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ОФИЦИАЛНО СТАНОВИЩЕ

И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА НСЕОП ПО ПРОЕКТА НА РМС И СПИСЪК НА СТОКИТЕ И УСЛУГИТЕ ПО ЧЛ. 12, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП

Предложение
(описание, предложени нормативни текстове)

Мотиви
(цели и обосновка на предложението)

1. Отпадане на следните позиции от списъка:
а) 22150000-6 – Брошури
б) 22462000-6 – Рекламни печатни материали
в) 79811000-2 – Услуги, свързани с цифров печат
г) 79951000-5 – Услуги по организиране на семинари
д) 79952000-2 – Услуги, свързани с организирането на събития

Като приветстваме резултатите от работата на междуведомствената група, сформирана за
определяне обхвата на списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, оценяваме високо факта, че
предложеният проект е основан на преценка на капацитетните възможности на лицата, които по
силата на закона имат право да се ползват от въпросния преференциален режим на възлагане.
Наред с това, въпреки че в мотивите към проекта се декларира и извършване на анализ на
отражението върху конкуренцията от запазването на поръчките, считаме, че при някои от
предложените позиции в списъка не са съобразени в достатъчна степен пазарните реалности и са
налице явни несъответствия и диспропорции между оптимално възможното предлагане от
съответните специализирани предприятия, от една страна, и пазарното търсене от страна на
всички възложители по ЗОП, които се явяват адресати на режима на “запазените поръчки”. При
определена част от тези позиции, горното е съпроводено и от несъобразяване с общата пазарна
конюнктура, някои качествени характеристики на съответните стоки/услуги и потенциалното
въздействие, което ще има включването им във въпросния списък.

По-конкретно, като проблематични считаме следните позиции, които предлагаме да отпаднат от
списъка:
1. Доставка на 22150000-6 – Брошури, 22462000-6 – Рекламни печатни материали;
2. Услуги както следва: 79811000-2 – Услуги, свързани с цифров печат, 79951000-5 – Услуги по
организиране на семинари, 79952000-2 – Услуги, свързани с организирането на събития.

Считаме, че при посочените е налице твърде голямо несъотвествие между търсенето от страна на
възложители по ЗОП, адресати на разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ЗОП, и потенциалното
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предлагане от лица, които се ползват от преференциалния режим. Това ще създаде напрежение
както върху възложителите, които може да изпаднат в затруднение или забавяне при
удовлетворяване на своите потребности, така и върху специализираните предприятия, които ще
трябва да се справят с обеми, които надхвърлят техните капацитетни възможности.

Посочените като проблематични доставки и услуги са сравнително често възлагани и обхващат
широк диапазон от специфични подобласти – все аргументи в подкрепа на тезата ни за големия
обем на тези пазари и сериозните диспропорции с капацитетните възможности на
специализирани предприятия, отговарящи на изискванията на закона. Както е добре известно,
много често тези доставки и услуги дори формират една обща поръчка – типичен пример са
множество подобни поръчки по проекти с европейско финансиране. Бихме искали специално да
подчертаем, че очертаната тук позиция за голямата диспропорция между търсенето и
възможното предлагане от потенциалните изпълнители при евентуално “запазване” на такива
поръчки не се основава само на експертното ни становище. След справка в Регистъра на
обществените поръчки много лесно може да се установи какви са реалните измерения на тази
диспропорция. И за това дори не е необходимо да се правят статистически обобщения.
Прегледът дори на няколко единични информации за сключен договор е достатъчен, за да се
добие представа за обемите на поръчките с разглеждания предмет. Така например, само
договора на МРРБ за осигуряване на рекламни материали по ОПРР, сключен на 18.01.2016 г., има
прогнозна стойност 500 000 лв. Според информацията подадените оферти по две от трите
позиции са пет, което само по себе си не е внушителен брой, но разглеждано заедно с наистина
големия обем на поръчката също дава представа за високите нива на конкуренция на този пазар.
Сходно е положението и при семинарите и събитията – само договорът на ИА “ОСЕС” към
Министерство на финансите за организиране на обучения и семинари по ОП “Добро
управление”, сключен на 14.06.2016 г., е на стойност 250 000 лв. Този документ дава добра
представа и за нивата на конкуренция на съответния пазар – подадените оферти в обещствената
поръчка са били 23.
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Както става ясно и от казаното по-горе, лесно проверим факт е, че при посочените стоки и услуги
общото състояние на пазара се характеризира с голям брой икономически субекти, явяващи се
потенциални изпълнители (в хипотеза на липса на запазване) и голямо качествено разнообразие
на предлаганите алтернативни възможности. Полезните ефекти от всичко това обаче несъмнено
ще бъдат пропуснати при включването на тези стоки и услуги в обхвата на режима по чл. 12, ал. 1
от ЗОП. Това, освен че ще доведе до неефективност на разхода на публични средства, може да
породи и други негативни ефекти, добре познати от практиката по възлагане на “запазени
поръчки” в миналото. По конкретно, осезаемите диспропорции и големият брой потенциални
участници, които биха били лишени от възможност да участват при запазване на тези поръчки, по
естествен начин ще създаде стимули последните да търсят начини да заобиколят закона,
включително чрез регистрирането си като специализирани предприятия, обединяване с такива и
други. Насочването на стопанските отношения в очертаното направление няма как да бъде в
съответствие със защитата на обществения интерес, дори това да се прави с доброто намерение
да се защитят определени категории лица със затруднен достъп до пазарите на труда, на които
обществото дължи оказване на адекватна подкрепа.

Считаме, че с предложеното отпадане на посочените позиции няма да бъдат съществено
накърнени интересите на хората в неравностойно положение, тъй като всички останали позиции
(някои от които сходни на предложените за отпадане) ще предоставят достатъчно гаранции за
защита на техните права и интереси.

2. Доразвиване на диференцираното действие на списъка спрямо
различните възложители, което се предлага по отношение на МО и
негови структури, а и което вече е факт с изключението за ЦОП,
посредством въвеждане на лимитиран списък за възложителите по
чл. 5, ал. 2, т. 9, 14 и 15 от ЗОП

Считаме, че има резон с цел прокарване на принципа на пропорционалност да се развие идеята
за въвеждане на диференцирано действие на списъка спрямо различните възложители. Това
може да допринесе за по-добро балансиране както на търсенето и предлагането на стоките и
услугите в списъка, така и на разходите и ползите от действието на преференциалния режим по
чл. 12, ал. 1 от ЗОП.
До този етап резултатите от дългогодишната практика по “запазване” на поръчки красноречиво
показват, че този режим освен до високи нива на правна несигурност, често водеше до ситуация
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на несъответствие между търсенето и предлагането, съответно до непропорционално високи
разходи за възложителите (вкл. транзакционни такива). И то без зад това да стои реално
постигане на целите на социалнта политика, в частност без реално да се постига закрила на
визираните в директивите и ЗОП категории лица.
Предвид горното и с оглед постигането на един по-балансиран и ефективен регулативен подход,
предлагаме възложителите на местно ниво (тези по чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП), както и тези, при
които запазването би било по-трудно приложимо и/или неефективно (наи-вече тези по чл. 5, ал.
2, т. 14 и 15 от ЗОП) да са длъжни да прилагат само ограничена част от позициите в списъка.
Макар горното да е най-добре да стане с промяна в закона, на този етап би могло поне да се
направи възможното чрез списъка да бъдат избегнати някои рискове за затрудняване дейността
на тези категории възложители (това важи с пълна сила за възложителите зад граница). По този
начин реално ще бъде доразвит взприетия подход на диференцираното действие на списъка
спрямо различните възложители, което се предлага по отношение на МО и негови структури, а и
което вече е факт с изключението за ЦОП, уредено в ЗОП.
Предвид горното предлагаме за възложителите по чл. 5, ал. 2, т. 9, 14 и 15 от ЗОП всички позиции
от списъка да са само препоръчителни, с изключение на следните, които да са задължителни:
- 18936000-9 Чанти от текстилни материали;
- 18937000-6 Чанти, използвани за амбалаж;
- 18937100-7 Торбички използвани за амбалаж;
- 19640000-4 Големи и малки пликове за смет от полиетилен;
- 22813000-2 Счетоводни книги;
- 22814000-9 Кочани с квитанции;
- 22816000-3 Блокноти;
- 22816100-4 Бележници с листове, които лесно се откъсват;
- 30199500-5 Кутии-класьори, класьори за писма, кутии за подреждане и подобни изделия;
- 30199792-8 Календари;
- 33711900-6 Сапун;
- 35821000-5 Знамена;
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- 39831000-6 Перилни и почистващи препарати;
- 39831200-8 Детергенти;
- 39831220-4 Обезмасляващи вещества;
- 39831240-0 Почистващи вещества;
- 39831300-9 Почистващи препарати за подове;
- 79821000-5 Спомагателни услуги, свързани с печатането;
- 79822300-5 Услуги по набор на текст;
- 79921000-6 Услуги по пакетиране на стоки;
- 98311000-6 Услуги по събиране и доставяне на прането;
- 98311100-7 Услуги по управление на обществени перални;
- 98311200-8 Услуги по експлоатация на обществени перални.
В случая е подбран минимален набор от позиции по списъка, като водещите критерии при
селекцията е по тях да има данни за високи капацитетни възможности от страна на
специализираните предприятия, да са особено подходящи за производство и доставка от
организации на лица със специфични възможности и да не създават предпоставки за пазарни
диспропорции и икономическа неефективност.
От друга страна, по желание на посочените категории възложители все пак ще могат да се
запазват поръчки и по другите позиции, включени в списъка. Така например кметовете и
ръководителите на публичноправни организации също ще имат пълния набор от възможности, с
който разполагат другите възложители, за да могат при необходимост да подкрепят хората в
неравностойно положение в съответните общности. Това обаче ще става при максимални
гаранции за оптимални нива на отношението между разходи и ползи, респективно ефикасността
и ефективността на публичния разход.


