
  
 

 
 
 

 
„Здравейте, медици от МБАЛ „Д-р Атанас 
Дафовски"! 
 
Пиша това писмо до вас по няколко причини. 
Ще започна с малко история, за да знаете все 
пак чие писмо четете. 
 
Казвам се Ния, на 16 години от София, прият-
но ми е да се запознаем. Всяка Коледа, аз и мо-
ята майка избираме благотворителна кауза, 
към която да се присъединим. Тази година 
обаче, поради обстановката бяхме затрудне-
ни с избора. Е, тази година Вие сте моята ка-
уза... 
 
...Благодаря Ви, че всеки ден давате всичко от 
себе си, за моите близки, приятели, познати и 
роднини! Благодаря Ви, че месеци наред жер-
твате времето с близките си и себе си, за да 
спасявате човешки животи! Благодаря Ви, че 
не се предадохте и нито веднъж не казахте, 
че не можете! Няма как да кажа, че знам как-
во Ви е, защото дори не желая да се замислям, 
но искам да знаете, че всички ние, цяла Бълга-
рия, ние сме с вас! Знаем какво можете и сил-
но вярваме, че ще се справите! 
 
...Желая Ви успех, късмет, разбира се здраве, щастие, бъдете целеустремени и мотивирани и 
не забравяйте, че скоро всичко ще се нареди! Вярвайте, че след най-дъждовния ден идва най-
слънчевия, че след най-тъмната нощ идва най-светлата сутрин и след ветровитата зима 
идва спокойното лято. Точно така след най-страшната битка ще дойдат най-красивите ни 
моменти... 
 
Картичката, която държите в ръцете си е направена от Пепи, който е петнайсетгодишен, 
от гр. София, с аутизъм. Благодаря и на него, и на семейството му, че се присъединиха към 
тазгодишната ни коледна кауза!“ 
 
„Сърдечни благодарности на Ния Любенова от Нови Искър за милите думи и пожелания!,“ на-
писаха медиците от МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ – гр. Кърджали във фейсбук страницата на 
лечебното заведение.  
 

  
 
 
 
 

 

ТОПЛИ ДУМИ ЗА МЕДИЦИТЕ НА ПЪРВА ЛИНИЯ 

 
ВСИЧКИ НИЕ, ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ, НИЕ СМЕ С ВАС! 

 



  
 
 
 
 

 


