъж-
дахме всички, но идеята за БАИТ дойде от Николай Илиев, 
като името се произнасяше „байт“, по името на единицата 
за информация. 

Какво постигна БАИТ по време на вашия мандат?
Организацията беше млада, а 1 г. твърде кратък срок за 

други действия освен укрепване на структурата ѝ, така че 
докато встъпя реално в длъжност председател на БАИТ, дой-
де следващото отчетно-изборно събрание. На него избрахме 
Милчо Боров за председател, променихме и устава, така че 
председателят да бъде избиран за 2 г. и да има право на 
още един мандат, тъй като стана ясно, че ед ногодишният 
мандат е много кратък за реална дейност. Въведохме и пра-
вило, председателят от предишния мандат да е зам.-пред-
седател на новия председател, за да има пълна приемстве-
ност. Въведохме и „съвет на старейшините“ (разширен УС), 
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състоящ се от бившите председатели с цел да се запази 
„родовата памет“. По-късно този съвет беше отменен, кое-
то според мен е системна грешка, защото той по някакъв 
начин контролираше какво се случва в асоциацията и УС. 
Сега такъв контрол няма, не съм сигурен че така е по-добре 
за членовете.

Кои бяха горещите теми, докато бяхте в ръковод-
ството на БАИТ?

Докато бях председател, се занимавах предимно с 
организацион ни въпроси и най-вече набиране на нови чле-
нове. По-късно започнах да движа проблема с митата на 
ИТ продукти. По онова време митата бяха много сериозен 
проблем, на пазара доминираше сивият внос, но с натиск 
променихме два или три пъти тарифите за внос на ИТ проду-
кти, помогна и тогавашният зам.-министър Владимир Кисьов 
и колежката от МИ Юлиана Николова. В края на краищата, 
няколко години преди да бъде приета България в ЕС, митата 
паднаха напълно,а и преди това на два пъти бяха намалени 
благодарение на БАИТ. Без БАИТ това щеше да се случи едва 
след приемане на страната в ЕС.

На дневен ред дойде проблемът с обществените поръчки 
и свободната конкуренция, законът (ЗОП) бе създаден през 
1999 г. С цената на много труд, ядове и загуба на много 
бизнес променихме някои неща, макар че в закона имаше 
много недостатъци, като „системата“ приемаше по едно-две 
добри неща от нашите предложения. Променихме до из-
вестна степен формулировката за методиката за оценка 
на офертите, както и начина на разглеждане на оферти-
те, например имаше версия на закона, при която ценовите 
оферти се отварят, но не се оповестяват. Променихме и 
цената на документацията, по време на правителството на 
НДСВ фирмите трябваше да плащат по 2000 лв., само за да 
прочетат документацията и да разберат дали да участват в 
поръчката. Въведохме и понятието външен експерт, макар 
че след време неговите функции бяха изпразнени от съдър-
жание и тази позиция започна да се ползва за засилване 
на корупцион ните практики. Прокарахме и възможност за 
„жалене по вход“, т.е. на документацията и т.н. По-късно 
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създадохме и Комисията за пазарна конкуренция (КПК) към 
УС на БАИТ, която функционира и до днес. В историята на 
БАИТ са съществували много комисии, но тази по пазарна 
конкуренция действаше най-активно. По едно време имаше 
по 60 – 70 обжалвания на година, друг е въпросът до какво 
е довела цялата тази дейност, но някои неща се получиха. 

Благодарение дейност та на КПК, авторитетът на БАИТ се 
повиши и той започна да бъде търсен по различни поводи 
от администрацията.

Комисията по образование стартира от „инициатива“ за 
образование например. По предложение на Огнян Траянов 
„инициативата“ бе дефинирана като времен на комисия, а 
тази по образование беше оглавена от Любомир Димитров, 
защото той беше неин инициатор. Сега по всичко изглежда, 
че такава комисия съществува на книга, има председател, 
но реална дейност и роля в обществото не се забелязва.

Последното, което направих за БАИТ по време на мандата 
на Теодор Захов, бе да агитирам, че хората, които влизат в 
Управителния съвет, задължително да ръководят и комисия, 
която да работи по някакви проблеми. Това беше записано 
и в устава на организацията. Целта беше в УС на БАИТ да 
не влизат случайни кариеристи, а хора, които се ангажират 
и вършат работа за бранша. За съжаление не съм сигурен, 
че този устав не се спазва само формално, защото освен 
председатели тези комисии изглежда, че друго нямат. Ако 
съществуваше „съветът на старейшините“, тази ситуация 
нямаше да бъде възможна.

Ролята на БАИТ Експо
Учредихме БАИТ през 1995 г. и още на следващата година 

проведохме първото БАИТ Експо. ПроСофт беше много аг-
ресивна по това време и правеше най- успешната реклама, 
а Краси Краева тогава беше служител в рекламата или ПР 
отдела на ПроСофт. Възложихме ѝ да прави БАИТ Експо, 
което стана най-голямата изложба за ИТ у нас. 

В началото всичко вървеше нагоре. След известен период 
интересът поспадна, а и много хора започнаха да се бъркат 
в организацията на изложението. Някои решиха, че БАИТ 
може да прави самостоятелно изложбата (завиждаха на 
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Краси Краева). Виждаше се, че интересът към експото спада, 
а и Интернет също нанесе щети на изложението. По времето 
на председателството на Златко предложих да генерираме 
нови идеи, защото фирмите ще избягат. Смяташе се обаче, 
че фирмите от актива на БАИТ трябва да подкрепят експото, 
дори да нямат полза от това. Имен но тогава реших да спра 
да участвам, да не плащам за щандове, а след това получих 
и обвинения, че аз съм „скапал” БАИТ Експо. 

Обективно изложбите вече не играят такава роля, както 
във времето преди Интернет, но и неправилни действия от 
страна на ръководствата на БАИТ допринесоха за по-бързото 
му погиване.

Бъдещето на БАИТ 
Фокусът на организацията трябва да е подобряване на 

бизнес климата, макар че такава цел е много трудно пости-
жима в съвремен на България. Трябва да има съмишленици, 
фирмите членове да се стремят не само да получат нещо, 
а и да дават. Нароиха се и други асоциации, за които БАИТ 
стана „ковачница на кадри“. Според мен, в браншовите ор-
ганизации не трябва да доминира само отделният бизнес 
интерес, а да се гледа и за интересите на останалите, да се 
търси най-малкото общо кратно. 

БАИТ ще има бъдеще само ако не позволи да се изроди 
в НПО от „нашенски тип“, в което членовете на УС си уреж-
дат бизнес през асоциацията, а членската маса е само за 
парлама.
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Милчо Боров, 
председател на УС 
два мандата –  
(1997 г. – 1999 г. и 2001 г. – 2003 г.)

Членове на УС от 1997 до 1999 г.: 
Милчо Боров (Кантек), Манол Илиев 

(Лирекс), Николай Аврамов (Парафлоу), 
Николай Илиев (Датекс), Йордан Кисьов 

(РИСК Електроник), Никола Шумаков 
(Елтрейд 93), Евгени Кърпачев (Перси)

Членове на УС от 2001 до 2003 г.:
Милчо Боров (Кантек), Стоян Боев 

(Интерконсулт България), Благой Ценкулов 
(СофиСтар), Георги Балански (Ню Текник 

Пъблишинг), Петър Иванов (Солитрон), 
Васил Василев (Адком) и Станислав 

Костадинов (Computer 2000 България), 
заменен от Георги Василев (Атласком)

Как бе създадена БАИТ и 
защо бе нужна такава ор-
ганизация?

Необходимостта от съз-
даването на асоциацията се 
появи през 90-те години, ко-
гато всички фирми започнаха 
да правят „див капитализъм“. 
Но ИТ браншът успя да излезе 
с 1-2 стъпала над останалите, 
тъй като с излизането от со-
циализма вече започна да се 
очертава като бранш, който е 
много зрял и много мислещ. 
Всички участници, които на-
правиха ИТ фирми тогава, по 

2 БАИТ през погледа 
на председателите
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един или друг начин се бяха докосвали до капиталистиче-
ската действителност и разбираха, че с плановата икономи-
ка нещата не вървят. По това време фирмите бяха с единия 
крак в социализма, а с другия в свободната икономика. А 
и средата не беше чак толкова свободна, тъй като мутри-
те вече бяха завзели големи части от икономиката. Освен 
това имаше редица трудности, свързани с инфлацията, с 
гладните зими.

Защо създадохме БАИТ? Бързо узряхме, че когато седнем 
на една маса и дискутираме въпросите пред бранша, мо-
жем да ги решим много по-лесно. Както се вижда от някои 
издания по това време, някои от задачите, които си поста-
вяхме тогава, бяха в интерес на обществото и стремежът 
информационните технологии да се развиват по един много 
културен начин. Мутрите по това време не виждаха бърза 
печалба в този бранш и при нас нямаше субекти, свързани с 
престъпността по онова време. Много трябваше да се мисли 
и да се работи иновативно. Едно от немаловажните неща, 
които отдалечиха бранша от мутрите беше, че не работехме 
„на чекмедже, т.е. нямахме пари във втора каса, в черна 
каса. Рекетът по това време съществуваше именно заради 

Васил Хрис-
тович (вляво) 
е начело на 
БАИТ между 
двата предсе-
дателски ман-
дата на Милчо 
Боров
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наличието на такива черни каси и рекетираните фирми не 
можеха да се оплачат и не го правеха, тъй като не можеха 
да докажат произхода на парите си.

Успоредно със създаването на асоциацията започнахме да 
работим и по обществените поръчки, по влиянието на БАИТ. 
Една от първите главни цели на асоциацията, която стана 
слоган на първото БАИТ Ескпо бе „България - Сингапур на 
Балканите“. България имаше много големи шансове да стане 
„Сингапур на Балканите“, тъй като по време на социализма 
тя беше определена като страна, развиваща ИТ приоритетно 
в СИВ и имаше много специалисти в страната. Много колеги, 
които се занимаха с компютърни технологии успешно, рано 
прозряха, че свободната икономика и свободата на разви-
тие на компаниите може да помогне повече от плановата 
икономика. Затова именно фирмите в ИТ бранша бяха сред 
първите частни компании и те се развиха много устойчиво 
през годините. Гледайки щандовете от БАИТ Експо от онова 
време, виждам, че поне половината ИТ компании, създаде-
ни в началото на прехода, съществуват и досега. 20 - 25 г. 
е доста дълъг период за една фирма. Искам да подчертая, 
че всички по-стари ИТ фирми сме си изкарали парите с 25 г. 
честен труд и сега също знаем какво да правим на пазара.

Кризи, преодолени с дебати
Много положително беше, че на една маса седяхме конку-

ренти и разговаряйки, решавахме сериозни въпроси, свър-
зани и с общественото развитие, насищането с компютри 
и т.н. Бяхме по-млади, по-ентусиазирани и събранията на 
БАИТ продължаваха до посред нощите. Имаше интерес-
ни дебати и спорове. От двата ми мандата на председател 
изкристализира една важна поука - БАИТ е много здрава 
организация, мислеща организация, имали сме немалко 
кризи и по време на такива дълги заседания и дебати сме 
избирали много правилни решения за излизане от тях.

Една от тези кризи беше с Вени Марковски, когато него-
вата компания Bol.bg беше обвинена, че е хоствала детско 
порно. Тогава се проведе сериозен дебат кой е отговорен 
за съдържанието в интернет, дали изобщо трябва и може 
да се следи онлайн съдържанието. Друга криза настъпи, 
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когато на Общо събрание изключихме ПроСофт от БАИТ. 
Трета беше свързана с Георги Георгиев от Алфа Линк, кой-
то блокира пътя към една от куриерските фирми заради 
кражба на митницата на летище София и бе арестуван от 
полицията. Това се случи в петък вечер, точно преди откри-
ването на панаира. Но всички тези кризи бяха преодолени от 
организацията с решения, взети след плодотворни дебати.

Ролята на БАИТ Експо
В този период изключително бързо и успешно се разви 

БАИТ Експо. Даже започваха да ни казват „Вие сте от БАИТ 
Експо“, а не от БАИТ. Правехме фантастични изложения. 
Първоначално партньор на изложението беше Красимира 
Краева от Аск 93, след това направихме конкурси, на които 
се явиха Максим Бехар, Мария Капон. Бяха фантастични 
времена, правехме пролетно и есенно БАИТ Експо. БАИТ бе 
първият изложител в Интер Експо Център, когато построиха 
сградата в София. Ние бяхме първата изложба в залата – 
пролетното БАИТ Експо. В залите беше много горещо, оказа 
се, че са пуснали 72-часови проби на парното. При друг 
куриозен случай на коктейл в недостроените площи между 
залите и паркинга един белгиец от Европа падна в една 
дупка и си счупи крака.

Преди да направим БАИТ Експо ИТ фирмите участваха на 
Пловдивския панаир, за който един от приоритетите бяха 
информационните технологии. ИТ фирмите, които участваха 
в Палата 8, са я „изплатили“ няколко пъти. След това реши-
хме, че браншът се развива толкова бързо и динамично, че 
ИТ изложението трябва да се прави в София и това се оказа 
правилно решение. Първите изложения БАИТ Експо бяха ор-
ганизирани в „малкото НДК“ в зала 12. Имаше много голям 
ентусиазъм. По-късно направихме и специализирано итнер-
нет експо, което също бе посрещнато с огромен интерес.

По време на БАИТ Ескпо пролича колко е динамичен бран-
шът, подготовката на фирмите беше като за карнавала в 
Бразилия, цяла година се измисляха специални постановки 
и интересни щандове. Когато се разширихме, преместихме 
изложбата в зала Фестивална. Спомням си, че строителите 
на щандове едвам преодоляваха виражите в залата заради 
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лекоатлетическата писта. Закриването на всяко БАИТ Експо 
беше фамозно, с огромни коктейли и много веселба.

Коктейлите на БАИТ бяха другото много очаквано от целия 
бранш събитие. По традиция ги организирахме в хотел Бъл-
гария, почти винаги при коктейл на БАИТ започваше да вали 
сняг, всички колежи с високи обувки едвам преодоляваха 
снега, за да дойдат на коктейла. Страхотно събитие бяха 
тези коктейли. От изложението и тези коктейли се поро-
диха трайни контакти и откровени приятелства, бяха силна 
платформа за социални контакти.

Сега най-интересното събитие са Наградите на БАИТ, те 
са наследство от БАИТ Експо, макар че самото изложение 
не просъществува. Когато разглеждаме кандидатурите за 
награди на БАИТ, виждам фантастични проекти, направени 
с толкова много мислене. С подобни интересни проекти 
държавата ще върви напред. 

Инициативите на БАИТ
Спомням си много добре идеята „Home Computer”. Тогава 

в света имаше няколко добри примера за въведени префе-
ренции – намаляване на данъците за гражданите, които си 
купуват компютър за лична употреба. По този начин някои 
скандинавски държави станаха водещи по отношение на 
насищането с компютри, а след това и по отношение полз-
ването на интернет, е-правителството и е-услугите. Това бе 
любим мотив по време на първото и второто ми председа-
телство – когато се срещаме с политиците имахме много 
аргументи в подкрепа на тази идея. 

Важна инициатива, която започнахме по време на ман-
дата на Васил Христович, беше работата с политиците, то-
гава много често се провеждаха избори. Канехме политици, 
които обясняваха какво ще направят в своя мандат, ако ги 
изберат. Подписвахме меморандуми - с Иван Костов (СДС), 
с Цветан Цветанов (ГЕРБ), с НДСВ. Това поставяше асоциа-
цията във висока позиция в обществото, както и от страна 
на политиците като отношение към ИТ бранша като цяло.

БАИТ се стремеше да постигне ред на пазара, пазили сме 
се от колеги в черния и сивия сектор. Знаехме ги кои са и 
категорично сме се стремили да не приемаме в БАИТ фир-
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ми, които не се държат пазарно, и дори да ги сочим с пръст. 
Това осигури здрава среда за компаниите, които продъл-
жиха да работят на светло дълго време. Освен това БАИТ 
извоюва намален амортизационен срок за компютърните 
конфигурации и всички ИТ изделия.

Сериозна работа БАИТ извърши и за колегите, които изна-
сят софтуер, тогава беше началото на аутсорсинг дейностите. 
В началото тези фирми имаха голям проблем с ДДС при из-
носа на софтуер. Коства ни много приказки и срещи, много 
активност, но го решихме.

Кражбите на аерогарата също бяха сериозен проблем. 
Тя се беше превърнала в черна дупка – всичко се крадеше, 
ситуацията беше много тежка за вносителите на всякаква 
техника. Там също хвърлихме много усилия, за да се създаде 
някакъв ред. 

В областта на образованието БАИТ винаги е била активна, 
работехме за облекчаване развитието на образователния 
софтуер, да има компютри за училищата. Може би трябва-
ше да окажем още по-голям натиск, за да може по-бързо 
да наситим училищата с техника и приложения. С Microsoft 
също работехме в тясно сътрудничество по отношение на 
софтуерните лицензи за училищата.

За електронното правителство – първите крачки бяха с 
НЗОК. В този случай държавата сключи далавераджийски 
договор с фирма, която взе парите и фалира (случаят с 
прословутата Аремис Софт). Много силна реакция имаше 
от страна на БАИТ по този въпрос, осъзнавахме, че все 
едно банката да няма софтуер и да не знае колко пари 
имат вътре, да не получава информация. Но проблемът 
беше над нас, имаше организирани крадци, които дейст-
ваха против логиката и интересите на обществото. Про-
дължаваме да говорим за електронно правителство и 
докато има силна корупция (която продължава да бъде 
най-големият бич), то няма да се случи. Е-правителство 
ще спре корупцията във всички сфери и това е една от 
основните причини да няма е-правителство. Много силно 
в първия мандат работехме с Димитър Калчев, но въпреки 
това нищо не се случи.

И в двата ми мандата работехме със сродните организа-
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ции и европейските структури. Тогава прохождахме, учех-
ме се какво са това европейски програми, гледахме какво 
правят гърците – те бяха шампиони по усвояване, ние бя-
хме все подизпълнители. Сега участваме сами, научихме се, 
но като международна дейност винаги сме били активни. 
Стоян Боев открай време е т.нар външен министър на БАИТ, 
с Брюксел и неправителствените организации сме работили 
много добре.

Авторските права беше интересна тема – по отношение 
на масовия софтуер, който се разпространяваше, България 
беше в черния списък. Дълго време трябваше да се работи 
в посока лицензиране на софтуера, за да излезем от този 
черен списък, като най-големите нарушители бяха държав-
ната администрация и МВР, там никой нямаше лицензи. 
Най-лесно обаче се набеждаваха частните потребители и 
малките фирми. Имахме няколко случая, в които БАИТ беше 
сезирана за изземване на компютри. Тези акции бяха и вид 
бухалка в ръцете на конкуренти, които пращаха полицията 
да вземе компютрите на конкурент. БАИТ беше категорично 
за спазване на лицензите и на лицензните права, като бяхме 
абсолютно наясно, че за студенти и физически лица не може 
да има сериозен контрол, след като фирмите разпростра-
нители не правят необходимото да не се разпространява 
по този начин софтуерът им. Отне много време и дебати 
да говорим с асоциацията за авторски прави и с вендорите. 
След това България започна присъединяването си към ЕС и 
с членството сякаш всичко си дойде на мястото. Но много 
често имаше запитвания от посолства и мисии за нашето 
отношение към авторските права. Ние винаги сме били да 
се върви по стъпките на закона, подписахме меморандуми 
с вендорите за сътрудничество да се правят одити, да се 
правят разяснения, да се купува софтуер на по-ниски цени 
от членове на асоциацията.

Стремяхме се да подпомагаме нашите членове и при 
сключване на договори за медицински услуги, застрахова-
телни услуги. Това, което даде тласък в тази насока, бяха 
договорите на БАИТ с немски компании, които да ни сер-
тифицират по ISO 9001. Извоювахме преференциални цени 
за сертифициране на 10-15 компании наведнъж. Това им 
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помогна на компаниите не само да се сертифицират, и да 
вкарат ред в своята работа.

Как трябва да изглежда БАИТ в бъдеще и какви въпроси 
трябва да решава?

Виждам БАИТ като организация, която ще съществува 
още дълго време, ще осъществява целите си, ще подпома-
га членовете, ще развива пазара. По отношение на другите 
организации БАИТ открай време е много комуникативна. 
Заедно с другите членове в Контролния съвет сме все ста-
рите председатели на БАИТ, помъдрели. Няколко пъти сме 
правили срещи с БАСКОМ с предложения за съвместна ра-
бота. Не искаме да правим сливане или коалиция, но в 90% 
от случаите имаме еднакви цели и сме отворени да работим 
заедно. Заедно работим на много места - в КРИБ, в Съвета 
за е-управление, нямаме противоречия и нямаме области, 
в които да се конфронтираме. Нашата цел е да обединим 
усилията си и да работим занапред така, че България да ста-
не като скандинавските страни, ИТ да заемат своето място, 
да станат приоритетни, да се развиват компаниите, които 
работят в България, не само българските, но и чуждите. 

В началото не приемахме в БАИТ чужди компании, бя-
хме мнителни на тази тема. След това започнахме да ги 
приемаме, такава е глобализацията, такава е европейска-
та тенденция, отворени сме да работим с всички. Колкото 
по-бързо направим крачките да сме категорично заедно в 
обществото, толкова по-добре ще бъде за всички.

Много искаме повече млади хора да влязат в УС, в Кон-
тролния съвет, макар че напоследък не се случва. Отворени 
сме към младите хора и към новостите.
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Васил Христович, 
председател на УС  
(1999 г. – 2001 г.)

Членове на УС: 
Васил Христович 

(АПИС), Милчо 
Боров (Кантек), 
Благой Ценкулов 

(СофиСтар), Георги 
Балански (Ню 

Текник Пъблишинг), 
Петко Беляшки 
(Прима Софт), 

Стоян Боев (Ин-
терконсулт Бълга-

рия), Теодор Захов 
(Биотийм)

2 БАИТ през погледа 
на председателите

Как бе създадена БАИТ и защо бе нужна такава 
организация?

Най-силният период, когато бях най-полезен за 
БАИТ, беше докато бях председател на БАИТ две 
години, а Ирина беше секретар на асоциацията. 

По онова време БАИТ беше най-мощната орга-
низация в ИКТ сектора, нямаше други асоциации, 
БАИТ концентрираше мощ та на всички ИТ компа-
нии, можехме да се противопоставяме на всякак-
ви щури идеи, които се появяваха в държавата. Не  
бяхме разконцентрирани в много на брой по-малки 
асоциации. Не казвам, че това непремен но е вредно, 
но когато работата е съсредоточена в една органи-
зация, държавата нямаше шанс да не ни чуе. 

А имаше доста налудничави идеи в икономиката по 
онова време. Една от тях беше например срок за амор-
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тизация на компютрите от 5 г. Това беше нон сенс за бързо ос-
таряващи морално изделия. Борихме се за едногодишна амор-
тизация, но стигнахме до 2 г., което беше относително добър 
компромис. Други налудничави идеи бяха да се инвестира във 
високотехнологични паркове, за да се фаворизират с държавни 
поръчки определени компании. БАИТ се противопостави рязко 
на тогавашното министерство на промишленост та и успяхме 
да спрем тази очаквано корупцион на схема.

По-късно като член на Контролния съвет се опитах да на-
правя сдружение между асоциациите в бранша, но сякаш 
индивидуални интереси попречиха на едно такова обеди-
нение. Имаше и спорни моменти дали има нужда от чак 
такава концентрация и дали не е по-добре да има разноо-
бразие от идеи. 

Аз бях първият неинженер, управител на БАИТ, първият 
софтуерист, но не успях да свърша много работа за софтуера. 
УС беше доминиран от хардуеристи. Но тогава нямаше много 
какво да се върши за софтуера, той беше с по-слаби позиции, 
сега засили влиянието си в ИТ бранша с аутсорсинга.

Когато влязох в УС на БАИТ, организацията беше в явен въз-
ход. БАИТ Експо ставаше все по-голямо с всяко следващо изда-
ние, генерираше се добър паричен поток. БАИТ разполагаше 
със значителни собствени средства. Друго интересно от онова 
време беше, че БАИТ имаше доста собствени средства, пре-
димно от Експото. Тогава имах идея да купим един апартамент 
в центъра на София, който да е собственост на асоциацията. 
Водихме спорове, но не успях да убедя колегите, че това нещо 
е полезно. Имаше и противоположна теза, според която ако 
БАИТ е малка организация, ще ѝ е нужен малък офис, затова не 
трябва да се фиксираме в дадена площ, купувайки апартамент. 
Въпреки че имаше резон в тази теза, аз лично съжалявам, че 
не купихме, парите бяха похарчени за други неща, а БАИТ вече 
не разполага с такива ресурси.

Участвахме и в европейски проект, за който спечелих-
ме финансиране. Дойде експерт от Брюксел, който да ни 
покаже как да организираме дейност та на асоциацията 
по-добре. Той направи SWOT анализ, беше първият проект 
за по-добро структуриране на асоциацията. В края на моя 
двугодишен мандат начело на БАИТ предадох власт та в ръ-
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цете на следващия председател, членската маса почти се 
беше удвоила, влязоха и по-малки фирми. 

Ролята на БАИТ Експо
БАИТ Експо беше действително огромно събитие в ком-

пютърния живот у нас. На изложението идваха хора от цяла 
България, които искаха да видят как се движи тази, новата 
икономика на компютърните технологии. Беше най-голямо-
то компютърно шоу в страната. Имаше скачане с бънджи, 
атрактивни представления в залите, интернет камера пре-
даваше онлайн на живо, беше много интересно, централно 
събитие в ИТ живота у нас. 

В прайм тайма на всички национални телевизии бяха кане-
ни за интервюта членовете на Управителния съвет, дори има-
ше съставен специален график кой на кое интервю да отиде, 
толкова силен беше интереса към изложбата и ИТ въобще. 

Преди да построят Интер Експо Център сме правили изло-
жението и в две зали – зала Фестивална и една малка зала 
близо до нея. Просто не достигаха площи, зала Фестивална 
беше препълнена. С жребий се теглеха добрите павилиони, 
а членовете на БАИТ имаха право на избор на място. 

След 2004 г. обаче изложението започна да замира, ин-
тересът спадна, стана малко по обем. Кризата след това 
довърши всичко. Такава е и световната тенденция, хано-
верският панаир също загуби от блясъка си. Направихме и 
Интернет експо, което имаше кратък живот, защото скоро 
след това започна да пада потенциалът изобщо на подобни 
изложения. Просто Интернет технологиите показват всяко 
нещо в бранша веднага и по много различни начини.

Скоро след спирането на експото започнаха първите сре-
щи с държавната администрация, за ИТ в общините, в съдеб-
ната власт. Срещите се провеждаха под формата на семина-
ри, финансирани от дадена компания срещу презентация, 
бяхме поканили големи фирми. Срещите бяха организирани 
заедно с Краси Краева в НДК, която приемаше каузата на 
БАИТ много присърце. Беше генератор на нови идеи, беше 
боец от първа категория. Големи срещи правехме и за Нова 
година, целият бранш се събираше в ресторант "България", 
това беше силен акцент в ИТ живота у нас. 
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По кои горещи въпроси действаше БАИТ по ваше време?
Аз взех отношение по проблема с авторските права. Има-

ше кампания на BSA за плащане на лицензи, но самата кам-
пания беше направена доста нескопосно – реклами с белез-
ници за oнези, които не си плащат лицензите. Независимo 
че ние също се занимаваме с авторски права и нашият про-
дукт Апис е авторско-правен продукт, смятам, че подобна 
кампания отблъскваше от ИТ технологиите въобще. 

С Велизар Соколов, шеф на BSA, водехме доста спорове, 
дори телевизионен диспут каква трябва да бъде кампанията 
за авторските права. БАИТ не отрича правото на автора на 
компютърен продукт, включително на бази дан ни, да полу-
чава коректно възнаграждението си, но трябваше да бъде 
намерен по-цивилизован начин това да стане.

За търговете по наше предложение направихме списък с 
експерти на БАИТ, които да се явяват при оценка на предло-
женията при обществените поръчки за ИТ, но законът още не 
беше довършен, а и нямаше големи търгове по онова време. 

Бъдещето пред БАИТ
Ясни са приоритетите, те са записани в програмата на 

БАИТ. Новият УС е дал своите предложения, програмата е 
качена на сайта на асоциацията. Не считам, че тя се отклоня-
ва от целите на организацията или че нещо е пренебрегнато, 
направена е хармонично.

Радостното е, че сега аутсорсингът дръпна, започнаха 
да се появяват и готови продукти за външния пазар. ИКТ 
чрез аутсорсинг се развива независимо от държавното без-
действие, частната инициатива работи в пълен ход.

ИТ браншът носи 5% от БВП, а туризмът с цялата си  
огромна инфраструктура - 15%. ИТ браншът с малки инвес-
тиции постига огромен дял от БВП и има потенциал да расте 
и в бъдеще, стига този процес да се управлява правилно.

Остава място различните асоциации да дават общи пред-
ложения пред правителството, но такава интеграция не е 
лесна. Има и противоположни мнения – не трябва някой 
да монополизира мнението на целия ИТ бранш, а с някол-
ко асоциации мнението не се монополизира. Няма лесен 
отговор – дали една голяма, или няколко по-малки.
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Васил Василев, 
председател на УС 
(2003 г. – 2005 г.)

Членове на УС: 
Васил Василев 

(Адком), Милчо Боров 
(Кантек), Георги 

Балански (Ню Текник 
Пъблишинг), Евгени 

Кърпачев (Перси), 
Деян Дънешки (Нет 

ИС), Златко Златков 
(Комел Софт) и 

Дениза Чернаева (C&T 
България)

2 БАИТ през погледа 
на председателите

Как се разви БАИТ по ваше време?
Влязохме в БАИТ малко преди кризата през 

1996 г. по покана на Божидар Петров от Абакус. 
Имаше много проблеми в държавата (и днес 
има, но са по-канализирани) и ако се изправиш 
да критикуваш държавата сам или биваш ата-
куван като физическо лице, или като управител 
на фирма. Необходимост та от БАИТ беше аб-
солютно наложителна, за да представи гласа 
на бранша – от една страна, в комуникацията с 
държавните органи, а от друга, за да има регу-
латор, който в ИТ бранша да регулира отноше-
нията между фирмите, които участват в него.

През 2001 г. ме изпратиха на специализа-
ция в EICTA (Европейската асоциация по ИКТ) 
в Брюксел, където с тогавашния изпълнителен 
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директор Оливър Бланк посетихме Европейската комисия 
и Европарламента. Видях как работят, бяха си извоювали 
сериозно име, но и голям бюджет стоеше зад организация-
та. В нея членуваха национални асоциации и някои големи 
фирми директно, имаха сериозен достъп до съответните 
дирекции в ЕК и успяха да прокарват определени политики. 
Тези политики бяха в полза на бранша, регулиране на отно-
шенията, премахване на някои недостатъци. Оказа се, че за 
някои неща, които трябваше да се постигнат в отношенията 
с държавните органи у нас, беше по-лесно да минем през 
Брюксел, те да ги чуят отвън, отколкото да опитваме да ги 
комуникираме директно.

По това време имаше специални заседания за изгражда-
нето на институционалност та на БАИТ, така че организацията 
да има по-тежък глас, да е по-представителна. За съжале-
ние в устава имаше определени ограничения, смяташе се, 
че БАИТ не е организация за всеки, който иска да е член, а 
трябваше да отговаря на определени критерии. През 2003-
2004 г. се получи известен разнобой със софтуерните фирми, 
тогава бе създадена БАСКОМ. Но аз винаги съм се опитвал 
да намирам общ език в името на това, за което се борим – 
ясни, прозрачни правила за работа на фирмите. 

Работим по проекти за бранша, но членовете винаги 
питат „Каква полза има конкретно за мен от работата на 
БАИТ?“. В този смисъл балансът е важен, една асоциация 
не би трябвало да се занимава на дребно с конкретните 
задачи на отделни членове или да се изземват задължения 
на компетентни държавни органи. Опитвахме да постигнем 
легитимност на бранша, която да позволи нормални отно-
шения между членовете, както и между БАИТ и различните 
държавни институции.

Инициативи на БАИТ
Едно от нещата, което ми отне много време при председа-

телството на Милчо Боров, бе идеята да направим различ-
ни комисии и на мен се падна комисията по образование. 
Въпреки, че ангажименти като този бяха времепоглъщащи 
не само за мен, но и за колегите, искам да подчертая, че 
всички членове на УС, на Контролния съвет, на различните 
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органи към БАИТ не получаваха заплащане, а работеха само 
на доброволни начала.

През 2005 г. започнаха срещите, които БАИТ организира 
с партиите, кандидати за парламента, като преди изборите 
поканихме почти всички партии. Спомням си, че на среща 
със СДС имаше въпроси от залата към Иван Костов защо през 
1998 г. правителството не е направило така, че да се свържат 
митниците с НАП. Тогава той отговори: „Вие знаете ли колко е 
трудно това, има атаки отвсякъде, всеки се съпротивлява.“ А 
ние си казахме– „Ако държавните мъже не са имали куража 
да направят нещо, ние от БАИТ въпреки цялото ни желание 
трудно можем да направим нещо, освен да алармираме и 
да говорим по темата“. Направихме срещи и с други поли-
тически сили, като всеки обещаваше светли неща за ИТ и 
когато дойдеше на власт, се случваха съвсем различни неща. 
Всъщност идеята на БАИТ беше да има ясни правила и който 
е по-бърз, да спечели състезанието, а не непрекъснато да се 
издигат изкуствени препятствия пред бизнеса. 

Има подобрения днес, но много от нещата не са се про-
менили. Например за електрон но правителство се говори 
толкова отдавна, че днес би трябвало вече да сме на след-
ващ етап.

Ролята на БАИТ Експо
По мое време се провеждаше традицион ното БАИТ Експо, 

все още не бяха се развили интернет възможностите. Това 
събитие беше необходимо по две направления:
1. Всеки можеше да покаже новите неща в една много про-

фесионална среда, с демонстрации и презентации. На 
хартия има доста параметри и снимки, но беше добре 
всички новости да се онагледят. 

2. БАИТ като организатор не можеше да разчита само на 
членския внос, за да се издържа като организация. Зато-
ва правехме нещо желано и от другите фирми, които не 
членуваха в БАИТ. Така се генерираха средства, с които 
се подпомагаше бюджетът на асоциацията.
Имаше и сериозна съпътстваща програма – семинари, кръг-

ли маси, презентации, канехме отговорни представители на 
държавата. Така имахме комуникация с власт та и се чуваше 
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гласът на БАИТ, което ни даваше възможност да влияем върху 
развитието на процесите в желаната от нас посока.

В този момент започнаха да се надигат гласове да напра-
вим конкурс за фирма, която да организира БАИТ Експо. С 
тази инициатива „влязохме в голямо приключение”. Напра-
вихме конкурс – първо избрахме за организатор Ивайло 
Жеглов с Мария Капон. Два месеца преди изложението те 
нямаха още концепция. Времето минаваше и разбрахме, 
че има опасност от провал. В тази кризисна ситуация се 
спряхме на Максим Бехар и той организира БАИТ Експо 
2004. Изложението „стана“, но винаги когато се прави нещо 
набързо и не си „стиковал екипа”, са нужни повече усилия, 
време и енергия, отколкото ако нещо е „проиграно“, макар 
да има свои кусури. След това БАИТ Експо се провеждаше 
още 2-3 години, но през 2007 г. спадналият интерес съвпад-
на с кризата и го спряхме.

Бъдещето пред БАИТ 
Заедно със софтуерната и други ИКТ асоциации БАИТ 

трябва да обедини усилия в няколко насоки:
Налагане на доброто име на българските софтуерни раз-

работчици. Фирми като Датекс и Дейзи например създават 
много добри собствени хардуерни решения, които се про-
дават успешно на външния пазар, но голямата част от ИТ 
износа ни днес се пада на софтуерните фирми. Заедно с 
другите асоциации трябва да говорим за българския софту-
ер, за софтуерните ни фирми, така че като се чуе България, 
да се разбира софтуерен развой. 

Вътрешният пазар трябва да се регулира и нормализира, 
но не само в област та на държавните проекти. Фирмите 
само с фокус върху държавните търгове изчезват. Затова 
трябва да се постигнат нормални условия на пазара, свързан 
не само с обществените поръчки. Макар слаб и малък по 
обем, имаме и корпоративен пазар, внедряващ и хардуер-
ни, и софтуерни решения, но трябва да се работи в посока 
нормализиране на отношенията. 

Покрай европейските програми има много пари, включи-
телно и за институции като БАИТ. 
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Златко Златков, 
председател на УС 
(2005 г. – 2007 г.)

Членове на УС: 
Златко Златков 

(КомелСофт Мултимедия): 
Боян Бойчев (BMG), Васил 

Василев (Адком), Георги 
Балански (Ню Текник 

Пъблишинг), Георги Василев 
(Атласком), Огнян Траянов 

(TехноЛогика), Петър 
Стефанов (Фрекълз), 
Лъчезар Фенерджиев 

(Fujitsu Siemens 
Computers България), 
Петър Иванов (Cisco 

Systems България)

2 БАИТ през погледа 
на председателите

Проблеми, по които действа БАИТ в пе-
риода 2005-2007 г.

Периодът 2005 до 2007 г. съвпадна с иконо-
мическия бум в България. Икономиката расте, 
в бюджета има много пари, които държавната 
администрация изразходва през обществени 
поръчки, включително за ИТ техника. България 
става член на ЕС през 2007 г., като членството 
в Евросъюза е свързано с редица промени в 
българското законодателство, което трябва да 
бъде синхронизирано с европейското.

Николай Василев, който в предишното пра-
вителство на НДСВ е последователно министър 
на икономиката и на транспорта и съобщения-
та, през 2005 г. застава начело на новото Ми-
нистерство на държавната администрация и 
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административната реформа (МДААР). Именно МДААР се 
заема със задачата да въведе е-управление в държавната 
администрация, като по този начин намали и числеността ѝ. 

В началото на 2006 г. МДААР обявява няколко големи 
търга - за разработка на портал за общинските администра-
ции и на областните управи, както и доставката за портал 
за електронно обучение. По-късно МОН също обявява тър-
гове за доставка на над 3000 компютъра, по 2000 МФУ и 
прожектори. Заради редица нарушения при провеждане на 
тези търгове в средата на 2006 г. БАИТ, която по това време 
обединява повече от 200 ИТ компании, иска спиране за 
преработка и повторно обявяване на двата търга, обявени 
от МДААР и от МОН. На пресконференция представителите 
на БАИТ заявяват, че проблемите и изграждането на е-пра-
вителство засягат директно членовете на асоциацията, кои-
то притежават огромно технологично ноу-хау, базирано на 
натрупания практически опит в изграждането на подобни 
системи в държавната администрация. „В момента се хар-
чи огромна сума – 6 млн. лв., като тези средства ще бъдат 
усвоени без системата да заработи. Моралът изисква дър-
жавата да се допитва до бизнеса, а ДА не желае да вземе 
мнението на бизнеса”, коментира на пресконференцията 
председателят на УС на БАИТ Златко Златков. “Грешките 
в документацията са многобройни, преписвани са цели 
брошури. А такъв търг трасира пътя на е-правителството за 
дълги години. Според нас е безпредметно похарчването на 
голяма сума пари и нищо да не се случи. Трябва да се вземе 
мнението на бранша”, допълва Пламен Чирипов от Аксиор.

Тогава БАИТ предлага пакет от мероприятия, включител-
но промени в действащия ЗОП; експертно участие в под-
готовката, провеждането и контрола по изпълнението на 
търговете в ИТ бранша; сътрудничество с всяка държавна 
и/или друга институция (правителство, прокуратура, непра-
вителствени и др. организации), която се захване сериозно 
с разчистване на създадените в обществото корупционни 
практики; консултантска помощ по проекти; разработки на 
информационни стандарти, както и разработки на комуни-
кационни стандарти за обмяна на данни между информа-
ционните системи в държавната администрация. 
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След като министерството отказва да спре или да коригира 
процедурите, през септември 2006 г. асоциацията иска ос-
тавката на министър Василев, а нарушенията на ЗОП в тези 
търгове са предадени и на Върховна касационна прокуратура. 
След заведени няколко дела срещу МДААР от БАИТ и отдел-
ни фирми, членуващи в асоциацията, през 2007 г. Софийски 
районен съд на три пъти присъжда в полза на ИТ бранша. 

Заради принципните позиции, които заема асоциацията, 
тя е оценена по достойнство през 2006 г. Тогава Златко Злат-
ков, като председател на УС, получава наградата „Мистър 
Икономика“ за принос в развитието на българската индус-
трия. Номинацията е направена заради последователната 
политика, която БАИТ провежда срещу деформациите и 
корупцията при провеждането на търгове за обществени 
поръчки в сферата на информационните технологии, е ко-
ментарът на организаторите на конкурса от Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ). 

Друг важен проблем, с който се занимава БАИТ по време 
на председателството на Златко Златков, е създаване на ко-
лективна организация за оползотворяване на електронните 
отпадъци във връзка с приетата наредба в тази област. За-
едно с БСК, БТПП, Браншовата камара по електроника, Асо-
циацията на индустриалния капитал в България и други асо-
циации в областта на електрониката осъществяват редица 

През 2006 г. 
създадената 

Държавна 
агенция по 

ИТ и съобще-
ния (ДАИТС), 

оглавена от 
Пламен Вачков, 

действа като 
ИТ министер-

ство
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действия за създаване на такава организация. Дружество за 
оползотворяване на отпадъците Елресурс е учредено от 28 
фирми и работодателски организации, включително БАИТ. 
Въпреки внесените навреме документи за лицензиране на 
Елресурс в Министерството на околната среда и водите, 
министър Джевдет Чакъров не издава разрешително на 
Елресурс до края на 2007 г., докато конкурентни дружества 
получават разрешително без проблеми. След заведено дело 
за необосновано забавяне и 4-годишна сага разрешителното 
за Елресурс стана факт на 21 май 2010 г. То обаче не успява 
да навакса 4-годишното изоставане. 

Напускането на HP България
В единия търг на МДААР печели консорциум, в който во-

дещ доставчик е HP България, българското поделение на 
щатската фирма влиза в открит конфликт с БАИТ. По-късно 
HP България се отказва от членство в асоциацията, тъй като 
компанията се чувства засегната от протестното писмо на 
БАИТ до правителството на Сергей Станишев заради отпус-
ната на „Хюлет-Пакард Глоубъл Деливъри България Сентър” 
държавна помощ от 2,44 млн. лв.

Позицията на БАИТ е, че решението не е „взето по силата 
на един прозрачен и справедлив регламент, който дава ясни 
правила и създава равнопоставеност между всички икономи-
чески субекти в Република България. Асоциацията настоява 
за бърза качествена промяна в системата на българското 
образование, създаване на система от стимули за малкия и 
среден бизнес,  които да подпомагат фирмите в разходите им 
за повишаване на образованието и квалификацията на техни-
те специалисти. Конкретно в писмото до Станишев се пред-
лага сумата за центъра да бъде пренасочена на конкурсни 
начала в бюджетите на Техническия университет, Факултета 
по математика и информатика към СУ и други висши учебни 
заведения, които да поемат ангажимента за подготовка на 
повече и с по- качествена подготовка млади специалисти.

БАИТ Експо все още е силно изложение
В периода 2005 – 2006 г. изложението все още успява да 

запази броя на изложителите (около стотина фирми), като 
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се стреми да предложи не само продуктови новости (напр. 
3D плазмени монитори), а и експозиция от Националния 
политехнически музей, представяща техниката, от която 
са произлезли съвременните технически средства. Самият 
музей показва много експонати, които не излага в собстве-
ната си сграда поради ограничената си площ. Засилено и 
участието от страна на телекомите. 

Семинарната програма също е интересна за бизнес посе-
тителите. Включен е семинар на НАП за прилагане на систе-
мата ИНТРАСТАТ, която след присъединяването на България 
към Европейския съюз има голямо значение и влияние над 
бизнеса. Според еврорегулациите, компании с определен 
оборот, регистрирани по закона за ДДС, трябва да попълват 
и изпращат до съответните контролиращи еврослужби ев-
ропейските формуляри за справки по ДДС. Интересен сред 
посетителите е и семинарът на тема “Информационните 
технологии в сферата на националната сигурност и отбра-
ната”, в който се включват представители на Министерство 
на отбраната, МВР, експерти от БАН, университети и други 
научно-изследователски звена.

„Най-големите пречки пред бизнеса са липсата на стратегии 
за развитието на различните сектори на икономиката и недос-
тигът на кадри. Или има твърде неконкретни стратегии – без 
фиксирано бюджетиране, без обезпечени с ресурси, срокове 
и отговорности - или изобщо няма стратегия. Опитваме се 
много бързо да синхронизираме българското законодателство 
с изискванията, които Европейският съюз ни налага. Критиката 
е в посока на държавната администрация. Проблем се явя-
ва и фактът, че нямаме подписани споразумения за взаимно 
признаване на изпитателните лаборатории и сертификатите 
за знака CE – единната марка на Европейската общност. В мо-
мента в България никой не може да издаде такъв сертификат, 
просто защото няма взаимно признаване между Българския 
институт по стандартизация и метрология и европейските таки-
ва“, коментира през 2006 г. пред в. Computerworld тогавашният 
председател на УС на БАИТ Златко Златков.

Статията е  подготвена на базата на публикации в 
сайта на БАИТ и публикации в Computerworld България
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Боян Бойчев, 
председател на УС 
(2007 г. – 2009 г.)

Членове на УС: 
Боян Бойчев (BMG), 
Виктор Петров 
(Комитекс), Деян 
Дънешки (НЕТ ИС), 
Златко Златков 
(КомелСофт 
Мултимедия), 
Любомир Димитров 
(Едимит), Надежда 
Пенева (NT CHS), 
Чанко Стоев 
(Винтех)

Как се разви БАИТ по ваше време?
Имах привилегията да бъда два мандата в 

УС, вторият път като председател. Беше инте-
ресно и предизвикателно. Въпреки че звучи 
„секси“, ИТ браншът у нас е малък по обем, а 
играчите са доста. Моите наблюдения са, че 
част от колегите работят при непазарни условия 
с много ниски маржове на печалба. Това води 
до недостатъчно професионални услуги, които 
се предлагат на клиентите.

За мен имаше няколко приоритета в дейност-
та на асоциацията, които съм отстоявал с по-
стоянство, но преди всичко прозрачност. Отчи-
тайки, че компанията ни не продава на пазара 
на крайни клиенти, включително и държавна 
администрация ми даваше възможност да взи-

2БАИТ през погледа 
на председателите
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маме самостоятелни и непредубедени решения.
С колегите от Управителния съвет имахме много добро 

ниво на комуникация, тъй като споделяха едни и същи прин-
ципи.

В повечето случаи БАИТ успя да наложи свои решения, но 
имаме и пропуснати възможности. Като асоциация не успях-
ме да участваме в проект по ОПАК, след като един колега 
от УС се опита да го саботира и се наложи да се разделим с 
него. Веселин Тодоров се включи успешно на негово място 
в УС. Тук искам да подчертая, че в предишните УС много 
активен член беше Георги Балански. Той беше пристрастен 
по отношение на организацията и полагаше много усилия 
да се случат инициативите на БАИТ.

Инициативите на БАИТ
В предишен период БАИТ имаше инициатива, по коя-

то бяхме „много гръмогласни и страстни“ – „Компютър за 
вкъщи“. Идеята бе с участието на бизнеса и държавата и 
по-конкретно на МОН да се даде на всеки ученик и студент 
възможност да получи експресен достъп до устройства – не 
само до настолни, а и до мобилни устройства с връзка към 
интернет, с базов минимум от програми, при това на конку-
рентна цена. Това бе инициатива, за която не успяхме да се 
преборим, въпреки че в периода 2005-2009 г. направихме 
много усилия, включително паралелни срещи с ресорни 
министри, с директори на изпълнителни агенции (напр. 
ДАИТС), медийни събития. Спомням си и интересен случай 
за фондация, която се опита да открадне инициативата, но 
в крайна сметка не успя.

- Е-управлението. За електрон ното правителство се говори 
непрекъснато през последните 15 г., но началото беше през 
2000 г. Явно е, че управляващите не идват от ИТ бизнеса и 
не са разбрали (или не са искали да разберат) какво пред-
ставлява. Електрон ното управление не е „лента, която да 
прережеш“, а непрекъснат процес, затова никога не може 
да бъде отчетен като напълно завършен.

В същото време е-системите в доста държавни институ-
ции работят, например в НОИ или НАП. В Здравната каса 
системата продължава да дава минимума информация, 
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която е необходима. В здравната система има много пари, 
но значителна част от бюджета се изразходва неефектив-
но. Търговският регистър също е с работеща ИТ система. 
Агенция „Държавни архиви“ също има добро ИТ решение. 
Проблемът е, че тези системи не говорят помежду си.

Позицията на БАИТ по време на моя мандат беше, че за 
да се реализира е-управлението, трябва да има разбира-
нето, че това е работа на министър-председателя, негов 
личен ангажимент. Второ, за да може да бъде изпълнено 
е-управлението, е нужно да има ресорно министерство, а 
не да се разчита само на зам.-министър. 

- Асоциацията се зае и с проблема с ИТ кадрите. За мен 
това показва тенденцията, че предложенията към ИТ ка-
дрите идват не само от България, където има и доста чуж-
ди фирми вече, а и от целия свят. Това означава, че за да 
остане кадърен ИТ специалист у нас, условията тук трябва 
да са сравними с онези, които би могъл да получи по света. 
И тук говорим не само за възнаграждението. Основното 
предизвикателство е средата, в която живеем. 

- Образованието – позицията на БАИТ винаги е била, че 
трябва да има електрон но съдържание, а това не се харесва 
на издателите на учебници. Те са свикнали всяка година да 
се харчат по няколко милиона за нови учебници, респектив-
но за авторските им права. Нещата за нас са ясни – минис-
терството поръчва на конкретни издателства да създадат 
съдържание и след това го мултиплицира в електронен вид, 
като тази идея беше залегнала и в проекта „Домашно PC”. 
Самоцелно е в училищата да има само хардуер и стаи, в 
които да се сложат, трябва да съществува и възможност та 
съдържанието да бъде възпроизвеждано електрон но. 

- По закона за авторските права позицията на БАИТ бе, че 
за да има качествено съдържание, някой трябва да плаща 
на издателите. Нивото на пиратството по отношение как-
то на софтуера, така и на друго защитено съдържание бе 
над средното ниво за ЕС и дори за региона. Единственият 
положителен резултат от пиратството беше, че се генери-
ра голям бизнес на компаниите, които предлагат интернет 
свързаност. Неслучайно имахме противоречия с асоциаци-
ята на интернет доставчиците, тъй като ако законът тогава 
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беше налаган последователно, те щяха да загубят част от 
бизнеса си. Изградената бърза интернет свързаност не бе 
нужна за отваряне на е-поща, а за сваляне на поредния 
филм. Надявам се, че в момента нещата са се променили 
към по-добро.

БАИТ Експо
Мненията на незапознати с ИТ бизнеса беше, че БАИТ се 

асоциира с изложението, а не обратното. БАИТ Експо дава-
ше представителност на организацията, срещаше бизнеса 
с корпоративните клиенти както от цялата страна, така и с 
крайни клиенти. За мен решенията да се модифицира изло-
жението в други форми като уеб експо, изложението в ЦУМ, 
не бяха далновидни. Разбира се, изложенията се променят, 
наблюдава се еволюция. CeBIT например продължава да 
съществува, макар и с друг фокус и с други участници.

За БАИТ Експо можехме да засилим например геймър-
ската част на изложението. На базата на историята на БАИТ 
Експо можеше да променим концепцията така, че то да отго-
варя на пазарните реалности, а не да се зачеркне напълно.

Бъдещето на БАИТ
По отношение на самата организация в момента липс-

ва ясна работа за привличане на нови членове. ИТ бизне-
сът у нас продължава да расте, но растежът не е свързан с 
традицион ните доставки на хардуер, той се измести към 
търговските вериги и онлайн магазините. Растежът е свързан 
с добавени услуги, създаване на игри, създаване на собст-
вен софтуер. Те се правят обикновено от малки иновативни 
фирми, в които хората са на малко над 20 г. и преди 10 г. 
са били посетители на БАИТ Експо. Тези хора по собствена 
инициатива няма да станат членове на БАИТ, някой трябва 
да ги покани и да ги убеди, „да продаде“ членството не от 
гледна точка на членски внос, а на ангажираност с време 
и идеи.

Какво може да им даде организацията? Ползите за чле-
новете са принадлежност към организация, която взема 
правилни решения и позиции по различни проблеми, общи 
за ИТ бизнеса. На първо място, това трябва да е работа с 
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образованието, с университети и училища. Кадрите са де-
фицитни и ще продължават да са дефицит в подобни ком-
пании. Вторият фокус трябва да е е-управлението, което ще 
позволи да се намали административната тежест върху тези 
млади фирми. Освен това надеждата ми е, че е-управление 
ще намали корупцията.

БАИТ може и трябва да даде на членовете възможност те 
да комуникират на по-добро ниво помежду си, а не само 
по време на пролетни и есен ни срещи с по 10 фирми. Мо-
ята препоръка е членовете да бъдат поканени на едно или 
друго неформално събитие, с което те да са ангажирани, 
например футболен мач, боядисване на градина или друго 
социално събитие, което да даде допълнително ниво на 
общуване между хората. 

Асоциацията трябва да предлага и повече бизнес на чле-
новете, например информация за дадена българска ИТ фир-
ма, която си търси партньор. Ако става дума за европейски 
проекти, информацията за предлагани партньорства между 
фирми от различни държави трябва да стига до членовете, 
така че те да генерират допълнителен бизнес.
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Теодор Захов, 
председател на УС два мандата –  
(2009 г. - 2011 г. и 2011 - 2013 г.)

Членове на УС (2009 – 2011): 
Теодор Захов (Биотим Софтуер), Стоян 

Боев (Интерконсулт България), Дамян 
Иванов – (dWare), Веселин Тодоров – (Си-

ела Софт & Пъблишинг), Георги Пенев 
(БОРА Солюшънс), Петър Стефанов 

(Фрекълз), Григор Фурнаджиев (Инфостар). 
Членове на УС (2011- 2013):

Теодор Захов (Биотим Софтуер), Стоян 
Боев (Интерконсулт България), Веселин 

Тодоров (Сиела Норма), Петър Стефанов 
(Фрекълз), Петър Иванов (Солитрон), 

Златко Златков (КомелСофт Мултиме-
дия), Лили Радева (АКТ Софт), Елена Ма-
ринова (Мусала Софт) и Веселин Янков – 

изпълнителен директор на БАИТ

2 БАИТ през погледа 
на председателите

Какво се промени в БАИТ и как-
во защитава ?

БАИТ като водеща организация 
на ИТ бранша е естествено да се 
занимава с проблемите на фирми-
те членове, но тъй като предста-
влява мнозинството от ИТ фирми-
те в България, тя кореспондира с 
интересите и на целия ИТ бранш.

БАИТ се стреми да участва в 
регулациите на този тип бизнес и 
по-точно да предотвратява неже-
лани регулации, които се случват 
от време на време. Тя се стреми 
да популяризира политики, съ-
действащи за развитие на ИКТ 
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в България, и да защитава смисъла от тези политики. Тя 
служи и като инструмент за комуникация между бранша и 
управлението на държавата. Този инструмент всеки член 
на БАИТ може да ползва за срещи с хора от държавната 
администрация.

Защитата на груповия интерес на фирмите е по-ефективна, 
когато се прави от асоциация, тъй като една фирма не може 
да се пребори с държавната машина, но когато сме заедно, 
гласът ни е много по-силен и по-чуваем. Това е само една 
важна част от причините да има такава асоциация.

БАИТ е и платформа за комуникация вътре в бранша, 
особено чрез нейните събития и инициативи. Това води до 
обмен на информация между фирмите, а фирмите имат 
пряко участие в създаването на държавната стратегия в ИКТ 
област та. В момента например асоциацията има предста-
вители във всички бизнес съвети в тази област и участва 
активно.

За всички закони, касаещи ИКТ сектора, БАИТ участва в 
процедурите по тяхното изготвяне, както и в комисиите в 
парламента, във всяка от фазите по различен начин. Това 
може да стане само през асоциацията. Извоювахме си това 
място на бизнес организация, която винаги е зачитана от 
страна на управлението на държавата. БАИТ е един сравни-
телно успешен коректив за въвеждане на честни практики 
по отношение на обществените поръчки. Процесът е труден 
и продължителен, но някои неща се получават.

По време на моето председателство (2009 – 2011 г.) про-
ведохме административната реформа БАИТ, беше променен 
принципът на работа. Дотогава изпълнителният директор 
беше силно подчинен на УС. След реформата изпълнителни-
ят директор е член на УС по право, а дейност та му е много 
по-силно развита, върши много повече работа. Другата част 
от реформата бе преформулиране вътрешните органи на 
БАИТ, което стана на два етапа. Сегашната „конструкция“ 
е при тежки моменти Управителният съвет да се събира с 
Контролния съвет, така че заедно да се вземат решения с 
по-голям консенсус. Тази конструкция работи безотказно и 
помага на председателите и на УС да викат при тежки казуси 
хората от КС и да се прави по-широко обсъждане.
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Засили се международната дейност на БАИТ, включително 
сътрудничеството с DIGITALEUROPE. Вече имаме и член в 
УС на тази авторитетна европейска организация в лицето 
на Стоян Боев, който успя от втория опит да влезе в ръко-
водството на DIGITALEUROPE. 

Горещи въпроси, решавани от БАИТ
БАИТ е решила много казуси, които са засягали ИТ бизне-

са. По мое време един от основните казуси беше желанието 
за отчисления за авторски права върху информацион ните но-
сители, които се внасят и произвеждат у нас. Имаше искания 
на правоносителите и техните организации, които щяха да са 
унищожителни за бизнеса, и БАИТ помогна нещата да влязат в 
нормални рамки. 

На кръглата маса, организирана наскоро с Ева Паунова и 
еврокомисаря за един ния цифров пазар Андрус Ансип, пак 
се заговори за таксите за съдържание при преноса и за край-
ните устройства. БАИТ не е много активна при решаване на 
въпросите в телекомуникациите, това личи и в името ѝ. В тази 
област активно действаше СЕК, но днес практически асоци-
ацията не „произвежда” документи и становища. Теоретич-
но БАИТ би била добра платформа за тази проблематика, 
телекомуникацион ният бранш има много тежки въпроси за 
решаване, а и по принцип говорим за ИКТ бранш. В Европа 
асоциациите са имен но ИКТ, но там проблематиката е раз-

По време на пър-
вите награди на 
БАИТ за 2011 г. 
Валери Борисов, 

зам.-министър на 
транспорта, ИТ 
и съобщенията, 

връчи на председа-
теля на БАИТ Те-
одор Захов пътна 

карта за въвежда-
не на е-правител-

ство у нас
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лична, различни са и законите. В същото време по отношение 
неутралност та на достъпа до съдържание въпросът касае не 
само телекомите, а и ИТ бранша. 

Характерно за БАИТ е, че това е асоциация на малкия и 
среден по размер български ИТ бизнес. ИТ фирмите в Бълга-
рия са малки и средни по размер, нямаме огромни фирми. 
Така че БАИТ действа и като представител на средния бизнес 
у нас. Има все още нерешен въпрос дали БАИТ е асоциация 
само на българските фирми, или на всички ИТ фирми у нас. 

В началото имаше тенденция да не се допускат чужди 
фирми доставчици, за да не влияят върху своите дилъри и 
дистрибутори директно. Днес международните фирми не 
трябва да се пренебрегват, те трябва да имат специално 
място в асоциацията със съответните права и задължения. 
Големите фирми с развойни центрове също са много важни 
и са част от цялата картина на ИТ бранша у нас, затова е 
добре и те да са членове на БАИТ, но по малко по-различен 
начин. Част от напрежението с големите компании, които 
откриват свои центрове у нас, е, че те се нуждаят от много 

Теодор Захов, 
председател 
на Контрол-
ния съвет на 
БАИТ, откри-
ва кръглата 
маса за един-
ния цифров 
пазар през 
април 2015 г.
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ИТ кадри и най-често ги взимат от родните фирми, предла-
гайки по-уредена работа и по-сигурен външен пазар. 

В целия процес българските фирми се оказват в позицията 
да създават кадри, които след това идва някой и ги взема 
наготово, но този процес не е безкраен. От друга страна, 
създадените ИТ кадри, които влизат в големите центрове 
за разработка, остават в България, получават много добри 
за страната заплати, харчат ги тук и вдигат общия жизнен 
стандарт на България като цяло. Независимо от това, че от 
изтичането на кадри може да пострадат местни фирми, е 
много важно в България да има колкото се може повече та-
кива центрове за ИТ разработки, включително call центрове.

Това поставя остро въпроса откъде идват другите специа-
листи, които да захранят и българските фирми, и чуждите 
центрове. Това веднага повдига темата за образованието. 
Тези кадри трябва да излязат от университета, след това ще 
преминават през нашите фирми и ще се доквалифицират, 
като някои ще останат в тях, други ще се преместят. Проце-
сът е нормален и текучество има навсякъде. 

Създаването на кадри и задържането им у нас вдига об-
щата квалификация на българските ИТ специалисти, запазва 
се реномето на България като ИТ дестинация, като източник 
на добри кадри и ноу-хау. А това стимулира външните фир-
ми да идват у нас и да отварят нови работни места. 

БАИТ трябва да има ясна политика по тази тема. Засега 
не правим нещо срещу изтичането на кадри, но може би и 
правилно не правим. БАИТ е най-популярната асоциация, 
тя стана много по-отворена и демократична организация. 
Всички успехи на БАИТ се дължат на заслужени успехи. 
Но фирмите в БАИТ все пак застаряват, средният шеф е 
на над 45 г. 

Това води до две неща. Първо привличането на нови чле-
нове става доста трудно, тъй като младите фирми не виждат 
проблеми, които да бъдат решени от БАИТ. Всъщност някои 
от тях не виждат проблеми въобще, тъй като ИТ средата е 
относително спокойна, не е „смазана от идиотски регулации“ 
както навремето. Много бърз начин да се обединят всички 
е да се появи закон, който да засяга интересите им, всички 
ще дойдат на секундата в организация, която да ги защитава.
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Второ, с появата на БАСКОМ част от софтуерните фирми, 
които би трябвало да са в БАИТ, отидоха там и не виждаха 
причина да са членове и на БАИТ. Борбата срещу самото 
създаване на софтуерната асоциация още тогава е трябва-
ло да се проведе чрез интегриране на тези фирми в БАИТ 
и поставянето им абсолютно наравно с всички хардуерни 
фирми. Но асоциацията винаги бе доминирана от хардуер-
ните фирми, които по онова време бяха най-силните фирми. 
Истината днес е, че софтуерните фирми, особено работещи 
за износ, са много по-силни. Всъщност грешката тогава до-
веде до това, че част от тези фирми са извън БАИТ. 

Наследството на БАИТ Експо 
Когато станах председател през 2009 г., направихме по-

следен опит да организираме БАИТ Експо, но нямаше абсо-
лютно никакъв интерес към него. Но тъй като изложението 
беше емблема на ИТ бранша, не можехме просто да кажем, 
че няма да има БАИТ Експо. Проведохме проучване сред 
фирмите и липсата на интерес у тях ни даде обосновка да 
го спрем. Изложението трябваше да бъде заменено от други 
събития за разпознаване на организацията. Днес вместо екс-
пото БАИТ прави по няколко събития на година, като едно от 
най-престижните е „Наградите на БАИТ“. Кръглата маса, ор-
ганизирана съвместно с Ева Паунова, беше на много високо 
ниво, дойде половината правителство, зам.-председателят 
на Европейската комисия, председателят на Европейската 
ИКТ асоциация. 

Как трябва да изглежда БАИТ в бъдеще и какви въпроси 
трябва да решава? 

Асоциацията трябва да извърви доста път. Основното 
нещо е да помага за създаването на ИТ кадри в България. 
БАИТ сама не може да върши такова нещо, но може да слу-
жи като платформа за генериране на идеите на ИТ бранша 
в тази сфера. 

БАИТ трябва да продължи да служи и като инструмент 
за борба с корупцията в бранша, макар че този инструмент 
сработва само понякога.

Основната задача на БАИТ в образованието е да съдейст-
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ва за създаването на ИТ специалисти, тя не може да реши 
проблемите на държавата в училищата изобщо. Задачата 
на БАИТ са ИТ кадрите и асоциацията трябва да работи с 
държавата така, че университетите и училищата да произ-
веждат ИТ кадри. Това са високоинтелигентни младежи, с 
високо платени умения и с гигантска добавена стойност.

ИТ е браншът с най-висока добавена стойност в света. 
Той е свързан с авторските права, а всички бизнеси, които 
създават продукти, свързани с интелектуалната собственост, 
имат гигантска добавена стойност. 

Производството на ИТ кадри и повишаването на ИТ ква-
лификацията на цялото население ще превърне България в 
инкубатор на много ИТ идеи и ИТ фирми. Тези фирми, след 
като бъдат „инкубирани“, трябва да се търси начин веднага 
да бъдат промотирани за продажба в чужбина, тъй като бъл-
гарският ИТ пазар е малък. Дейност та на БАИТ в тази насока 
е важна за членовете на асоциацията, но освен това е с много 
голям обществен интерес.

Не подценявам и ролята на БАИТ, когато се говори по 
темата за електрон но управление. Хубавото е, че в диску-
сиите успяхме да убедим всички да се фокусираме върху 
електрон ната идентичност. Това е първата приоритетна за-
дача, която трябва да се реши, всичко друго е второстепен-
но. Когато човек може да се идентифицира електрон но и 
процедурата е добре направена, този начин трябва да е 
единен и унифициран за цялата държава. С тази иденти-
фикация ще може да се работи с полицията, с данъчните, 
с общината, със здравното министерство, с образованието, 
всичко е на едно място. Естонците въведоха такава иденти-
фикация, отвориха я, регламентирайки как тече информа-
цията. След това въведоха и нормативни актове, с които за-
дължиха министерствата да създават ИТ базирани услуги. 
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Петър Иванов, 
председател на УС  
(2013 г. - 2015 г. и 2015 г. досега)

Членове на УС 2013 г – 2015 г.:  
Петър Иванов (Солитрон), Теодор Захов (Би-
отим), Стоян Боев (Интерконсулт Бълга-
рия); Веселин Тодоров (Сиела Норма); Лиляна 
Радева (Акт Софт); Елена Маринова (Му-
сала Софт), Чанко Стоев (Винтех), Кирил 
Русев (Нимеро) и Весела Калъчева, изпълни-
телен директор на БАИТ.
Членове на УС от април 2015 г.:  
Петър Иванов (Солитрон), Стоян Боев (Ин-
терконсулт България); Лиляна Радева (Акт 
Софт); Елена Маринова (Мусала Софт), 
Петър Стефанов (Фрекълз), Николай Аврамов 
(Парафлоу Комуникейшънс) и Весела Калъчева, 
изпълнителен директор на БАИТ

Как бе създадена БАИТ и 
защо бе нужна такава ор-
ганизация?

Въпросът не е дали е нуж-
на такава асоциация, а как да 
се решават проблеми, стоящи 
пред цялата организация. Мо-
ето впечатление е, че трудно 
се изработва общо станови-
ще. Случвало се е да разпра-
тим информация по даден 
проблем и да няма никаква 
реакция, а след това да се 
обади някой член, който се 
е сблъскал с конкретния про-
блем, и да пита защо БАИТ не 

2БАИТ през погледа 
на председателите
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направи нещо по въпроса. 
Примери за общи въпроси има много. В момента се бо-

рим с условията в ОП „Конкурентоспособност“, които не 
позволяват да се финансират компютри и софтуер, напри-
мер ERP и CRM приложения. 

Има сериозни проблеми за бранша, в чието решаване е 
нужна намесата на БАИТ. В момента например 5 ИКТ асо-
циации (ИКТ клъстер, БУА, Астел, БАИТ и БАСКОМ) излизаме 
с обща консолидирана позиция по въпроса за е-управле-
нието. Макар че имаме разнородни стратегически цели, 
изработваме общи становища, което значи, че съществуват 
общовалидни теми.

Друг общ проблем е липсата на специалисти. Много ИТ 
компании създадоха свои „занаятчийски“ работилници, обу-
чават хора, за да генерират ИТ специалисти, но не е мястото 
на обучението там. Глупаво е човек да изучава 3 г. маркетинг 
или ПР, защото е по-престижно или само там е имало места 
в университета, а след няколко години безплодно учене да 
се преквалифицира в програмист. Не е работа на фирмите 
да обучават наново хора, а има необходимост от още кадри.

При координиране на усилията и изясняване на пробле-
мите, които отделните компании срещат при това обучение, 
ще можем да представим ситуацията на държавно ниво и 
да намерим дългосрочно решение. 

Големият въпрос е да се дефинира кръгът от проблеми, 
по които да се търси решение, и как в рамките на БАИТ да 
създаде проекторешение на тези проблеми. Това е целта 
на втория ми мандат – да стимулирам членовете на БАИТ 
да изказват по-активно позиции, да предлагат потенциални 
цели, да виждаме проблеми, преди те да са ни застигнали 
и да са станали прекалено големи.

Проблемът на БАИТ е и нейно предимство – разнород-
ната маса от фирми. Членове на асоциацията са и големи 
компании – при нас са два от трите големи мобилни опе-
ратора, и малки фирми. С един системен интегратор дори 
обсъждахме да създадем група на системните интегратори, 
която да решава общ кръг от проблеми за тоя подсектор. 
Възможно е да се създадат тематични групи в БАИТ. 

Все пак мога да кажа, че в това правителство гласът на 
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БАИТ се чува, организирахме срещи и конференции и бяхме 
разпознати като представител на ИТ бизнеса. 

Какво постигна БАИТ по време на вашия мандат и 
като председател на УС? Кои горещи въпроси, свързани 
с ИТ бранша, стояха и стоят пред БАИТ и как организа-
цията е съдействала за решаването им?

Една от основните теми, върху които работихме, са автор-
ските права – проблем, който щеше да засегне много фир-
ми. Накратко предложението беше да се събира процент от 
продажбата на оборудване, чрез което може да се възпро-
извеждат продукти на авторското право. Но текстовете бяха 
написани така, че 2 до 5% да се плащат към частни фирми, 
а техните вземания да се събират от НАП и митниците, като 
тези организации щяха да имат право да влизат в ИТ фир-
мите и да ровят в счетоводството, да получават информация 
за единичните продажби на всяко изделие с крайна цена, 
отстъпки и друга конфиденциална търговска информация. 

Освен това текстовете бяха написани така, че се плаща 
такса върху стойност та за цялото устройство, а не само върху 
записващата част от него. Според тази формулировка такса 
щеше да се събира и за медицинска болнична апаратура, 
тъй като и тя записва дан ни, върху автомобили със запис-
ващо устройство също, за сървъра в Министерския съвет 
също трябваше да се плаща.

Петър Иванов, 
председател на 
УС на БАИТ, 
открива кръг-
лата маса за 
един ния цифров 
пазар през април 
2015 г.
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Накрая БАИТ се споразумя за по-смислени условия на ли-
цензните такси. Всеки труд трябва да се заплаща, но трябва 
да има ясна връзка между труд и резултати. За да получават 
пари от ползватели на песни и филми, авторите/ разпростра-
нителите трябваше да пуснат стрийминг услуга и за 2-3 лв. 
да осигурят достъп до защитено съдържание, за да е ясно 
кой и за какво плаща. Иначе имаше риск да се получи като в 
Германия, където такива организации събират несъразмер-
но много пари, а след това не ги харчат за производство и 
услуги, а за адвокати, за да могат да събират още повече. 

Новият сериозен проблем в момента е ОП „Конкурен-
тоспособност“ и невъзможност та по нея да се финансират 
проекти за доставка и внедряване на компютри и софтуер. 
Отново участието на членовете на БАИТ в решаването на 
този сериозен проблем беше твърде слабо и се наложи УС 
да извърши самостоятелно цялата работа. Ясно е, че предсе-
дателят е лицето на организацията, той трябва да представя 
позицията на организацията, но не може УС или дори само 
председателят да върши цялата подготвителна работа.

В тази връзка БАИТ се е намесила успешно при значими 
проблеми, в които преки конкуренти са работили заедно 
за постигането на една обща цел. Такава беше ситуацията 
с авторските права. Дискусията започнахме няколко фирми 
дистрибутори – Солитрон, Поликомп и Асбис. Трите компании 
събрахме 20 мениджъри за страната на големи международ-
ни доставчици, което не се беше случвало в БАИТ. Накрая 10 
души внесоха доброволни вноски за финансиране на техни-
ческата страна на операцията – наемане на юристи и внасяне 
на юридически издържан документ в Министерството на кул-
турата. И това беше акция с голяма подкрепа – от 8-9 фирми 
плюс няколко компании, които не членуват БАИТ. Но това не 
бяха единствените фирми, които щеше да засегне проблемът 
с високите такси. Ако бяха въведени подобни такси, цените 
щяха да скочат с 5% и пазарът щеше да се срине съвсем.

Имаше акции на БАИТ, които не срещнаха подкрепа от 
членовете. През лятото на 2014 г. преди смяната на прави-
телството на Орешарски бяха пуснати над 50–60 търга за 140 
млн. лв. Всяка от поръчките беше с дефект и компаниите се 
обаждаха да питат дали БАИТ ще реагира.
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Стандартната реакция на Комисията по пазарна конкуренция 
на БАИТ е да преглежда документацията на търга, за който има 
оплакване и да напише неоформално писмо до възложителя, 
в което да обърне внимание на недостатъците. В повечето слу-
чаи възложителят реагираше по подходящ начин и намирахме 
механизъм да променим документацията, преди да бъдат 
подадени оферти. С възложителите, които вместо това втвър-
дяват позицията си, комуникирахме през КЗК и ВАС. В случая 
обаче ставаше дума за 50-60 търга, от които КПК разгледа 30-40 
и над 90% от тях бяха с пороци. Затова вместо индивидуална 
борба за всяка поръчка поотделно написахме писмо до бившия 
премиер Орешарски с копие до президента за проблема. По-
лучихме обаче само формален отговор от министър Даниела 
Бобева, която препоръчваше да се обърнем към КЗК. Когато 
КПК откри нови търгове с дефекти, написахме второ писмо 
до премиера на времен ното правителство Георги Близнашки.

Тази реакция на БАИТ предизвика писмени отзиви от чле-
новете, защото в един или друг търг беше нарушен техен 
интерес. Но не бих си представял, че БАИТ можеше да за-
еме друга позиция. Можеше и да замълчи, но липсата на 
позиция също е позиция. 

Решението за писмото бе конфликтно, затова свикахме 
общо заседание на УС и КС, като с 13 гласа от 16 члена 
бяхме подкрепени за текста на второто писмо. От 16 члена 
на двата съвета 2-3 не дойдоха, а от присъстващите само 
един не подкрепи текста. Има принципни позиции, които 
БАИТ трябва да заема, да защитава принципно членовете 
си, а не интереси само на един или друг.

БАИТ не може да се ползва като лост за битка на една 
група членове срещу друга. Затова търсим генерални про-
блеми, по които да действаме и които да са от интерес за 
мнозинството членове на асоциацията, и за съжаление на-
мираме такива. За съжаление, защото все още има много 
проблеми пред бранша.

Каква беше ролята на БАИТ Експо за развитието на 
ИТ пазара у нас? 

Наградите на БАИТ, които са приемник на БАИТ Експо, 
се радваха на много силно признание. От 3 г. Президентът 
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връчва специалната награда на БАИТ за особени заслуги, 
но за първи път имаше сериозно участие от страна и на 
правителството. 

Следващото събитие на БАИТ съвместно с евродепутата 
Ева Паунова също събра ИТ бранша с премиер, вицепре-
миер (още един вицепремиер – Румяна Бъчварова също 
щеше да дойде, ако не беше извикана спешно в Брюксел), 
дойдоха министърът на транспорта и ИТ, зам.-министри, де-
путати. Това показа, че проблемите, по които работи БАИТ, 
са в приоритетния списък на правителството. 

В ролята на председател на УС на БАИТ участвам в Съвета 
за е-управление, който е висше държавно образувание, на-
правляващо развитието на електрон ното управление. Това 
означава, че БАИТ и другите ИТ асоциации комуникират с 
държавната власт, за да помогнат при очертаването на кръга 
от проблеми и решения за тях. 

Остава ни да се консолидираме и извадим наяве актуал-
ните проблеми на ИТ бранша, за което е нужно активното 
участие на членовете на асоциацията. 

Как трябва да изглежда БАИТ в бъдеще и какви въпроси 
трябва да решава?

В бъдеще намесите на БАИТ ще са ориентирани в няколко 
области: 
1. Най-острият проблем са липсващите кадри, който буквал-

но задушава индустрията. Според вътрешни оценки на 
БАИТ в ИТ сектора не достигат 15-20 хиляди ИТ специали-
сти, ако се намерят тези кадри, това би увеличило двойно 
обема на ИТ сектора в България и би допринесло за 1 до 2 
% ръст на БВП. А това би трябвало да заинтересува всяко 
правителство. В същото ИТ бизнесът е много мобилен и 
ако не намери условия у нас, ще ги намери извън Бълга-
рия. БАИТ работи сериозно по въпроса за сините карти. 
Така че единият начин е да внесем специалисти.
По този проблем говорихме с големите потенциални вно-
сители на ИТ специалисти – контактните центрове. Те спо-
делиха, че текучеството рязко се е засилило, има повече 
глад за кадри, а това води до невъзможност та стратеги-
чески да се развива бизнес. Липсата на хора пречи на 
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бизнеса да порасне толкова, че да отговори на търсенето, 
каквото има включително от чужбина.
Правителството трябва да определи няколко приоритетни 
сектора с най-големи възможности за ръст. ИТ секторът 
изисква минимални инвестиции, и то не като пари, а като 
реформа в образователната система, която да ѝ позволи 
да осигурява повече на брой ИТ специалисти. Има на-
предък, но проблемът не е решен финално. Стремим се 
издаването на една синя карта да не става за 6 месеца, 
а примерно до месец и половина, максимум 2 месеца. 

2. Второто е България да се презентира пред външния свят 
и да е привлекателна дестинация за хора, които активно 
да започнат да си търсят работа тук, предимно от региона, 
като Украйна, Молдова, Сърбия. С Турция не можем да 
се мерим, Индия и Пакистан са твърде глобални дести-
нации, но в нашия регион трябва да положим усилия да 
привлечем специалисти при нас. Те няма да променят в 
отрицателен план пазара на работна ръка у нас. В същото 
време трябва да се засили рекламата на България като 
ИТ дестинация за специалисти. 

3. Дългосрочната стъпка е промяна на самото образование 
по такъв начин, че то да вади повече ИТ специалисти в 
бъдеще, вкл. чрез внос на студенти – плащат такси, а ако 
останат, ще подобрят картината на ИТ работната сила. В 
момента обаче в университетите влизат студенти от го-
дините с най-ниска раждаемост 96 –97 г. Това означава, 
че за университетите стартираме от базово неизгодни 
нива, по- малко на брой студенти, а от тях още по-малко 
ИТ специалисти. И без това има недостиг, по този начин 
можем да стигнем до катастрофа.

4. Обяснявам навсякъде, че ИТ бизнесът е доста мобилен 
и ако нямаме предпоставки, той ще се избяга. Липсата е 
глобална, 1 млн. е недостигът само в ЕС, ние не само не 
трябва да пречим на развитието на ИТ бизнеса, а и да го 
насърчаваме. Иначе рискуваме до 5-10 г. ИТ компаниите 
да се изнесат, примерно в Македония или Сърбия, които 
да са създали желаните от тях условия.
БАИТ определено порасна. В момента БАИТ е истинска 

организация със секретариат, който движи базовите функ-



102

ции на организацията, а УС по-скоро има за цел да лобира 
и да задейства събития. Кръглата маса, която направихме с 
Ева Паунова, бе уговорена само на две срещи, като се раз-
брахме какво искаме да постигнем и как да го направим. 
След това изпълнителното бюро изнесе цялата организация 
по такъв начин, че не се наложи УС да се занимава изобщо 
с технически дейности. 

БАИТ вече води собствен живот, издигна се в отноше-
нията си с DIGITALEUROPE. Предишната година трябваше 
да убеждаваме Джон Хигинс да дойде, а тази година беше 
обратното – само го уведомихме за организираната кръгла 
маса с вицепрезидента на ЕК г-н Андрус Ансип и той каза, че 
пристига. Очевидно реномето на БАИТ пред DIGITALEUROPE 
се е променило, и ние организираме събития, интересни за 
изпълнителния директор на DIGITALEUROPE.

По отношение на новите членове на БАИТ забелязвам, 
че в БАИТ липсват водещи и сериозни компании. Взимайки 
само Солитрон за пример общо всички фирми в пет те ИТ 
асоциации са под 200, а Солитрон има над 2000 дилъри. 
Това означава, че под 10% от фирмите членуват някъде, а 
другите не разпознават нуждата от асоциация. В същото 
време всички биха били доволни от промени в ОП Конку-
рентоспособност например.

Привличането на нови членове е сериозна цел, тъй като 
има голям потенциал. В БАИТ вече членуват и големи чуж-
ди фирми като Lenovo, IBM и Samsung, което означава, че 
виждат интерес от участието си в асоциацията.

Смислено е и да се организират комисии или групи, в 
които сродни по дейност компании решават общи за тях-
ната дейност проблеми. Системният интегратор има един 
проблем, а малките дилъри – други. При компаниите с 200 
служители текучеството е голям проблем. А при семейните 
фирми по-сериозен проблем са падащият пазар, неплаща-
нето на държавните организации и др. Ако не може да на-
мерим най-малкото общо между всички компании, трябва 
да ги структурираме по групи и в тях да се търси общото. С 
такива идеи се надявам да привлечем повече нови членове 
през настоящия ми мандат. 
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Наградите 
на БАИТ

„Наградите на БАИТ" – 
най-престижното ИТ 
събитие днес

рез 2004 г. БАИТ започва да връчва награди за значим принос 
в развитието на информацион ните и комуникацион ни техно-
логии в България, като официалната церемония е по време 
на БАИТ Експо. Първият носител на наградата от 2004 г. е 
акад. Ангел Ангелов. По-късно БАИТ редовно връчва награда 
на заслужили учени, както и журналистическа награда, като 
последно това става по време на БАИТ Експо 2008.

3 години по-късно асоциацията решава да възстанови 

П

3 БАИТ днес



105

инициативата, като добавя редица нови категории. Пода-
дени са общо около 34 предложения за 11 категории, а на 
церемонията в столичния хотел Хилтън на 26 януари 2012 г. 
асоциацията връчва общо 14 награди. Валери Борисов, 
зам.-министър на транспорта, ИТ и съобщенията, връчва на 
председателя на БАИТ Теодор Захов дългоoчакваната пътна 
карта за въвеждане на електрон ното правителство у нас.

Специалната награда на БАИТ е присъдена на бившия ди-
ректор на Националната природо-математическа гимназия 
„Акад. Любомир Чакалов” в София Петър Недевски, който 
е на този пост цели 27 години. 

В категорията “Публична администрация” награда взима 
Областна администрация Сливен, компанията Нимеро е от-
личена за “STARTUP компания”, а Гаранцион ният фонд става 
победител в “Бизнес иновативност”. Фирма Абати е побе-
дител в категория “E-business”, а списание „Мениджър” – за 
“Мобилно решение”. Наградата за експортно ориентирана 
компания взима Интерконсулт България, а в категорията 

Наградените 
от БАИТ за 
постижения 
през 2011 г.
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“Корпоративна и социална отговорност” журито отличава 
SAP Labs. За журналистически принос, една от традицион-
ните награди на БАИТ, са отличени трима журналисти – Ане-
лия Стоянова от сп. CIO (за печатни медии), Асен Георгиев 
от в. Капитал (при Интернет изданията) и Димитър Анестев 
от bTV Media Group (в раздел Радио и телевизия).

В категорията “Студентска разработка” призът на БАИТ 
за 2011 г. е даден на екип в състав Герасим Григоров, 
Иван Казанджиев и Александър Зарков от МГУ „Св. Иван 
Рилски”. В категория "Образование" БАИТ връчва 2 награ-
ди – на Мими Виденова, учител по информатика и ИТ в 
73 СОУ “Владислав Граматик”, на училището по роботика 
Robopartans.

В конкурса за 2012 г. са подадени почти 3 пъти повече 
предложения за награди – 76, а от тях журито избира 15 на-
гради в 11-те категории и подкатегории. Награждаването се 
провежда под патронажа на президента Росен Плевнелиев, 
който става патрон и на следващите издания на конкурса. 
Президентът връчва специалната награда за значителен 
принос в ИКТ на ръководителите на националния отбор по 
информатика за ученици – проф. Стоян Капралов и главен 
асистент Емил Келеведжиев. 

За “Компания на годината” журито посочва VMware. В 
категория “Държавна администрация” приза за 2012 г. е 

По време на це-
ремонията "На-

гради на БАИТ 
2011" зам.-ми-

нистър Валери 
Борисов връчи 
на БАИТ път-
ната карта за 
реализация на 
стратегията 

за е-управление 
у нас
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за НАП, а в раздел “Общинска администрация” е отличена 
община Асеновград. 

В категория “Бизнес иновативност” победител е фирма 
Винтех, а за “Е-business” е отличена фирма Нетера. В раздел 
“Мобилни решения” носител на наградата е Интерконсулт 
България, а за “Корпоративна и социална отговорност” от-
личието е за Телерик. Образователната награда също е за 
Софтуерната академия на Телерик. Приз за STARTUP ком-
пания на 2012 г. получава фирма Eventyard.

В рамките на конкурса „Награди на БАИТ за 2012 г.“ са връ-
чени 2 студентски награди – на Денислав Лефтеров, студент 
в I курс, специалност “Бизнес информацион ни технологии” 
в ПУ „П. Хилендарски”, разработил онлайн портала на СОУ 
“Вичо Грънчаров” – Горна Оряховица за деца с дислексия, и 
на Здравко Велинов, студент в магистърската програма по 
„Телекомуникации“ към ТУ – София, разработили техническо 
приложение за следене на Интернет трафика. 

БАИТ дава и 3 статуетки за журналистически принос – на 
Констанца Григорова, главен редактор на в. Computerworld 
в раздел “Печатни медии”, Живко Константинов от Нова 
телевизия в секция “Радио и телевизия” (грамота в тази ка-
тегория получи и Росинка Проданова от БНР – Радио Благо-
евград), а приза за Интернет медия грабва Интернет радио 
Бинар, БНР, за предаването „Техно радар“.

В конкурса за 2012 г. победителите получават и матери-
ални награди под формата на ваучери на стойност 300 лв., 
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за която победителите могат да закупят стока или услуга от 
която и да е компания-член на БАИТ.

„Наградите на БАИТ за 2013 г.” 
вече се провеждат в рамките на европейския проект „E-skills 
for jobs 2014”, чийто изпълнител за България е БАИТ. Инте-
ресът към конкурса е още по-голям, като до крайния срок за 
регистрация са подадени общо 129 кандидатури. Церемо-
ния за връчването на наградите се провежда на 29 януари 
2014 г. в Гранд Хотел София, а президентът на Р. България 
Росен Плевнелиев връчи специалната награда на отбора по 
математика от СМГ „П. Хилендарски”. Президентът използва 
трибуната на събитието, за да предложи провеждане на ре-
ферендум, един от въпросите на който да бъде „Подкрепяте 
ли да се гласува и дистанцион но по електронен път при про-
извеждане на изборите и референдумите?“ Националният 
референдум трябваше да се проведе съвместно с предстоя-
щите през май избори за членове на Европейския парламент 
от България (впоследствие политическите сили успяват да 
осуетят провеждането на референдума за електрон ното гла-
суване, въпреки масовата подкрепа и подписката в стотици 
градове). Гост на церемонията е и Джон Хигинс, генерален 
директор на DIGITALEUROPE – Асоциацията на дигиталната 
индустрия в Европа, който връчи наградата в категория „Биз-
нес иновативност” на Онтотекст. Журито реши да бъдат връ-

Президентът 
връчи специал-
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чени и почетни грамоти – общо 47, на националните отбори 
по информатика; математика; математическа, компютърна 
и приложна лингвистика; информацион ни технологии и на 
техните ръководители, донесли много гордост на страната 
ни с медалите, получени на международни олимпиади през 
2013 г.

Отделно в категория „Студентска разработка“ са излъчени 
двама победители – Десислав Кузманов, студент от IV курс 
в Мин но-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, и екип 
от студенти, разработил платформата „Кмете, виж!“ – Тодор 
Михайлов, магистър, първи курс от СУ „Св. Кл. Охридски“, 
Виктор Главев, докторант от ТУ–София и Момчил Хардалов, 
бакалавър от четвърти курс на ТУ–София.

В категория „Образование“ призът за 2013 г. е за образова-
телната платформа Уча.се, съдържаща 2200 урока по химия, 
физика, биология, география, математика, история, англий-
ски, немски и български език, „Човекът и природата“ и други.

В категория „Държавна администрация“ Национален оси-
гурителен институт получава награда за безплатната е-услуга 
за изчисляване на прогнозна пенсия, а при общинските ад-
министрации е наградена община Банско.

STARTUP компания на 2013 г. е Farmhopping, уеб базира-
на платформа, която свързва малките ферми от цял свят с 
крайните потребители. В категория „E-business“ победител 
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е Мелън за Hotels 4D, а при „Мобилно решение“ – Бори-
ка-Банксервиз заради платформата за сигурни мобилни 
плащания Mobb. В раздел „Корпоративна и социална отго-
ворност“ журито избира Мусала Софт заради състезанието 
CodeIT. За журналистически принос е отличен Боян Бенев 
от предаването „Неделя х 3” по БНТ.

Годишните награди на БАИТ за 2014
се отличават с още по-авторитетно присъствие, като на офи-
циална церемония на 5 февруари 2015 г. в Гранд Хотел София 
присъстват както президентът Росен Плевнелиев, под чийто 
патронаж е събитието, така и редица представители на пра-
вителството, включително вицепремиерът Меглена Кунева, 
министърът на икономиката Божидар Лукарски и замест-
ник-министърът на транспорта, ИТ и съобщенията Валери 
Борисов, заместник-министър на образованието и науката 
Костадин Костадинов. Конкурсът се провежда в рамките на 
европейския проект Watify, чийто изпълнител за България е 
БАИТ. Това е четвърто издание на конкурса, като журито оп-
ределя общо 14 носители в 12 категории.

Президентът Плевнелиев връчва статуетка за специалната 
награда на Теодосий Теодосиев, ръководител на Национал-
ната школа по физика и приложна математика и препода-
вател по физика в ПМГ „Н. Обрешков“ от град Казанлък.

Президентът 
Росен Плевнелиев 
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Вицепремиерът Меглена Кунева награждава Telerik: А 
Progress Company в категория „Бизнес иновативност“ заради 
едноимен ната платформа Telerik, а министър Лукарски дава 
отличието за STARTUP компания на Трансметрикс заради 
внедрената концепция Big Data в карго индустрията. Още 
една компания е отличена от журито в категория STARTUP 
компания – Джъмпидо заради разработения образователен 
софтуерен проект Джъмпидо.

Призът в категория „E-business“ е даден на ALLTERCO за 
проекта Books Forge, а статуетката връчва Валери Борисов.

В категория „Държавна администрация“ наградата за 
2014 г. е за НАП заради внедрената информацион на систе-
ма „Контрол“, а при Общинската администрация – Общи-
на Дряново за информационен център за мобилни услуги, 
здравни съвети и здравен телемониторинг за гражданите 
и бизнеса в общината.

Две награди има в категория „Журналистически принос” – 
статуетка за Юлиян Арнаудов от в. Капитал и поощрителна 
за регионална медия за Росинка Проданова, водещ и про-
дуцент на следобедния екип на БНР – Радио Благоевград.

„Студентска награда“ взема Иван Атанасов, студент ре-
довно обучение в Университета по библиотекознание и ИТ 
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за разработения информационен портал „ТВ Новини“. Об-
разователната награда получи Софтуерен университет. 

Наградата за мобилно решение е връчена на Мусала Софт 
за проекта „АТМОСФЕРА“, а в новата категория „Развлека-
телен софтуер“ победителят е ЧЕС АРЕНА за създадения с 
помощ та на Империя Онлайн шахматен портал. Империя 
Онлайн, от своя страна, получава отличието на БАИТ за кор-
поративна социална отговорност за 2014 г.

Президентът 
Росен Плевнелиев 
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БАИТ помага 
за развитие на 
електронните умения
5 г. асоциацията е партньор в 
европейския проект e-Skills for Jobs

а да помогне на младите хора в Европа да получат по-до-
бри възможности за професионално развитие чрез из-

ползване на информацион ните технологии, DIGITALEUROPE 
и European Schoolnet обединяват усилия с Генералната ди-
рекция „Предприятия и промишленост“ на Европейска-
та комисия в организирането на Европейската седмица на 
е-уменията 2012 (http://eskills4jobs.ec.europa.eu/), която се 
проведе от 26 до 30 март 2012 г. 

От българска страна за партньор по проекта „E-skills week 
2012” (http://idg.bg/eskills) е избрана БАИТ, като договорът с ЕК 
е подписан на 17 октомври 2011 г. В рамките на проекта у нас се 
провеждат поредица събития през март и април 2012 г., вклю-
чително конференция, два семинара, състезание за електрон ни 
игри, две проучвания за нивото на е-уменията и информацион-
на кампания. У нас седмицата преминава изключително ус-
пешно, а БАИТ получава висока оценка от Антонио Таяни, 
вицепрезидент на ЕК, и от DIGITALEUROPE, която дава пър-
вата награда Recognition Awards 2013 на изпълнителния ди-
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ректор на БАИТ Весела Калъчева за най-високи постижения 
сред 23 страни, участвали в проекта. 

След успеха БАИТ получава нова покана да се включи в 
проекта e-Skills for Jobs 2014 (http://idg.bg/eskills2014). Той 
стартира с церемонията за връчване „Наградите на БАИТ за 
2013 г.“, проведена на 29 януари 2014 г. под патронажа на 
президента Росен Плевнелиев. Заинтересовани страни по 
проекта на местно ниво са СУ „Св. Кл. Охридски”, Кариерни-
ят център на УНСС, СО чрез дирекция „Превенция, интегра-
ция, спорт и туризъм”, Националният център за безопасен 
интернет, Фондация „БГ сайт”, студентската организация 
BEST, компаниите Майкрософт България, Сентио и Робопар-
танс, сайтът Karieri.bg и ICT Media. 

Резултатите от проекта e-Skills for Jobs 2014:
- 12 реализирани събития с 2051 участници при планирани 

7 събития с 1350 участници;
- 3 от събитията са под патронажа на президента Росен 

Плевнелиев;
- 21 стейкхолдъри се включват в това издание на проекта 

при 10 в предишното през 2012 г.;
- Достигната аудитория чрез социалните и традицион ните 

медии – 6 500 000, при 4 500 000 през 2012 г.
- Българин спечели една от 5-те големи награди „eSkills awards 

2014” в конкуренция със 117 кандидатури от 30 страни. 
Това е Любомир Янчев в категорията „Young Digital Talent”

За проекта 
e-Skills week 

2012 DIGITAL- 
EUROPE на-
гради Весела 

Калъчева, 
изпълнителен 

директор на 
БАИТ

http://idg.bg/eskills2014
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По проекта e-Skills for Jobs 2014 у нас са проведени реди-
ца събития. На 11 февруари 2014 г. БАИТ организира Ден 
на безопасния интернет съвместно с Центъра за безопасен 
интернет. От 10 до 20 март 2014 г. в рамките на проекта се 
провежда и BEST Engineering Week съвместно със студентска-
та организация BEST – София в ТУ – София. Събитието дава 
възможност за среща на студенти и ИКТ компании потенци-
ални бъдещи техни работодатели. В рамките на седмицата 
се провеждат и състезания между студентски отбори.

На 24 и 25 март 2014 г. се провежда и Първата национална 
конференция по природни науки и иновации в СУ „Св. Кл. 
Охридски”. БАИТ участва със свой представител в бизнес 
панела и с модератор. Целта на конференцията провокира 
задълбочен и съдържателен диалог между всички участници 
в процеса на подготовка и участие на българските отбори 
по природни и математически науки в международни олим-
пиади и състезания.

Шестият кръг на състезанието по програмиране CodeIT, 
организирано от Мусала Софт, както и церемонията по на-
граждаването също се провеждат в рамките на проекта 
e-Skills for Jobs 2014.

През май 2014 г. съвместно с Центъра за безопасен ин-
тернет БАИТ организира онлайн игра за родители и деца, а 
състезанието се превърна в ръководство за придобиване и 

Конфе-
ренцията 
„Нови уме-
ния за нова 
работа” е 
финално то 
събитие от 
кампанията 
e-Skills for 
Jobs 2014 за 
България
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подобряване на електрон ните умения както на децата, така 
и на родителите им. 

Хекатон по програмиране се провежда на 17 и 18 май 
съвместно с Телерик. Състезанието за студенти и млади про-
фесионалисти им дава възможност за контакт с различни 
компании. Участниците се състезават за разработка на уеб-
сайт, уеб и мобилно приложение. 

В рамките на проекта се провеждат и 2 уебинара. Първият 
на тема “Кариерно развитие в ИКТ сектора” се проведе на 
14 май, като дискусията се фокусира върху e-уменията на 
студентите, които се изискват от работодателите и върху 
това дали програмите в университетите са достатъчно ефек-
тивни за по-добра работа.

Вторият уебинар „Кариера в ИКТ сектора“ през септем-
ври 2014 бе насочен към учениците от средните училища. 
Дискусията е фокусирана към програмите в училищата, към 
електрон ните умения, които включват те и към това дали 
учениците са достатъчно добре подготвени за университе-
тите и пазара на труда.

Конференцията „Нови умения за нова работа” е финално-
то събитие от кампанията e-Skills for Jobs 2014 за България. 
То се състоя на 6 ноември 2014 г. с подкрепата на Минис-
терството на образованието и науката, Парламентарната 
комисия по образование и наука, Представителството на ЕК 

От 10 до 20 март 
2014 г. в рамките 

на проекта се 
провежда и BEST 

Engineering 
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в България и на Българския съвет на ректорите. 
В рамките на проекта e-Skills for Jobs 2014 е изработен 

Манифест на е-уменията, преведен на 22 езика. Това тре-
то издание на манифеста се основава на широк обхват от 
гледни точки и е задължително четиво за тези, които имат 
интерес от развитие и запазване eSkilled талантите в XXI 
век. Статиите са подготвени от висши корпоративни ме-
ниджъри, вземащите решения, изтъкнати университетски 
преподаватели, водещи изследователи на пазара и експерти 
и предвиждат цялостен преглед на състоянието на нещата 
във всички сектори на обществото. 

E-Skills продължава още 2 г.
След успешната кампания e-Skills for Jobs 2014 Евро-

пейската комисия реши да продължи проекта през 2015 
и 2016 г. (http://idg.bg/eskills2015-2016) поради две при-
чини – продължаващия хроничен недостиг на ИКТ кадри в 
ЕС, съпътстван от висока безработица сред младите хора до 
25-годишна възраст. Проектът отново се реализира от коа-
лицията DIGITALEUROPE и EuropeanSchool.net, а изпълнител 
за България е БАИТ. През следващите 2 години БАИТ ще 
организира две състезания, една студентска борса, конфе-
ренция по проблемите на образованието и работодателска 
конференция. Откриващото събитие у нас бе на 28 април 
2015 г. 

С бизнес за-
куска на тема 
„Електрон ните 
умения за създа-
ване на заетост 
и икономически 
растеж” старти-
ра кампанията 
eSkills for Jobs 
2015-2016

http://idg.bg/eskills2015-2016
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Watify: БАИТ в подкрепа 
на дигиталните 
предприемачи у нас
Асоциацията съдейства за създаване на 
екосистеми от ментори в ИКТ област та

atify е вторият проект, по който БАИТ участва като подизпъл-
нител на DIGITALEUROPE, заедно с още 15 национални ИТ 
асоциации в Европа. Той започва през 2014 г. и продължава до 
края на 2015 г. Проектът представлява мащабна информацион-
на кампания, която има за цел да насърчи дигиталното пред-
приемачество и създаването на е-менторинг екосистема.

Проектът се стреми да окуражи младите предприемачи 
да реализират своите идеи като им се предоставя инфор-
мация и достъп до менторски програми и финансиращи 
организации. Фокусът е върху стартиращи компании, като ги 
насърчаваме да използват възможностите на информацион-
ните технологии. ЕС върви към единен цифров пазар, което 
изисква всяка страна членка да създаде своя пазар, включ-
ващ елементи като електрон на свързаност на бизнеса и 
гражданите във всяка точка на страната, електрон ни услуги 
за бизнеса и гражданите, дигитална трансформация на ико-
номиката, дигитално предприемачество, образование – съо-
бразено с новите умения, необходими за дигиталния пазар, 

W
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В рамките 
на проекта 
Watify преми-
нава и четвър-
тото издание 
на конкурса – 
„Наградите 
на БАИТ за 
2014 г."

иновации и защита на информацията. 
Досега в рамките на проекта са организирани 8 семина-

ра - в Благоевград, Пловдив, Правец, Враца, Стара Загора 
и Сандански, както и два в София. Те са предназначени за 
млади хора, които искат да започнат свой бизнес, но ня-
мат опит в информацион ните технологии и първоначален 
капитал. Представителите на БАИТ ги запознават с различ-
ни менторски програми и рискови фондове, насочени към 
стартиращи компании. 

В рамките на проекта Watify преминава и четвъртото из-
дание на конкурса – „Наградите на БАИТ за 2014 г.“, прове-
ден за трета поредна година под патронажа на президента 
Росен Плевнелиев. Голяма част от категориите в конкурса 
са ориентирани към насърчаване на дигиталното предпри-
емачество. 

„Благодарение на наградите вече имаме група от около 
50 стартиращи компании, с които започнахме да работим 
целенасочено, обяснява Весела Калъчева, изпълнителен 
директор на БАИТ. – В БАИТ има компании, които работят 
успешно на пазара повече от 20 г. Те са зрели и опитни и 
се явяват естествена менторска среда за младите дигитални 
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предприемачи. Тук ролята на асоциацията е да бъде мост 
между стартиращите и опитните компании. В същото време 
популяризираме успешните стартъпи у нас и на европейско 
ниво и им даваме достъп до формиращата се европейска 
е-менторинг екосистема. Като резултат от нашата работа 
напр. младият дигитален предприемач Любомир Янчев спе-
чели със свой проект европейската награда Young Digital 
Talent и получи достъп до Годишното събитие на висшия 
мениджърски състав на Cisco Европа, което се проведе в 
началото на 2014 г. в Милано“.
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Кръглата маса 
В рамките на Watify БАИТ съвместно с евродепутата Ева 

Паунова организира кръглата маса „Единен цифров пазар 
чрез е-управление и дигитално предприемачество”, заклю-
чително събитие по проекта. В нея участват Андрус Ансип, 
заместник-председател на Европейската комисия и евро-
комисар по цифровия единен пазар, премиерът Бойко Бо-
рисов, вицепремиерът по европейските фондове и иконо-
мическата политика Томислав Дончев, Ивайло Московски, 
министър на транспорта, ИТ и съобщенията, генералният 
директор на DIGITALEUROPE Джон Хигинс, председателят 
на УС на БАИТ Петър Иванов, Теодор Захов, председател на 
Контролния съвет на БАИТ, Валери Борисов, зам.-министър 
на транспорта, ИТ и съобщенията, и др. 

Изграждането на електрон но управление в България и на 
дигиталните магистрали са най-важният инфраструктурен 
приоритет на кабинета, в крайна фаза са всички проекти и 
законодателни промени, свързани с трансформирането на 
електрон ните административни услуги (ЕАУ), въвеждането 
на електрон на идентификация, на електрон ни обществени 
поръчки, обявява на срещата премиерът Борисов.

„България има добра основа за въвеждането на един ния 
цифров пазар, тъй като притежава най-големия ИКТ сектор 
в Източна Европа и висококвалифицирани специалисти“, 

В кръглата маса 
участват Андрус 
Ансип, зам.-пред-
седател на ЕК и 
еврокомисар по 
цифровия единен 
пазар, премиерът 
Бойко Борисов, 
вицепремиерът 
по европейските 
фондове и иконо-
мическата поли-
тика Томислав 
Дончев
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посочва еврокомисарят Андрус Ансип. „Един ният цифров 
пазар ще донесе сериозен достъп на потребителите до ци-
фрови стоки и услуги и улеснение за ежедневието им, както 
и сериозен достъп до нови клиенти на предприятията“, ко-
ментира Петър Иванов, председател на УС на БАИТ. – Надя-
вам се държавата да препотвърди решимост та си да влезе 
на този цифров пазар, изваждайки очакваното електрон но 
управление. Важна тема са отворените дан ни така, че всяко 
предприятие да може да се възползва от тях и да повишава 
конкурентоспособност та си", добавя Иванов.

Вторият панел на кръглата маса е посветен на дигиталното 
предприемачество и създаването на е-менторинг екосистема. 
В него взимат участие евродепутатът Ева Паунова, Весела 
Калъчева, изпълнителен директор на БАИТ, Ан на-Мари Вила-
мовска, секретар на президента на България по здравеопаз-
ване и иновации, представител на България в Управляващия 
комитет на проекта Watify, Елица Панайотова, изпълнителен 
директор на София Тех Парк, Стефан Ганчев, партньор във 
фонда за рискови инвестиции LAUNCHub, Светлин Наков, 
съосновател на Софтуерен университет, Тунио Зафер, СЕО на 
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стартъпа pCloud, и Боян Бенев от стартъпа MammothDB. Те се 
обединяват около тезата, че е важно различните заинтересо-
вани страни да работят заедно по темата предприемачество 
и да се комуникират добрите примери в област та. 

„Ако хората в България имат идея за иновативно решение, 
което може да бъде приложено и в другите страни от ЕС, 
вече могат да разчитат на сериозна подкрепа и финансира-
не – има менторски програми, акселератори, хъбове, трябва 
само да направят първата крачка“, коментира Ева Паунова.

„Един ният цифров пазар ще премахне основните пре-
пятствия, които стоят пред дигиталното предприемачество. 
Само чрез него ще осигурим устойчиво бъдещо, свързано 
с растеж, което да позиционира България и Европа на све-
товната карта на ИКТ иновациите“, заявява на кръглата маса 
Ан на-Мари Виламовска.

„БАИТ представя българските стартиращи фирми у нас 
и в Европа благодарение на контактите си със сродната 
ИКТ асоциации, членуващи в европейската организация 
DIGITALEUROPE, обяснява Весела Калъчева, изпълнителен 
директор на БАИТ. – Помагаме на младите български пред-
приемачи и чрез Офиса за технологичен трансфер – онлайн 
базирана платформа, в която регистрацията е безплатна. 
Всеки потребител заявява какво търси или предлага – мен-
торство, партньорство, финансиране и т.н. Има регистрирани 
потребители от различни сектори на икономиката – селско 
стопанство, застраховане, транспорт, информацион ни тех-
нологии. Отчитайки, че ИТ секторът е хоризонтален отрасъл, 
той следва да навлиза в останалите икономически сфери, 
за да бъдат конкурентоспособни. Нашата платформа дава 
възможност да се прави трансфер на технологии от ИКТ 
сектора към останалите икономически сектори“, добавя на 
заключителното събитие на Watify изпълнителният директор 
на БАИТ.
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Медиатор между 
бизнес и иноватори
Националният офис за технологичен 
трансфер в сферата на ИКТ към БАИТ 
улеснява практическото приложение на 
научноизследователски разработки и 
иновации

ационалният офис за технологичен трансфер в сферата на 
ИКТ (ОТТ-ИКТ) към БАИТ е създаден през 2013 г. като част от 
европейски проект.

Неговата основна задача е да служи като медиатор между 
бизнеса, иноваторите и потребителите в сферата на ИКТ. 
Целта на офиса е да улесни процеса на трансфер на тех-
нологии между научноизследователската дейност и потре-
бителите на иновации в практиката, чрез насърчаване на 
комуникацията между предприемачи, компании в ИКТ сек-
тора в страната и изследователите, предлагащи иновации 
от страна на висшите училища, научни организации и други. 

Офисът има свои ръководител и експерт, служители на 
БАИТ. Те помагат на българи с иновативни идеи, които тър-
сят партньорство за нейното разработване или защита на 
вече създадена интелектуална собственост, както и на орга-
низация, която търси нови технологии или услуги, които да 

Н
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внедряват. Офисът оказва помощ и на организации и сдру-
жения, които имат намерение да кандидатстват за проектно 
финансиране, като предлагат връзка със специалисти, които 
да помогнат за разработване на проектното предложение. 

За целта ОТТ-ИКТ разчита на сътрудничество с различни 
организации от България и чужбина. Партньори на Нацио-
налния офис за технологичен трансфер са Българска мрежа 
за технологичен трансфер (БМТТ), Центърът за трансфер 
на технологии при СУ „Св. Климент Охридски“, Фондация 
„Приложни изследвания и комуникации“, техническите 
университети в София, Габрово, Варна и филиала на ТУ - 
София в Пловдив, Американския университет в България, 
Нов български университет, Софтуерен университет, както 
и фондовете за рискови инвестиции LAUNCHub и Eleven. 
Офисът получава подкрепа и от международни партньори 
като мрежата Enterprise Europe Network (EEN), работеща 
чрез 600 местни бизнес организации в над 50 страни от ЕС и 
извън него, и германската мрежа за технологичен трансфер 
Steinbeis. ОТТ-ИКТ партнира още с Информацион но обслуж-
ване, Watify и Фондация „SOS Предприемачи“.

Услугите на ОТТ-ИКТ
Дейност та на офиса е концентрирана върху извършване 

на технологичния трансфер между разработчик на науч-
но-технологичния продукт (научноизследователски органи-
зации) и получател – основно малки и средни предприятия 
в България, които имат нужда както от внедряване на нови 
конкурентни продукти и от решаване на конкретни про-
блеми, възникнали в процеса на тяхната производствена 
дейност. Сред предлаганите от офиса услуги са:

- Провеждане на срещи и събития за идентифициране на 
технологични потребности и иновации в целевите компании 
и възможностите за удовлетворяването им чрез разработки 
от страна на доставчиците на знания.

- Провеждане на срещи и събития (информацион ни услу-
ги) за представяне на иновативни разработки пред малки 
и средни фирми, които работят в други сектори, но желаят 
да направят инвестиции, свързани с внедряване на ИКТ.

- Консултантски или юридически услуги, свързани със за-
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щита правата върху интелектуална собственост на иноватив-
ни продукти, процеси или услуги, включително за патентова-
не, лицензиране, споразумения за ноу-хау, регистриране на 
изобретения и полезни модели; търговски марки, създаване 
на високотехнологични смесени предприятия.

- Изработване на технически, финансови, икономически 
оценки и оценки на интелектуалната собственост на инова-
тивни продукти, процеси или услуги. 

- Услуги, свързани с оптимизиране на технологии за про-
изводство, респективно за създаване или реализиране на 
конкретен иновативен продукт, процес или услуга.

- Разработване на бизнес и маркетингови стратегии за 
пазарна реализация на конкретни иновативни продукти, 
процеси или услуги.

- Консултантски услуги от инженерно-технически характер, 
свързани с процеса на внедряване на иновативни продукти, 
процеси или услуги.

- Създаване на прототипи на иновативни продукти и/или 
процеси съвместно с университети и научни звена.

- Виртуален офис за технологичен трансфер, който дава 
достъп до база дан ни с български и международни орга-
низации и партньори, разработчици и ползватели на ино-
вации, както и информация относно предоставяните или 
търсени от тях услуги, продукти, разработки, финансиране. 
Чрез регистрация и създаване на индивидуален профил във 
виртуалния офис ТТО-ИКТ всеки потребител има възможност 
да търси в базите дан ни по избрани критерии и да се свърз-
ва директно с организацията или иноватора, които отговарят 
на изискванията му. Регистрацията е напълно безплатна и 
отнема няколко минути. 

„В е-платформа безплатно се регистрират компании, хора 
с идеи и ментори, търсещи или предлагащи партньорства. 
Машината обхожда автоматично всички регистрирали се 
и в зависимост от съвпаденията на търсене и предлагане, 
свързва съответните потребители на платформата. Те по-
лучават мейл за съвпадение и при взаимен интерес могат 
да пристъпят към директно договаряне“, обяснява Весела 
Калъчева, изпълнителен директор на БАИТ.
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