
Доклад за дейността на БАЦ за 2014 г.:

1. Успяхме да наложим изискването за въвеждане на специализирано хранене 
в обикновените детски градини. Екип от специалисти от гр. Варна разработват 
рецептурник, който трябва да се въведе във всички детски заведения в страната.

2. Стартирахме процедура по завеждане на дело за дискриминация за брашното на 
лица над 18 год. – ноември 2014 г.

3. Среща на НАРХБ – април 2014 г.

4. Банкова сметка на БАЦ – юли 2014 г.

5. Интервю за Кулинар – януари 2014г. -  Милена Кононман

6. Групата ни във фейсбук нарастна до 582 човека към декември 2014 г. ,като 
стратира с 10 човека в края на 2011 год.

7. Среща на 14.11.2014 г. по текущи задачи на БАЦ

8. Среща дегустация и презентация на BiFit на 3.12 .2014 г.

9. Коледна сбирка и Общо събрание на БАЦ на 20.12.2014 г.

10. Кореспонденция:
За събития и срещи, за сайта, за проблема с детските градини, за въпроси към 
различни фирми, държавни агенции и институции, за делото за дискриминация.
За подпомагане Коледното парти – Балвитен, Нестле, Безглутенов рай, Д-р Шер, 
Техра, Милмекс, Сладкишницата, Ванила кичън

Проведени лични срещи за 2014 г.:

1. Проф. Матева – 19.03.2014 г. – 13 ч.

2. Иво Ценов „Би фит” – 01.10.2014 г. - 18 ч.
3. Проф. Переновска – 2.10.2104 г. – 11 ч. 

4. Магдалена „Нестле” – 12.10.2014 г. - 14 ч.

5. Милена Трендафилова „Арбилис”– 22.10.2014 г. – 13 ч. За кампания 2015 г.



6. Адвокат Чобанова и Д-р Кацаров ЦЗПЗ – 24.10.2014 г. – 12 ч.

7. Адвокат Чобанова – среща за внасяне на сигнала за дело дискриминация – 
27.11.2014 г. – 13 ч.

8. Рая Тодорова “Интелдей” – 25.11.2014 г. - 12.30 ч. - За кампания 2015 г. Идея за 
пресконференция с доктори.

9. Венета Георгиева и д- р Кънчева „Синево” – 26.11.2014 г. – 13.30 ч. За отстъпки и 
кампания 2015 г.

10. Събитие „Без глутен в дрогерии БиФит” – 3.12.2014 г. – 18 ч.


