Изх. № 200069 / 03.12.2020 г.
Във връзка с наш Изх. 200026 / 08.05.2020 г. и Ваши Вх.№ 08.10-93/7.5.2020 (Министерски съвет) и Вх. №
17- 39/07.05.2020 (Министерство на земеделието, храните и горите)

ДО
БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ
ЗАМЕСТНИК
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

Относно: Предно предложение за отмяна на Постановление на Министерски съвет №70 /
14.04.2020 г., засягащо сектор „Храни и напитки“ в Република България

гр. София, 03 декември 2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЧЕВ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТАНЕВА,
Във връзка с официално комюнике с решения на Европейската комисия от м. октомври 2020 г.
за предприемане на правни действия срещу държави-членки, които не изпълняват своите задължения,
произтичащи от правото на ЕС, конкретно по отношение на Вътрешен пазар, промишленост,
предприемачество и МСП и по-конкретно по отношение на изпратено мотивирано становище до
България във връзка с дискриминационните мерки, налагани на търговците на дребно, които ги
задължават да третират по-благоприятно местните хранителни продукти; както и във връзка с
цитирани по-горе наши писма, Американската търговска камара в България се обръща към Вас с
предложението за отмяна на Постановление на Министерски съвет №70 / 14.04.2020 г.
Бихме искали да припомним, че през периода април-май 2020 г. нееднократно Американската
търговска камара в България, заедно и по отделно с Асоциация «Храни напитки България» и
Френско-българската търговска камара, апелирахме пред Вас за неприемане на дискриминиращите
текстове в ПМС №70 / 14.04.2020 г., които бяха в ущърб на част от участниците на пазара на мляко и
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млечни продукти у нас. Нещо повече, ние Ви информирахме, че подобни действия могат и ще
доведат до задействане на Европейската комисия, която положи усилия да защити принципите и
правата на участниците в Общия пазар на ЕС, въпреки пандемията от коронавируса и наложените
извънредни мерки (в т.ч. и lock-down) във всички страни-членки.
За съжаление, през месец май т.г. ЕК изпрати официално уведомително писмо до България,
като на 30.10.2020 г. то бе последвано от мотивирано становище на ЕК. Считано от тази дата
България разполага с два месеца, за да отговори на доводите, изложени от Комисията. В противен
случай Комисията може да реши да предяви иск срещу България пред Съда на ЕС.
Следвайки последователния си подход да защитаваме пазарните принципи, заложени в
Договора за функционирането на ЕС, както и да се стремим да развиваме икономическата среда у нас
и върховенството на закона, ние апелираме пред Вас за анулирането на Постановление на
Министерски съвет №70 от 14.04.2020 г., с което се въведоха нови мерки за осигуряване на храни за
населението, засягащи пазара на дребно с мляко и млечни продукти в националните вериги магазини
в страната. В неговия текст е посочено, че то ще действа до края на настоящата година, т.е. до
31.12.2020 г. Въз основа на нашия анализ, смятаме, че въведените мерки не доведоха до търсения
ефект в полза на местните производители. Нещо повече, те доведоха до финансови загуби на
чуждестранните инвеститори в т.ч. и тези от САЩ, като в резултат това вече води до негативен образ
на българската икономика и на държавата като цяло пред чуждестранни производители и ЕС.
Свидетели сме, че предвидените в ПМС №70 мерки не доведоха до търсените правни и
икономически ефекти. Тъй като в същността си те противоречат на основни пазарни принципи,
залегнали в законодателството на национално и европейско ниво, те вече водят до застрашаване на
правната сигурност и нарушиха свободната стопанска инициатива и реално застрашиха свободната
конкуренция на пазара на мляко и млечни продукти. Затова ПМС №70 не е необходимо, не е
целесъобразно и трябва да бъде отменено. Също така бихме предложили да не се предприемат
повторни опити за налагане на протекционистки или други ощетяващи пазара и правото на ЕС
мерки във връзка с Заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-655 / 13.11.2020 г. за
въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Р България до 31.03.2020 г.
За пореден път Американска търговска камара в България изразява своята принципна позиция
за устойчиво развитие на българската икономическа среда, както и за спазване върховенството на
закона на европейско и на национално ниво, както и за надграждане на институционалния диалог с
всички заинтересовани страни.
С уважение:
ОЛИВИЕ МАРКЕТ
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БЪЛГАРИЯ
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