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Многоуважаеми Дами и Господа, 

Многоуважаеми експерти, колеги! 

 

 

Обръщам се към Вас с молба да се обърне внимание на информацията, която се разпространява в медийното пространство, 

неотговаряща на истината и заблуждаваща дарители и потенциалните подпомогнати от дарителската кампания (виж посочените 

линкове долу). 

 

В началото на 2018 година, при проведената лична среща с г-жа Дарина Владова обърнах внимание на факта, че в пресата се 

говори за закупени Локомати от „Българската Коледа“ чрез благотворителната инициатива през 2013 година. Тогава бяха закупени 

5 Локохелпа, роботи за частична локоматизирана терапия на деца, които уреди са съвсем различни от Локомата. Поисках медийно 

уточняване, поради факта, че разпространяването на тази погрещна информация е контрапродуктивна за водената от мен кампания 

„Локомат за България“ и възможността този робот най-после да бъде закупен в България и от него да се възползват десетките 

хиляди хора, които за момента са лишени от нужната и животоспасяваща за тях рехабилитация. Моята молба остана без реакция, 

въпреки предоставеното писмо от фирмата производител на Локомат, че такъв не е поръчван и доставян в България (общо 2 

удостоверения). 

 

Поводът да отправя тази молба още веднъж към Вас е породен от два факта: 

1. Такава информация се пусна в медиите и след тазгодишната кампания – беше оповестено, че е закупен Локомат за Варна, 

при положение, че е закупен отново Локохелп. 

2. Една благотворителна инициатива в България се реши да подкрепи кампанията  „Локомат за България“, но намери в 

пресата материали на Българската коледа че има вече щест такива в България, което не отговаря на истината. Знаейки, че 

медиите могат и да сгрешат, когато става въпрос за специализирана медицинска терминология и информация, се обръщат 

за информация към Вас по телефона. С много разочарование и тъга научавам, че информацията, подадена от Вас е била, че 

Локомати има вече в България, закупени от Българската коледа.  

 

Разбира се, моето личното участие в такива мероприятия допринася много за уточняване на такива недоразумения, но 

разпространяваната от Вас невярна информация, освен че ме злепоставя и уронва авторитета ми, вреди много на кампанията и 

възможността тя да се увенчае с успех.   

Локомат
®
  е запазена марка, име на фирмата „ Hocoma“  и всички роботи за локоматизирана терапия на други производители 

носят своето име и имат свое предназначение, индикации , предимства и недостатъци. Локоматът има много по-комплексни 

функции и възможности, обхваща значително по-широк спектър от заболявания и е предназначен за всички възрастови групи.  

Ако тези недоразумения не водят до злоупотреби и накърняване авторитета на отделни личности и опетняване на тяхното име, 

както и саботиране на една кампания с благотворителна цел, може да се подминат, но в случая се касае за опетняване на една 

социална кауза, подета с най-чисти намерения от мен, на която аз отделих две години и половина от свободното си време и много 

лични средства, за да даря надежда на нуждаещите се и да променя, доколкото ми е възможно, отношението към рехабилитацията в 

България изобщо. 

Все още имам надежда, че тъй като представляваме две социални инициативи, които споделят общата цел да подобрят живота 

на хората с увреждания, ще намерим общ език и разбирателство, в името на водените от нас кампании. 

 

С уважение:    

Д-р Анелия Хохвартер 

 

Адрес за кореспонденция: 

 

Dr. Anelia Hochwarter 

Kefedergrundgasse 28A, A-2110 Vienna 

mailto:bgkoleda@president.bg


       

 


