
Отворено писмо до медиите от  

Мая Методиева – „Евромайки” гр. Враца 
Женя Колева – „Евромайки”  гр. Сливен 
Антоанета Тенева – „Евромайки” гр. Карлово 
Димитрина Пашкулова – „Евромайки” гр. Сопот 
Таня Мавродиева – „Евромайки” гр. Стамболийски  
Тихомира Анастасова – „Евромайки” гр. Котел 
 

През последните дни чухме различни версии за напускането ни от 

„Евромайки”. Оказва се, че по думите на хора, които очевидно не се интересуват от 

това какво означава да имаш гражданска позиция, ние сме „купени”, а може би и 

„продадени”. Водили ни били користни цели и сме били с болни амбиции! След всички 

тези изречени лъжи  от ръководството на „Евромайки” в лицето на  госпожа Калина 

Крумова, госпожа Даниела  Колева и лидери от ББЦ, ние не можем да останем 

безразлични.  

Госпожа Крумова многократно е била информирана за проблемите в 

структурите ни. Дори след нашите многобройни молби да предприеме адекватни 

мерки, тя не взе мнението и притеснението ни под внимание. През цялото време е 

била в течение на случващото се и много добре е запозната с натиска, който е оказван 

върху нас от структурите по места и по-конкретно от хората на  господин Кенов. Когато 

имахме проблеми, госпожа Крумова дори не си вдигаше телефоните и не отговаряше 

на смс-ите ни. Не смятаме, че след тази незаинтересованост, която дълго време беше 

показвана към нас, сега може да има претенции за действията ни отностно 

напускането на структурата на „Евромайки”. 

Държим да добавим, че ние не сме сами, както твърдят двете дами на 

ръководните постове в организацията, а след нас застават още много жени, които са ни 

помагали и са подкрепяли политическия проект на „България без цензура”, докато той 

категорично не се компрометира пред обществото! Готови сме да съберем всички и да 

опровергаем думите им с доказателства. 

Съжаляваме, че гласувахме доверие на една структура, която вместо да 

защитава правата на жената и майката, ги потъпква безцеремонно. Нападките в 

публичното и Интернет пространство отдаваме на слабостта и паниката от това, че 

госпожа Калина Крумова не успя да защити структурата си и тя се разпада. 

Защото истината далеч не е тази, която слушаме и четем. Докато госпожа 

Даниела Колева твърди, че имат над 45 структури в страната, то госпожа Калина 

Крумова е стъпила на друго  число - 42. Истината е съвсем друга! В страната няма 

повече от 10 структури на „Евромайки”, а още повече, че не всички от тях са дейни и 

работещи, а просто формално регистрирани. Ние бяхме едни от най-активните 



„Евромайки”. В думите ни може да се убеди всеки, влизайки в Интернет страницата на 

„Евромайки” и сам види – къде, колко и кои са те. 

Смятаме, че е непристойно за политик поведението на госпожа Калина 

Крумова спрямо нас. Защото нашата вина е, че не се продадохме! Не се съгласихме да 

бъдем част от отбора на господин Кенов. Не се съгласихме да работим против 

принципите си!  

Накрая имаме два въпроса към госпожа Калина Крумова, които задаваме 

публично: 

1. Когато пътищата ни се пресекат отново и се наложи да се разминем, ще имате 

ли смелостта да ни погледнете в очите, знаейки истината?  

2. А изтривайки ни от фейсбук страницата си, ще изчистите ли съвестта си?  

Ние, Мая Методиева от гр.Враца, Женя Колева от гр.Сливен, Антоанета Тенева от  

гр.Карлово, Димитрина Пашкулова от гр.Сопот, Таня Мавродиева от гр.Стамболийски 

и Тихомира Анастасова от гр. Котел няма да спрем да работим и да помагаме на 

всички български майки, които по места застанаха зад нас и ни подкрепят. И това ще 

направим с помощта на сдружение „Граждански контрол” и със силите, които тези хора 

ни дадоха.  

Това е нашият глас, без цензура! И той трябва да бъде чут, за да има светло 

бъдеще за децата ни. Не само на лист хапртия ! 

 

  

                                                                                                                        „Българските майки” 

 


