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ДО: 

Министерство на здравеопазването 

Национален кризисен щаб 

 
 
 

ОТВОРЕНО  ПИСМО 

 
 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

Асоциация Български търговски центрове / в процес на учредяване/, 
изразяваме  солидарността си  с изложеното в Позицията на Сдружението 
на заведенията в България и Българската асоциация на заведенията 
относно предстоящото поредно затваряне на фитнеси, търговски центрове 
и заведения. 

Споделяме изцяло виждането им, че  налагането на тези мерки е 
единствено и само хвърляне на прах в очите на хората и имитиране на 
работа. 

Подобен подход в борбата с разпространението на Коронавирус-а е 
израз на неадекватност и некомпетентност от Ваша страна. 

В контекста на идеята Ви за поредно затваряне на фитнеси, 
търговски центрове и заведения с цел ограничаване събирането и 
контактуването на много хора на едно място, си позволяваме да Ви зададем 
следните въпроси: 

 

1.Наясно ли сте какво се случва в големите хипермаркети за 
строителни материали  в страната, работещи на пълни обороти, докато 
фитнеси , търговски центрове и заведения са затворени? 

 

2.Наясно ли сте какво се случва в големите хипермаркети за играчки 
и аксесоари  в страната, работещи на пълни обороти, докато фитнеси , 
търговски центрове и заведения са затворени? 

 

3.Наясно ли сте какво се случва в големите супермаркети за 
хранителни стоки, стоки за бита и домакинството в страната, работещи на 
пълни обороти, докато фитнеси , търговски центрове и заведения са 
затворени? 

 

4.Наясно ли сте как хората се тъпчат в автобусите от градския 
транспорт, докато фитнеси , търговски центрове и заведения са затворени? 



 

5.С какво функционирането при спазване на всички 
противоепидемични мерки на фитнеси , търговски центрове и заведения е 
по-опасно от функционирането на хипермаркети за строителни материали , 
хипермаркети за играчки и аксесоари, супермаркети за хранителни стоки, 
стоки за бита и домакинството, за да се налага затварянето на първите, без 
да се ограничава работата на вторите? 

 

Разбираме необходимостта от предприемане на мерки срещу 
разпространението на заразата и бихме поели тежестта от нов локдаун, но 
само и единствено, ако той е пълен. 

Категорично Ви заявяваме, че няма да допуснем ново 
дискриминационно отношение към нашите браншове,което ни води към 
сигурен фалит и ще се борим срещу такова с всички законни мерки за 
нашето оцеляване! 
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С уважение:   Стойчо Марков 


