УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Обявяваме се против приемане на публикувания за обществено обсъждане
Проект на ПМС за ИД на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми
за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните
заведения - схема ”Училищен плод” и схема „Училищно мляко”, приета с ПМС
№ 251 от 2016 г., във връзка, с което излагаме по-долу следните аргументи.
Един от основните мотиви за приемане на проекта за изменение е
следния: „Изменението на наредбата цели да даде приоритет на първичните
производители и преработватели, като ги направи основна целева група при
избора на доставчици на учебните заведения. По този начин ще се обезпечи
единият от основните аспекти на училищните схеми – подпомагане на пазара
и осигуряване на реализация на българската продукция“.
Това твърдение е необосновано, тъй като нормативно изискване във
връзка с доставките на мляко и млечни продукти е те да бъдат произведени
съгласно изискванията на съответния Български държавен стандарт (БДС),
което само по себе си означава, че те са български продукт. В тази връзка
основният мотив за изменението на постановлението на Министерски съвет е
несъстоятелен.
Дори в Закона за обществените поръчки е разписано, че обществените
поръчки се възлагат в съответствие и с принципите за свободна и лоялна
конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Независимо, че възлагането на програмите не е на принципа на провеждане на
обществена поръчка, е вид разходване на бюджетни средства и средства,
осигурени от Европейския съюз. Приемането на проект на наредбата в този вид
ще съответства ли на принципите за свободна и лоялна конкуренция или ще се
явява по-скоро равнопоставеност и недопускане на дискриминация?
Другият изложен мотив е свързан със следната обосновка: „Двете
училищни схеми имат за цел да насърчават консумацията на здравословни
хранителни продукти, като по този начин допринасят за формиране на
здравословни хранителни навици на децата, увеличаване краткосрочната и
дългосрочната консумация на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти и
разширяват възможностите за пазарна реализация на мляко, млечни продукти,
плодове и зеленчуци, с което допринасят за стабилизирането на пазарите и
насърчаване на конкурентоспособността в тези сектори“.
Мотивът за стабилизиране на пазарите е също несъстоятелен, тъй като
планираното изменение при евентуално влизане в сила, преди одобрението на
подалите вече кандидати ще доведе до тотален провал на програмата, тъй като
всички заявители ще следва да отговарят на новите изисквания за избор. Това
е основна предпоставка за дестабилизиране на двата сектора, тъй като всички
доставчици по схемата са сключили договори за доставки с
млекопреработватели (съгласно наредбата за прилагане на схема „Училищно
мляко” този договор трябва да съдържа и единична цена на продуктите и чрез
неговото сключване ние се обвързваме със закупуването на определени
количества продукти за определен период), производители на плодове и
зеленчуци и/или вносители, което неимоверно ще доведе до понасяне от наша
страна на неустойки и санкции при неспазване на клаузите по тези договори.

Именно с отдаването на приоритет на земеделските производители и
млекопреработватели се нарушава правото на конкуренция, като се стеснява
кръгът на потенциалните доставчици.
Текстове като „Изборът на заявители се извършва въз основа на три
предложения за доставка на прозуктите по съответната схема, отправени до
лица по ал.1, т. 2 ил 3, като поне едно от предложенията трябва да е отправено
до лице по ал. 1, т.3. Когато учебното заведение получи положителен отговор
на предложението от лице или лица по ал. 1, т. 3, то е длъжно да избере него
или едно от тях за доставчик по съответната схема“ се явяват императивно
задължаващи текстове, които ограничават свободната конкуренция и
принципите на свободно конкурсно начало. Това е опасно и създава съмнения
за защита на интересите на някои кръгове.
„Оформянето на нова група бенефициенти по схемите – производители
на плодове и зеленчуци, включително групи и организации на производители
и производители на млечни продукти“ е обстоятелство, което никога не е
отсъствало от нормативната уредба. В наредбите за прилагане на схема
„Училищен плод” и схема „Училищно мляко” беше разписано, че заявители по
схемите могат да бъдат, както признати организации на производители на
мляко и млечни продукти, така също и организации на производители на
плодове и зеленчуци. При кандидатстването за настоящата 2016/2017 учебна
година са се спазвали тези изисквания, т.е. право да кандидатстват за
„Училищен плод” са имали и организации на производители на плодове и
зеленчуци, а право да кандидатстват по схема „Училищно мляко” са имали и
признати организации на производители на мляко и млечни продукти. В
Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на
плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема
”Училищен плод” и схема „Училищно мляко”, приета с ПМС № 251 от 2016 г.
е разписано, че в схемите заявители могат да бъдат и организации на
производители на плодове и зеленчуци, еднолични търговци, търговски
дружества и кооперации. Това означава, че техните права не са засегнати и
пренебрегнати. Т.е. това не е ново оформяне.
Изказване в медийното пространство на един млекопреработвател, че
извиваме ръцете на бранша е най-малкото несериозно. Ние направихме
проучване сред производителите, чрез които участваме по програма
„Училищно мляко” и същите не са съгласни също с въвеждането на тази
промяна, а именно те да кандидатстват и доставят до училищата и детските
заведения.
Всички ние знаем, че едно от изискванията за прилагане на схема
„Училищен плод“ е доставка на минимум четири различни продукта месечно.
В България няма земеделски производител на плодове и зеленчуци, който да
осигури подобно разнообразие и то в периода на прилагане на схемата ноември
– май. Ние заявителите подкрепяме българското производство и когато на
борсите е имало от месеците от ноември до май такива продукти, дори и поскъпи в някой случаи сме ги закупували. Това би продължило и сега. Т.е.
пораждат се пак следните въпроси: Нима българските производители на
плодове и зеленчуци няма да закупуват банани, мандарини, портокали, киви и
грейпфрути от борсата също като нас? Защо тогава производителите трябва да
имат законов приоритет пред нас?
Искаме да отбележим също и, че заплащането на доставките на мляко и
млечни продукти, плодове и зеленчуци се извършват при едни и същи ставки

на подпомагане и съответно крайната цена към учебните заведения ще бъде
винаги една и съща, независимо кой е доставчика.
Чрез публикувания проект явно се нарушава Закона за защита на
конкуренцията.
Законът има за цел да осигури защита и условия за разширяване на
конкуренцията и на свободната инициатива в стопанската дейност.
Той урежда защита срещу споразумения, решения и съгласувани
практики, злоупотреба с монополно и господстващо положение на пазара и
всякакви други актове и действия, които могат да доведат до предотвратяване,
ограничаване или нарушаване на конкуренцията в страната и/или да засегнат
търговията между държавите - членки на Европейския съюз, както и срещу
нелоялна конкуренция. Законът урежда и контрола върху концентрациите
между предприятия.
Изместването на една група доставчици по схемите, чрез въвеждане на
текстове, които нарушават правото на конкуренция дават предимство на явни
лобистични кръгове.

С уважение,
Мартин Дойчев
Управител на фирма „М-Ви Фрукт“ ЕООД,

