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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министър на здравеопазването 
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Recoverable Signature

X 04-08-208/ 30.10.2020

          документ,

          регистриран от

Signed by: Aneta Lyubenova Todorova  

ДО 

ЛЪЧЕЗАР БОРИСОВ 

МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА 

На Ваш изх. № 92-00-1185 от 30.10.2020 г. 

На Наш вх. № 04-08-208 от 30.10.2020 г. 

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БСК 

На Ваш изх. № 05-06-8 от 28.10.2020 г. 

На Наш вх. № 15-00-223 от 28.10.2020 г. 

 

КОПИЕ 

ИВАЙЛО ЛАЛОВ 

УПРАВИТЕЛ НА ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР 

На Ваш изх. № А001/028 от 28.10.2020 г. 

На Наш вх. № 26-00-2962 от 28.10.2020 г. 

 

ТЕОДОРА ЖИЛКОВА 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БКБ 

На Ваш изх. № 011 от 28.10.2020 г. 

На Наш вх. № 63-00-232 от 28.10.2020 г. 

 

УВАЖАЕМИ МИНИСТЪР БОРИСОВ 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ, 

mailto:presscenter@mh.government.bg


 

В отговор на получени в Министерство на здравеопазването под горецитираните 

номера Ваши писма относно мнение и съдействие за облекчаване на режима, свързан с 

провеждането на изложения и конгресно-конферентни мероприятия, Ви информирам 

следното: 

С цитираната от Вас заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. са въведени 

допълнителни противоепидемични мерки на територията на цялата страна, за конкретен 

срок, като чрез полагането на оптимални усилия се надяваме да се овладее нарасналото 

разпространение на COVID-19 в повечето области на страната и да се запази живота и 

здравето на гражданите на страната. 

Конкретно относно поставените въпроси приемаме изложените мотиви от 

страна на Министерство на икономиката и Българската стопанска камара, касаещи 

характера на специализираните изложения, на които представители от определен бранш  

рекламират и търгуват своите продукти, както и възможността за създаване на стриктна 

организация за спазване на физическа дистанция от 1,5 метра и задължително използване 

на защитна маска за лице от участниците, работещите и посетителите на изложенията и 

организация за еднопосочно движение. 

Поради гореизложеното и получените писма от управителя на „Интер Експо 

център“ и изпълнителен директор на БКБ, поставящи идентични въпроси, Министерство 

на здравеопазването не възразява специализираните изложения да се провеждат 

съобразно изискванията посочени в т. 12 от горецитираната заповед при стриктно 

спазване на изискванията на заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г. 

Очакваме Министерство на икономиката, да упражни стриктен и своевременен 

контрол – предварителен и по време на събитията с оглед изпълнение на разпоредените 

противоепидемични мерки с мои заповеди, за да постигнем успешно справяне с 

пандемията от COVID-19.  

 

 

С уважение, 
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X Бойко Пенков

Проф. д-р Костадин Ангелов, дм

Министър на здравеопазването

Signed by: Boyko Marinov Penkov  


