Някои общи положения съгласно законите в страната

Юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в частна полза (ЮЛНЦЧП) са създадени в полза на своите членове, а не на обществото. Те са като клубове, затворени. От тяхната дейност И имуществото им може да се ползват само техните членове, а не цялото общество.
ЗА РАЗЛИКА ОТ ЮЛНЦ в обществена полза (ЮЛНЦОП).

ЮЛНЦЧП могат да разходват имуществото си за каквото поискат, а ЮЛНЦОП - само за постигане на целите, които са поставили, които очевидно са в обществена полза, за да бъдат те регистрирани като такива. 

Затова на Запад не се финансират и не се подпомагат от държавата ЮЛНЦЧП и се третират данъчно като търговци. 
Защото първо, могат да харчат каквото си искат както си искат и второ, го разпределят помежду си.

Разликата с ООД е, че ООД разпределя печалба всяка година, но ЮЛНЦЧП не разпределят печалба, а харчи имуществото си само в полза на членовете си. 

ЮЛНЦЧП не ползват преференции и на практика са като ООД.

Освен това ЮЛНЦОП имат по-специални Взаимоотношения с държавата
Чл. 4.  Държавата може да подпомага и насърчава регистрираните в централния регистър юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност чрез данъчни, кредитно-лихвени, митнически и други финансови и икономически облекчения, както и финансирания при условия и по ред, определени в съответните специални закони.

=====
Да видим сега как БАИТ “защитава” обществения интерес... 

“Стандарт” 10 юли 2001 г., стр. 8
БАИТ обвинява кабинета за неправомерно закупуване на софтурни продукти. Последният случай беше с постановление на МС, за което "Стандарт" писа. Според подзаконовия акт правителството си отпусна допълнителни пари от бюджета, за да купи продукт на "Майкрософт". При това, без да обяви търг по смисъла на Закона за обществените поръчки. Днес ръководената от Васил Христович асоциация ще запознае журналистите с други нарушения. 

"Пари" 11 юли 2001 г., стр. 1
Обществените поръчки определят между 60 и 85% от легалния пазар в България и затова ние сме крайно чувствителни към всички нарушения на закона за обществените поръчки, каза Милчо Боров, зам.-председател на УС на БАИТ. Необходими са промени в законовата уредба, но най-вече в практическото прилагане на закона, категорични са от асоциацията.

И ето ги промените – без търг се НАЕМА софтуер, който е на 14 пъти по-висока цена от онзи, КУПЕН през 2001 г. и БАИТ мълчи. Защо? Защото е организация в частна полза, която защитава интереса на членовете си (Майкрософт) и защото вероятно очаква нещо за благодарност. Въпросът е какво?


Дневник 11 юли 2001 г., стр. 5
БАИТ настоява за свои експерти в ИТ-търговете
От асоциацията ще искат промени на Закона за обществените поръчки 
Виргиния Стаматова
БАИТ ще иска от новите управляващи промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), съобщиха от браншовата организация. "Държавата е най-големият клиент на компютърните фирми: между 60 и 80% от продажбите на компютри, принтери и копирни машини идват чрез държавните поръчки, което обяснява и нашия интерес към тази материя", заяви Йордан Кисьов, член на управителния съвет на БАИТ. От асоциацията предлагат поправка в закона, която да гарантира включване на нейни експерти в тръжните комисии при избор на доставчици на компютърна техника. Според организацията последното не предполагало конфликт на интереси, тъй като експертите на асоциацията не работят за нито една от членуващите в нея фирми. Но мениджър на чуждестранна ИТ-компания, пожелал анонимност, коментира пред "Дневник", че подобна ситуация неминуемо ще доведе до конфликт на интереси. "Лобиране има по цял свят, въпросът е как то ще се разграничи от корупцията", допълни той. 

Ето го разковничето – държавата е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ клиент на компютърните фирми и затова БАИТ има интерес към държавните поръчки и ЗОП. Това е защита не на обществени интереси, а на фирмени – на онези членове на БАИТ, които разчитат на държавните поръчки.  А и дали независимостта на “експертите” се определя от това дали работят за конкретна фирма или от това кой им е поръчал работата (БАИТ)?

Стандарт" 26 юли 2001 г., стр. 9
$190 струва абонаментът на "Майкрософт"
Стойността на софтуера се отчита като услуга, а не като дълготраен материален актив 

"Майкрософт" и Българската асоциация за информационни технологии подписаха вчера меморандум за предоставяне на фирмите от бранша правото да ползват програмата "Открито абонаментно обслужване" (OSL). Първи подписаха договор за услугата "МобилТел" още през май, обяви Милев. Голямото предимство е в отчитането на разходите. Софтуерът по смисъла на OSL се остойностява като услуга, а не като дълготраен материален актив, подчерта зам.-председателят на БАИТ Стоян Боев. 
Т.е. орагнизацията на компютърните фирми, която претендира да защитава “обществения интерес” всъщност гони намаление на данъците на членовете си...

Дневник" 26 юли 2001 г., стр. 5
БАИТ се включи в лицензионна програма на "Майкрософт" 
Начо Стригулев
Компаниите, членуващи в Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ), ще участват в програмата на "Майкрософт" за открито абонаментно обслужване (OSL). Това става ясно от подписания в сряда меморандум за сътрудничество между БАИТ и "Майкрософт България". [] Според Милчо Боров, член на ръководството на БАИТ, ползата за българските компании, участващи в програмата, е че софтуерът се заплаща като услуга и разходите по него не се облагат с данък печалба.  "Очакваме инициативата да доведе до намаляване на дела на софтуерното пиратство в България. Целта ни е през 2002 г. на пазара да се появи версия на MS Office XP на български език. Решението може да се вземе от "Майкрософт" през януари 2002 г. и изцяло зависи от намаляването на пиратството", заяви управителят на "Майкрософт България" Теодор Милев.
Според сегашния шеф на БАИТ отново се гледа  да не се плащат данъци. Това не е обществен интерес, а е в полза на фирмите. Преводът на български се решава през януари 2002 г.??

24 часа" 26 юли 2001 г., стр. 31
БАИТ стана партньор на "Майкрософт"
Цената на лицензирания софтуер пада почти три пъти 
Виктор Радулов, Тихомир Тончев
Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) и "Майкрософт България" подписаха вчера меморандум за предоставяне на БАИТ правото на колективен партньор.
БАИТ е първата нестопанска организация, с която софтуерният гигант на Бил Гейтс сключва меморандум за партньорство в България.
Документът предоставя правото членовете на БАИТ да бъдат включени в програмата на "Майкрософт" - "Открито абонаментно лицензионно споразумение" (OSL), при префернциални условия. Първият клиент на "Майкрософт" у нас, включен през май в OSL, е "Мобилтел". []
Освен 114-те члена на БАИТ от договорената преференция може да се възползват и всички фирми от област а на високите технологии. Според експертни данни те са около 1000. Около 30 софтуерни фирми вече са поискали да се включат в OSL.
Надяваме се по-евтиният достъп до продуктите ни да намали софтуерното пиратство в България, заяви шефът на "Майкрософт България" Теодор Милев. Според него, ако това стане, догодина ще имаме "Майкрософт Офис" на български език. Локализацията на софтуера щяла да даде по-добър достъп до компютрите, защото само 6-8% от нашенците знаят английски език.
78% от използвания софтуер у нас е нелегален. Загубите се изчисляват на над $ 40 млн.

Значи в БАИТ членуват около 11 % от фирмите в областта на ИТ... 
Освен това тя е нестопанска организация, но за сметка на това, според Теодор Милев пред «Дневник» на 01.07. ”Много от компаниите в БАИТ са партньори на "Майкрософт" и нашата компания предлага преференциални цени за тях. Подобна цена не би могла да бъде предложена на правителството, защото то не е търговски партньор на "Майкрософт", обясни Теодор Милев. Но цените, договорени от БАИТ важат НЕ САМО за партньорите на Майкрософт, а дори и за фирми, които НЕ са членове на БАИТ (виж и приложените документи)

"Монитор" 7 август 2001 г., стр. 21
Правят нов закон за високите технологии
Правителството ще задели пари за опростяване на лицензионните режими и за борба с корупцията, обеща Любка Качакова 
Тодор Варчев

Информационните технологии трябва да бъдат развити като приоритетен отрасъл за България, а работата на държавната администрация е да създаде правила и да опрости процедурите за бизнеса. Това заяви вчера депутатката от НДСВ Любка Качакова на българо-корейски бизнесфорум организиран от Българската -търговско промишлена палата.
Ще предприемем и мерки за стимулиране на развитието на информационния отрасъл чрез приемането на Закон за високите технологии, обеща тя. Около 600 от общо 1000 регистрирани фирми за високи технологии в България през 2000 г. са активни, а 114 от тях членуват в Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ), добави Качакова. 
Правителството на ОДС подготви проектозакон за високите технологии, който обаче не беше приет от 38-то Народно събрание. Проектът на кабинета “Костов” е неприложим, защото в него не са предвидени никакви преференции за фирмите от бранша, коментираха експерти от БАИТ. 

Интересно. Според Л.Качакова (което не е опровергано от БАИТ, присъствали на срещата) само 20 % от фирмите са членове на БАИТ. Това я прави “представителна”...

168 часа" 21 септември 2001 г., стр. 8
Муравей системно нарушавал закона
Без търг "Информационно обслужване" АД глътна сладки поръчки от Министерството на финансите 

[] На 8.12.2000 г. БАИТ, която съставлява повече от 60% от легалния бизнес (?!? Кой дава тези данни??), в лицето на председателя си Васил Христович е изпратил писмо до Министерството на финансите, с което браншовият синдикат е информирал Муравей Радев, както и Сметната палата, че с тази процедура подопечното му ведомство сгазва Закона за обществените поръчки. [] Нещо повече, БАИТ предупреждава в прав текст:
"Начинът на задаване на поръчката говори за това, че печелившият кандидат е предопределен, макар че не е цитиран никъде." Браншовият синдикат иска от Муравей Радев да се спре тази поръчка, "докато не бъдат прецизирани изискванията за нейното изпълнение". [] Служителите, с които БАИТ общуват, не са случайни хора. Те са: Христо Трайков, който е едновременно висш служител в МФ и председател на УС на "Информационно обслужване" АД (ИО) и Марио Манджуков, управител на ИО.
"Тези хора се опитаха да ни убедят, че действията им са законни и в интерес на държавата, но същевременно не можеха да посочат кой закон им позволява да заобикалят разпоредбите на Закона за обществените поръчки", твърдят от браншовия синдикат. Няколко дни по-късно МФ започва да възлага поръчки на Информационно обслужване. Като: доставки на хардуерни компоненти за персонални компютри, доставки на компоненти за изграждане на структурни кабелни системи, доставки на софтуерни продукти за ремонт на компютри и др. Директно, в нарушение на ЗОП. От своя страна ИО също погазва закона при изразходване на получените от МФ средства. Вместо да организира търгове, "монополистът" събира оферти от самоволно избрани фирми. [] Аз и на г-н Костов казах: уродите са си уроди, независимо в кое правителство са", коментира конфликта Йордан Кисьов от ръководството на съюза. (Каза го по време на срещата, която “Интернет общество” организира за БАИТ) 
[] 
Христо Трайков в момента е шен на КЦИКУТ към Мин.съвет/ПРООН. И БАИТ работят с него, независимо от тяхното мнение за личността му (виж и в-к “PC Week”). Защо ли… 

Пари" 18 октомври 2001 г., стр. 19
Може ли високите технологии да станат приоритетен отрасъл у нас 
ИТ бизнесът настоява за ясна държавна политика 

Мариета Колева

Подобряването на контрола и прозрачността при провеждането на 
ТЪРГОВЕТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 
е сериозен проблем в бранша, който от години чака своето решение. Това е тема, която неизменно присъства в предложенията на Българската асоциация за информационни технологии /БАИТ/, правени на различни нива на управление. 
Държавата е най-големият клиент на компютърните фирми: между 60 и 80% от продажбите на компютри, принтери, копирни машини идват чрез държавните поръчки. С това се обяснява и интересът към тях. От асоциацията предлагат поправка в закона, която да гарантира включване на нейни експерти в тръжните комисии при избор на доставчици на компютърна техника. Това не би довело до конфликт на интереси, категорични са от асоциацията, която не лобира никога за нито един от своите членове. Ако търговете станат по-прозрачни, това ще изчисти съмненията за предопределеност, категорични са от бранша. В голяма степен ще се реши и другият болен проблем - корупцията. Възможен вариант за решаването на проблема е опитът, който в Гърция вече е дал своите положителни резултати. Търговете се провеждат по електронен път. Това е довело до мечтаната и у нас прозрачност, чувствително е намаляла и корупцията, обикновено съпътстваща провеждането на търгове. 

И защо внезапно БАИТ «забравиха» за своите искания от миналата година, в които искат търгове, прозрачност, борба с корупцията..

"Пари" 18 октомври 2001 г., стр. 19
Гледна точка 

Стоян Боев (БАИТ): 
Необходим е диалог 
До един месец трябва да са готови предложенията ни, които да влязат в НС. Преди това искаме да се консолидираме не само с фирмите в БАИТ, а в целия бранш. Искаме да вземем под внимание мненията на повече фирми, да отчетем техните интереси. Търсим широка база за диалог с правителството.Само така могат да се решат проблемите в бранша.
Още едно доказателство, че се гледат интересите на фирмите, на членовете на БАИТ, а не на обществото...

