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СТАНОВИЩЕ НА „НАЦИОНАЛНА СТОКОВА БОРСА” АД

Уважаеми Господа,
Национална стокова борса изразява своето задоволство от факта, че на уеб-сайта
на Министерство на финансите и в Портала за обществени консултации към
Министерски съвет е публикуван за обсъждане проект на Постановление на
Министерски съвет за одобряване на списък на стоките по чл. 79, ал.1, т.7 и чл. 191, ал.
1, т.6 от Закона за обществени поръчки (ЗОП).
Предложените за включване в списъка стоки са наистина утвърдени от
световната борсова практика като борсови стоки, но за съжаление те твърде рядко биха
могли да бъдат предмет на покупка от страна на публични и секторни възложители по
смисъла на Закона за обществените поръчки. Анализът на сключените на пода на
Национална стокова борса сделки (а и на извън-борсовия пазар) от 2002 година насам
сочи, че интересите на възложителите по ЗОП са насочени към съвсем други групи и
видове стоки.
Логиката на Закона за обществени поръчки, както впрочем и на релевантните
европейски директиви, навежда на мисълта, че всички възможни процедури би
трябвало да бъдат равнопоставени, тоест – всеки един възложител би трябвало да има
правото да избере онази процедура, за която счита, че в най-добра степен би защитила
неговите интереси. И настина, ако предположим, че тази логика не е вярна, то тогава би
следвало в Закона да е описана само една-единствена процедура, която всички
възложители да са длъжни да следват.
От тази гледна точка, недоумение буди фактът, че след като ЗОП, следвайки
насоките на европейското законодателство, допуска покупки на стоки чрез процедура
на стокова борса, то правото на възложителите да ползват тази процедура на практика
бива ограничавано чрез един силно рестриктивен списък, и то толкова рестриктивен, че
да включва единствено такива стоки, към които към настоящия момент възложителите
нямат почти никакъв интерес.
Считаме, че би било разумно и адекватно предложеният списък на стоките по
чл. 79, ал.1, т.7 и чл. 191, ал. 1, т.6 от ЗОП, да включва и такива стоки, към които

потенциалните публични и секторни възложители вече са проявявали интерес през
предходните години, а именно:

№
1
2
3
4
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7
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16
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18

Наименование
Пшеница
Царевица
Ориз
Ечемик
Ръж
Овес
Фасул
Дърва за горене
Въглища и горива на базата на въглища
Сол за посипване на пътища (против заледяване)
Безоловен бензин
Дизелово гориво
Тежки горива (мазут)
Гориво за отопление
Смазочни масла и препарати
Електроизолационни масла
Пропан и бутан
Греси и смазочни препарати

CPV код
03211100-4
03211200-5
03211300-6
03211400-7
03211500-8
03211600-9
03221210-1
03413000-8
09111000-0
34927100-2
09132100-4
09134200-9
09135000-4
09135100-5
09211000-1
09211640-9
09122000-0
24951000-5

Освен това, посочените стоки напълно отговорят на критерия, заложен в
европейските Директиви за търговия по обществени поръчки (2014/24/EU, 2014/25/EU,
2009/81/EU ), а именно, те са „котирани и купувани на стокови борси”, и то не само в
България, а и в други държави-членки на ЕС.
Уверяваме Ви, че борсовата процедура по никакъв начин не е по-неблагоприятна
за възложителите на обществени поръчки, нещо повече – тя има и редица предимства
пред откритата, най-вече поради своята конкурентност, позволяваща доста често да се
постигат цени, които са по-ниски в сравнение с всички останали процедури, а и поради
своята по-голяма бързина и простота от гледна точка на минимизиране на
документооборота на възложителите.
Заложените контролни механизми в ЗОП с делегиране на по-големи права в тази
насока на Агенцията за обществени поръчки за оказване на предварителен и последващ
надзор и предвидените санкции биха гарантирали сключването на борсови сделка по
ЗОП при условия и цени, неощетяващи бюджетите на публичните и секторните
възложители. Освен това, върху дейността на стоковите борси се осъществява надзор и
от страна на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, което е
допълнителна гаранция за коректността на провеждането на борсовите процедури.

