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СТРАТЕГИЯ НА БАИТ
(Критични бележки по съществената част) 

	Стимулиране на икономическото развитие в страната чрез ново данъчно облекчение

1.1. Признаване на направените от фирмите разходи за ИТ продукти и услуги за присъщ за дейността разход. 

Чудесно предложение. Вероятно се има предвид да бъде директен разход закупуването на софтуер и хардуер (услугите са си директен разход). 

Да видим как се разбира
Подобряване на бизнес климата в България за създаване на пазарно стопанство по европейски стандарти
	Подобряване на прозрачността и контрола при провеждане на търгове за обществени поръчки.
	Усъвършенстване на Закона за обществените поръчки.
Участие на утвърдени от БАИТ експерти за работа в комисиите по провеждане на търговете, включително при подготовката на документацията за обявяването им.
Предприемане на конкретни действия при установяване на груби нарушения в подготовката и провеждането на търговете.

Аха. Преди всичко контрол върху процедурите по ЗОП. Защо? Защото това е в интерес на членовете на БАИТ, които са обикновените участници в такива търгове. 

Но да видим какви мерки се предвиждат в “стратегията” за 

	Стимулиране на софтуерната индустрия.
	Ограничаване на софтуерното пиратство и активизиране на взаимодействието със специализираните организации, защитаващи авторските права върху софтуера.

Локализиране на  продуктите на производителите на софтуер и съобразяване на цената им с оглед съществуващите в България икономически условия. 
Признаване на данъчен кредит при износ на софтуерни продукти. 

Аха. Мерки, насочени към ограничаване на софтуерното пиратство. Не е ясно как това ще стимулира българската софтуерна индустрия. Справка – всички дела се водят от BSA. Локализираха Windows. Защо цената му се оказа почти 2 (два) пъти по-висока за правителството, отколкото за БАИТ? Или отново виждаме защита на личния интерес на фирмите-членове на БАИТ, но не и на обществения (намаляване на бюджетните разходи). 

Да видим за хардуера (идващ на второ място, след софтуера?!): 

	Прекратяване на нелегалния внос и кражбите на граничните пунктове, на вноса на продукти по нереални цени, без плащане на данъци и мита, на продажбите без издаване на фактури и без плащане на ДДС.
	Подпомагане на законодателни инициативи за ликвидиране на условията за съществуване на нелегалния пазар.


Според “стратегията” мерките следва да са насочени към контрол, към митниците, към данъчните. Защо тогава протестират срещу правото на данъчните да проверяват за незаконен софтуер (новата поправка “Герджиков” в ДПК)? А-а, защото не проверявали и за хардуер!?

Но да видим и последната точка в “стратегията”:  
Създаване, развитие и съхраняване на кадровия потенциал в България
	Подобряване и стимулиране развитието на образователната система в страната с оглед подготовката на повече и по-високо квалифицирани млади специалисти.
Законодателни и други мерки за стимулиране развитието на младите специалисти и задържането им в България.
	Създаване на данъчни преференции за покупка от фирмите на жилища за млади специалисти
Заделяне на част от осигурителните вноски в лична сметка на младите специалисти
Признаване за отбиване на военна служба от млади специалисти при работа по специалността в ИТ фирми
Контрол върху изпълнението на националната програма за подготовка на младежта в областта на информационните технологии
Привличане на млади специалисти измежду етническите българи за работа в страната.

Крайно поучително четиво. От него става ясно, че ИТ-сектора означава: Да се направи така, че в ЗОП да участват хора, представляващи една организация с частен интерес, защитаваща членовете си. Държавата да пресече на границата нелегалния внос на хардуер на “нереални цени” (вероятно цени, по-ниски от тези, на които членовете на БАИТ внасят своя хардуер).  Държавата да измисли законни начини да премахне правото на свободно движение на младите българи. 

Това е стратегията на БАИТ за развитие на информационните технологии. Тя беше представена още преди година на политическите сили. Вероятно става ясно защо те не са я използвали и защо се е наложило БАИТ да почне следващата игра – за електронното правителство... 

