
СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА КЪРМЕНЕТО 2015 ГОДИНА 

 
 

Всяка година традиционно от 1 до 7 август се отбелязва Световната 

седмица на кърменето. Тя се чества в повече от 120 страни по света. 

Началото е поставено през 1992 година.  

 

Тази година темата на Световната седмица на кърменето е 

„Кърмене и работа? Възможно е!”. Работещата жена трябва да има 

подкрепа, за да може едновременно с изпълняването на 

професионалните си задължения, да упражнява своето право да кърми, 

както и правото на бебето да бъде хранено с майчино мляко. 

 

Според българското законодателство, жените имат право на 

обезщетение по майчинство до навършване на две години на детето, 

като за първите 410 дни майката получава 90% от работната си заплата. 

 

Има много жени, които поради различни причини продължават да работят веднага след раждането на 

детето. Всички те трябва да иат възможността да кърмят. В момента Кодексът на труда позволява в чл. 166 

кърмещата жена да ползва отпуск от два часа дневно до навършване на 8 месеца на детето и на 1 час дневно 

след това (за близнаци часовете са повече). Много малко от майките обаче са запознати с това свое право. 

Добра възможност е и създаването на стаи за кърмене във фирмите, които имат капацитет за това, както и 

стаи за кърмене в обществените институции. Кърменето има дълготрайни ползи за здравето на майката и 

бебето, което за работодателите означава по-малко болнични листове, по-спокойни и щастливи 

служителки. 

 

 



Световна седмица на кърменето 

1- 7 август 2015 г. (събития в гр. Варна) 

31.07. Национална асоциация „Подкрепа за кърмене” 

(НАПК) организира „Голямото кърмене”. Идеята е да се 

съберат най-много майки, които да кърмят децата си в 

продължение на една минута в 10:30 ч. по едно и също 

време по цял свят. Събитието се организира в градината 

на Карин дом: за контакт Симонета Попова – 0884 18 35 

04 консултант по кърмене към НАПК – Варна, начало 

10:00 часа, местност Свети Никола /зад Пикадили парк/ 

03.08. Подкрепа за кърмене, среща за бъдещи и настоящи майки – за контакт Дияна 

Петрова – 0887 20 26 42 консултант по кърмене към НАПК – Варна, начало 10:00 часа, 

Морската градина / под Пантеона / 

06.08. Отбиване и захранване на бебето-за контакт доц.Ружа Панчева-0899 65 98 73 

консултант по кърмене към НАПК – Варна, Начало 15:30 часа, ДКЦ “Чайка” ул. Никола 

Вапцаров 2 

07.08. Ла Лече Лига среща на тема: „Кърмене и работа? Възможно е!”. За контакт Яна 

Мицева – 0892 045 817. Начало 10:00 часа, в сградата на РЗИ (бивше ХЕИ).  

13.08. Гърдата е най-доброто- за контакт: Дияна Петрова – 0887 202 642, консултант по 

кърмене към НАПК – Варна, Начало 15:30 часа, ДКЦ “Чайка” ул. Никола Вапцаров 2 

19.08. Ла Лече Лига среща на тема: „Отбиването”. За контакт Яна Мицева – 0892 045 

817. Начало 10:00 часа, Детски център „Мама и аз” (до кръстовището на бул. Осми 

приморски полк и бул. Васил Левски) 

20.08. Помощни средства при кърмене-за контакт: Дияна Петрова – 0887 202 642, 

консултант по кърмене към НАПК – Варна, Начало 15:30 часа, ДКЦ “Чайка” ул. Никола 

Вапцаров 2 

29.08. Ла Лече Лига лекция на тема: „Избягване и преодоляване на често срещани 

трудности с кърменето”. За контакт Яна Мицева – 0892 045 817. Начало 10:00 часа, 

Майчин дом, ул. Мир № 1 

31.08. Среща-разговор с кърмещи и бременни жени- Чести затруднения при захранване 

на кърмени бебета-въпроси и коментари (начало на редовни лекции всеки последен 

четвъртък на месеца в ДКЦ “Св. Марина”), за контакт доц.Ружа Панчева-0899 65 98 73 

консултант по кърмене към НАПК, Начало 11:30 часа, ДКЦ “Св. Марина” стая-108 

Отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето” 


