Темата ме касае пряко, брокер съм на Софийска стокова борса от 24 години.
Неоспорим е факта, че с предложения от МФ списък всъщност се лишават
възложителите от възможност, регламентирана правно и иначе икономически и
финансово целесъобразна. Има Директива 2004/18/ЕО НА Европейския Парламент и на
Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на
обществени поръчки за строителство, услуги и доставки и там в чл. 31, ал. 2, точка „в” се
казва че може да се ползва процедура на договаряне без публикуване на обявление за
поръчка при доставки на стоки, “котирани и купувани на стоковата борса”. Вече е в сила
новият ЗОП и ППЗОП (от 15.04.2016), където детайлно за видовете възложители са
разписани възможните процедури за доставка в пълно съответствие с европейските
норми и разбира се процедурата за доставка чрез стокова борса е регламентирана.
Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 тази процедура може да се ползва когато предмет на
поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък,
одобрен с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на финансите.
Бях силно озадачен от факта, че този списък не бе предложен и приет, така че да
е факт при влизането в сила на новия закон. Сега, с предложения списък още веднъж
ставаме свидетели на онова “Царя дава, пъдаря не”. И така имаме Директива, Закон,
Правилник, където може, и Списък, според който не може. И по предишният и по сега
действащ ред, това е само възможност за възложителите да избират. Възможност, от
която се възползваха редица възложители (сумарно оборотите на стоковите борси през
последните три години е между 500 и 800 милиона лева годишно, около 90 %, от които
са доставки на стоки по ЗОП) именно, защото е икономически и процедурно
целесъобразна.
Какъв би бил интереса на държавата да насочи значителни парични потоци от
един организиран, концентриран, равнодостъпен, публичен, прозрачен пазар към
канцелариите на служителите от администрацията. Дали не е желанието да държи
контрола пряко, чрез служителите си, които назначава, плаща заплати и уволнява? Как
обществото в този случай може да е сигурно, че тази администрация работи именно в
негов интерес, а не в частни такива, провеждани от назначени (и верни на
властимащите) държавни служители? Като се информира от ежеседмичните бюлетини
на стоковата борса, включващи сключените сделки по борсови кръгове, стоки и цени или
да черпи информация от интернет страниците на всеки от 5358 броя възложители?
Стоковата борса е частно дружество (не разпределя дивиденти, според ЗСБТ) и
държавата упражнява пряк НАДЗОР като го лицензира в началото и впоследствие
контролира за спазване на нормативните и собствени актове чрез собствената си
администрация - ДКСБТ. Дали факта, че не упражнява КОНТРОЛ (като назначава, плаща
заплати и уволнява директорите), а само НАДЗОР не е причината за съдържанието на
Списъка?
Няма да коментирам мотивите на МФ за избора на стоки, но ще приложа два
линка със списък на стокови борси по света и стоките търгувани на тях.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_commodities_exchanges
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_traded_commodities
Искам да изразя възхищението си от факта, че подобен проект за постановление
е подложен на обществено обсъждане, въпреки че частта от ЗНА, касаеща тази
процедура (за предварително обществено обсъждане) влиза в сила началото на
ноември т. г.

Бих искал да се вземе предвид позицията на всички заинтересувани страни, да
се почерпи максимално от опита на всеки и се вземе вярното и обосновано в обществен
интерес решение. Нека този път да не е “да отбием номера”!

СТЕФАН УРИЛСКИ
УПРАВИТЕЛ НА БРОКЕРСКА КЪЩА "ЕЙ СИ ТИ" ЕООД
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