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УВОД

Истинското семейство не е просто това, 
с което ни обвързват гените, 

а това, с което ни обвързва сърцето

Българска асоциация "Осиновени и осиновители" - БАОО работи 
от 2004 г., подпомагайки родители, пристъпили към осиновяване, и 
осиновени хора, издирващи своя произход. В резултат на дейността 
на организацията, постепенно в страната се създава общност от семей-
ства, осиновили деца, които взаимно се подкрепят и обменят добри 
практики за отглеждане и възпитание. БАОО е единствената органи-
зация в България, която активно работи в посока на промяна на об-
ществените нагласи към темата осиновяване и към осиновените деца 
и техните родители. БАОО провежда и Национален информационен 
ден за осиновяването, като обединява неправителствени организации 
в страната. Целта: по-добрата осведоменост по въпросите на осиновя-
ването и повишаване на имиджа на осиновяването у нас, постигане 
на недискриминационно отношение към осиновени и осиновители. 
Към инициативата се присъединиха неправителствени организации, 
общини и Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).  

През изминалите години нашият екип работи преимуществено 
чрез групи за взаимопомощ на кандидат-осиновители и родители, 
осиновили деца. Желанието ни  е да осигурим пространство за помощ 
и взаимопомощ на семействата за справяне с възникналите въпроси 
и проблеми по време на и след процеса на осиновяване. Настоящият 
сборник е част от проект "Да не отхвърлим за втори път едно дете", 
съфинансиран от фондация "Лале" и фондация ОУК. Целта на този 
проект е ефективна превенция на изоставянето на деца от осинови-
телни семейства и предотвратяване прекратяването на осиновяване-
то. В помощ на всички родители и специалисти подновихме интернет 
страницата си (www.baoo-bg.org), като чрез помощта на проекта тя 
се превърна в регистър, съдържащ информация за осиновяването - 
специалисти, материали, действащи групи за взаимопомощ и други. 
Създадени бяха и две нови групи за взаимопомощ на родители, оси-
новили деца в Габрово и София, и група за взаимопомощ в интернет. 
В процеса на срещите ни с родителите в тях установихме, че всички 
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си задават сходни въпроси и преминават през еднакви етапи в първи-
те дни след осиновяването. Обмяната на родителски опит в групите 
беше толкова вдъхновяваща и силна, че ни провокира да издирим и 
съберем на едно място мнението на утвърдени специалисти, родител-
ски опит и споделени истории.

Този сборник, част от проекта, 
е замислен като набор от материа-
ли, които да подкрепят родителите, 
осиновяващи дете, в първите дни и 
седмици след осиновяването. Той в 
никакъв случай не изчерпва всички 
възможни индивидуални теми, които 
могат да възникнат, но маркира ос-
новни въпроси. За да определи съдър-
жанието, екипът използва като основа 
въпросите, поставяни от родителите 
осиновители в консултации, групите 
за взаимопомощ и материали от ин-
тернет пространството /източници – 

виж в края на сборника/. Опитали сме се да ги обобщим и да съберем 
базисни материали, които да имат практическа стойност. 

Първата част от сборника обединява материали, които са пред-
назначени за предварителна подготовка в предосиновителния пери-
од и първите дни след осиновяването.

Втората част съдържа специализирани материали, касаещи про-
цеса на разбиране на детето на смисъла на осиновяването, първите 
грижи за детето и привързването; как да се преодолеят проблемите, 
възникващи вследствие на разстроена привързаност.

Третата част съдържа приказки, които всеки родител може да из-
ползва за въвеждане на темата за осиновяването.

Четвъртата част е посветена на споделени истории, мисли, посла-
ния от родители, осиновили дете.

Петата част синтезира информация и координати за групи за вза-
имопомощ по градове, центрове и специалисти, към които може да се 
обърнете за консултация и подкрепа.

I 

НАСОКИ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА ОСИНОВЯВАНЕ И 
ПЪРВИ ДНИ ВКЪЩИ.

ПЕРИОДЪТ НА ОЧАКВАНЕ 

Периодът на очакване след подаване на документите за осино-
вяване може да Ви се стори изключително труден. Оползотворете го 
максимално добре, за да улесните и себе си, и детето. Ето няколко 
неща, които можете да свършите:

• Проучете възможностите за Вашия отпуск. Разберете каква е по-
литиката на фирмата Ви, освен законовото положение. Говорете с от-
дел "Човешки ресурси" за всички възможности, които Ви се полагат. 
Имайте предвид, че Вие и детето Ви ще имате период на адаптация 
и създаване на връзка помежду ви, което ще изисква да прекарвате 
повече време заедно. Необходими са Ви поне шест месеца. 

• Проучете подходящи педиатри и си съставете списък. Още пре-
ди детето да заживее с Вас, трябва да сте намерили добър педиатър. 
Потърсете мнение от приятели, роднини, други родители. Изберете 
лекар, с който ще се чувствате комфортно, който има богат опит, до-
говор с Център за неотложна помощ и кабинетът му е на удобно за 
Вас място.

• Проучете яслите и детските градини, независимо след колко вре-
ме ще се върнете на работа. След заживяването на детето с Вас е добре 
да започнете процедури по кандидатстване в детска градина, или тър-
сене на детегледачка. В някои случаи това отнема доста дълъг период.

• Информирайте се за групи за взаимопомощ за родители, осино-
вили деца, и семинари за родителство. Колкото повече информация 
имате за практическите аспекти относно грижите за детето, толкова 
по-сигурни ще се чувствате и толкова по-спокойни ще сте, когато де-
тето бъде при Вас.

• Прочетете книги за родителството и осиновяването. Има избор, 
попитайте други родители за книги, които те препоръчват, и ги обсъ-
дете с други родители. В групите за взаимопомощ родителите често 
коментират книгите на Алисън Шейфър, Фицхю Додсън, Франсоаз 
Долто.

• Прекарвайте повече време с други родители, осиновили деца. 
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Посещавайте групите за взаимопомощ, включете се в онлайн форуми 
и общности, контактувайте с асоциации на осиновители. БАОО има 
създадена фейсбук група "Група за взаимопомощ Осиновени и Осино-
вители – БАОО" https://www.facebook.com/groups/624316577634656/. 
Тя обединява родители, осиновили деца от цялата страна.

• Научете повече относно обществото и културата на Вашето дете. 
Ако осиновяването е международно, разберете повече за родната 
страна на детето си, научете няколко думи, запишете характерни зву-
ци и музика. Те могат да действат успокояващо на Вашето бебе в пър-
вите седмици и месеци извън родината му.

• Подгответе стаята на детето. Когато сте на финалната права, съз-
дайте стаята на детето – боядисайте, купете или заемете мебели, дет-
ски дрехи и принадлежности, играчки.

• Изберете магазин за детски дрехи и продукти. След като вече 
сте се срещнали с Вашето дете и знаете неговия пол, тегло, възраст, 
можете да започнете да пазарувате всички тези очарователни дрешки 
и играчки за него. Но не прекалявайте. Вашето дете ще ги израства 
бързо, затова не се презапасявайте.

• Започнете нов курс или подновете старо хоби. Заети с приятни и 
креативни дейности, ще се чувствате значително по-добре и ще под-
държате положителна нагласа през трудния период на очакване.

• Отделете време за себе си и за своя съпруг/а. Подарете си време 
сега – отидете на кино, разходка, четете книги, споделяйте и разгова-
ряйте. Не забравяйте, че детето ще изиска най-доброто от Вас и тряб-
ва да сте подготвени, отпочинали, заредени и очакващи с отворени 
обятия.

• Ако изчаквате 
повече от година и 
не са ви се обадили 
за среща с дете, свър-
жете се с Вашия соци-
ален работник, за да 
коментирате възмож-
ните причини. 

Първи дни заедно
                                                                               
Много родители, осиновили дете, си представят, че след като де-

тето вече е при тях, всичко ще бъде перфектно и те ще се наслаждават 
на всеки миг от това да бъдеш родител. Реалността може да бъде раз-
лична и е нормално, нещата да се получават трудно в отделните етапи.

Дозирането на емоциите е много трудно. Някои осиновители усе-
щат последиците от това физическо и емоционално напрежение и 
дори влошават  здравето си, преживяват периоди на депресия и усе-
щане за несправяне, други се страхуват да споделят чувствата си. Тези 
реакции са напълно естествени и можете да потърсите подкрепа или 
да споделите с други осиновители, консултанти или в групите за вза-
имопомощ.

Преди посрещането на детето в дома Ви е необходимо да сте 
разговаряли с отглеждащите го възрастни /детегледачи в 
ЦНСТ, институция, приемни родители/. Те ще Ви предоставят 
безценна информация по отношение на важните за детето предме-
ти, дейности, как се успокоява, как се храни, как ползва тоалетна, 
лична хигиена; ще ви помогнат да съставите книга на живота. Тази 
книга е албумче със снимки, важни дати и възрастни за детето. Може 
да включва снимки на стаята, където е живяло преди да дойде при 
вас, на креватчето и играчките му, на обгрижващия го персонал. Тази 
книга е важна, защото чрез нея ще съхраните и предадете историята 
на детето. Може да останете в контакт с хората, грижили се за детето 
ви за известен период от време. Ако детето е по-голямо и е създало 
силни връзки на привързаност с деца и/или възрастни, е добре да ги 
поддържате и то да има възможност да се среща с тези хора. Много 
родители, осиновили деца, поради различни причини пропускат тази 
важна подготовка и пренебрегват предишния живот на детето.  Да се 
поддържат връзките на привързаност и да се информирате за важни-
те неща за детето от отглеждалите го досега, само ще улесни създава-
нето на доверителна връзка между Вас и детето.
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Първият ден у дома

1. Представете себе си. Детето най-вероятно се чувства притеснено 
и уплашено, дори някой друг да е обяснил кой си преди срещата или 
дори ако сте се срещали преди това, то може да не е сигурно как тряб-
ва да ви нарича. В зависимост от възрастта на детето може да му пред-
ложите да участва в това решение. Ако осиновяването е в бебешка 
възраст детето естествено ще започне да ви нарича "мамо" и "татко".  
С по-голямо дете може да е "леля" или собственото ви име, докато не 
се почувства готово да ви нарече "мама" и "татко". Но не забравяй-
те, че изборът е този, който ще ви накара взаимно да се почувствате 
най - комфортно. Ако се спрете на варианта със собствените ви имена, 
трябва да сте сигурни, че нямате проблем с това, преди да предоста-
вите тази възможност, защото може да продължи доста дълго време.

2. Опознавателна обиколка. Направете кратка обиколка на вашия 
дом и отбележете основните помещения-кухнята, банята, неговата 
стая, вашата спалня, където може да влезе през нощта, ако го е страх. 
Нека знае къде стоят неща като кърпи и допълнителна тоалетна хар-
тия, например. Също така покажете на детето къде да подреди своите 
неща. Предоставяйки чекмеджета, шкафове, гардероб, където да раз-
опакова облеклото и вещите си, внасяте чувство на стабилност. Може 
да приготвите подарък в стаята на детето за добре дошло.

3. Нахранете го. Много бързо след пристигането си в дома ви, на 
детето трябва да се даде нещо за ядене и да се увери, че ще има на раз-
положение храна. Много по-големи деца са преживели глад било то 
заради небрежност, режим в институцията или бедност и ще се нуж-
даят от много увереност, че храната ще бъде лесно достъпна. Отворете 
шкафовете и хладилника и покажете, че винаги ще има закуска, обяд, 
вечеря и похапвания. Плодовете и зеленчуците трябва да са на разпо-
ложение по всяко време. Тук е моментът да разберете дали има храни, 
които детето не харесва, или към които е алергично.

4. Правилата на дома. Отделете време в следващите седмици, за 
да разясните по подходящ начин основните правила на дома. 

5. Фазата пашкул. За много родители чакането за осиновяване на 
детето е дълго и те са нетърпеливи да го срещнат с близките и прия-
телите си. Посещенията обаче могат да засилят чувството на несигур-
ност и затваряне, които детето така или иначе изпитва. Това е разби-

раемо. Бъдете подготвени, че фазата "пашкул" може да се наблюдава 
за продължителен период от време, особено при по-големи деца. Тя 
не само позволява на детето да започне да разбира трайността на тази 
осиновителска връзка, но поставя основите  на здравословната при-
вързаност.

Всеки нов родител се нуждае от време, за да се приспособи 
към новата си роля, а промяната е още по-трудна за приемане 
от по-големи деца, които имат и собствена история.

Препоръки, когато детето вече е при вас:

• Приемайте на предложения за помощ, дори и за несъществени 
неща (например готвене, пазаруване, разхождане на кучето).

• Не се опитвайте да правите твърде много наведнъж.
• Въвеждайте новите нещата бавно.
• Опитайте се да се създаде рутинна, най-малко с времето за лягане.
• Опитайте се да запазите гъвкава времева рамка, не твърде строга.
• Бъдете последователни в правилата, които налагате.
• Не създавайте предпоставки за детето си да се провали (например – 

официална вечеря в ресторант, ако знаете, че не е готово за това).
• Не заминавайте на почивка твърде скоро, не организирайте сре-

щи и гостувания на роднини - много деца не могат да се справят с 
промяна на средата веднага след осиновяването.

• Хвалете и поощрявайте, когато детето ви се справя добре.
• Не се опитвайте да бъдете съвършени  - прах ще има утре и няма 

нищо лошо в купува-
не на готови ястия!

• Старайте се да 
намирате време за 
себе си и партньора 
си.
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II.

МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ОСНОВНИ ТЕМИ ЗА 
ОСИНОВЯВАНЕТО

ОСИНОВЯВАНЕТО – ДАР И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
Автор: Дора Прангаджийска, психотелесен терапевт
Осиновяването е дар! Обикновено това събитие идва като законо-

мерен завършек на един дълъг и мъчителен процес  на безброй опити 
и инвитро процедури. На надежда и очакване, на болка и разочаро-
вание, на гняв и самообвинения, на безверие..., докато разбереш, че 
за да бъдеш родител е необходима една друга крачка. Да се разделиш 
със собствените си очаквания да бъдеш биологичен родител, да отво-
риш вратата и сърцето си и да приемеш предизвикателството да си 
родител, който прави тази стъпка не за себе си, а за едно дете, което 
някъде го чака. 

КАКВО РАЗЛИЧАВА ОСИНОВЕНОТО ДЕТЕ ОТ ДРУГИТЕ ДЕЦА
През вътреутробното развитие бебето и мама са във физична  и 

психична слятост. След раждането, през почти цялата първа годинка 
детето продължава да е в психична слятост с мама. Прекъсването на 
тази симбиотична връзка става плавно и постепенно, следвайки ес-
тествените природни закономерности. Важно място има и така наре-
чения преходен обект – плюшена играчка, любимо одеялце, което да 
съпровожда детето в неговото отделяне от мама. При децата, оставени 
за осиновяване, целият този естествен процес е преждевременно на-
рушен. Ранната депривация  е разделяне на едно цяло, което новоро-
деното преживява много болезнено. За да се защити от тази огромна 
болка, детето се пренася във фантазен свят, където мама присъства 
топла, любяща и нежна. Тези хора са изключително творчески и кре-
ативни, но им липсва добра връзка с реалността, земята и корените. 
Когато страхът от отхвърляне е голям, те често избират бягството във 
фантазен свят.

КАК ДА ОБЩУВАМЕ С ОСИНОВЕНОТО ДЕТЕ
Приемете детето като дар в живота си.
Осиновеното дете идва във вашия живот тогава, когато сте извър-

вели дълъг и мъчителен път. Осиновените деца като че ли идват в 
живота на осиновителите, за да им предадат важни житейски уроци. 

Вглеждайте се в посланията, които ви отправя, както и в предизви-
кателствата; те наистина идват, за да ви научат на нещо. Често тези 
деца учат на смирение и приемане. Опитайте се да приемете детето 
без очавания, без предварителни нагласи какво да бъде и просто се 
наслаждавайте на благодатта да си родител.

Отзовавайте се с любов, ласка и нежност на всеки нагов плач.
Осиновеното дете е присъствало на раздялата с биологичната 

майка и тялото му помни тази болка  и придружаващия страх от от-
хвърляне. Той може да е причина понякога бебето да плаче абсолют-
но безпричинно, затова го гушнете, говорете му нежно, милвайте го. 
Нека усеща топлината на тялото и приемането ви. Нека усеща сигур-
ността от присъствието на мама, това е условие за изграждането на 
привързаност и първично доверие между вас, което става през пър-
вата годинка. 

Ако бебето се чувства неспокойно, оставете го да спи във 
вашето легло. 

Безспокойството може да е резултат от преживяната травма, за-
това  го гушнете, докато заспи и се успокои. Не се страхувайте, че ще 
го разглезите, защото причинно-следственото мислене започва да се 
развива едва след първата годинка. Бебето не прави връзката "Сега, 
ако се разплача, ще накарам мама да ме вземе". Ако плаче, значи има 
някаква нужда и плачът е единственият му начин да я заяви.

Казвайте на детето "Обичам те".
Първата годинка е периодът, в който детето получава безусловна-

та любов – Обичат го само защото го има на този свят, само защото 
съществува. Не е необходимо да прави нещо, с което да заслужи лю-
бовта на мама. Обичат го не "заради", а "въпреки". Децата, разделени 
от биологичната майка преди навършване на първата годинка, под-
лагат на съмнение безусловната любов, често не я получават и това е 
причина във всички следващи етапи от своето развитие да я търсят. 
Затова нека израства с думите "Обичам те".

Помагайте му да се свързва повече с реалността.
Ранното и внезапно отделяне на бебето от мама е съпроводено 

с огромна болка и за да се защити, бебето се пренася във фантазен 
свят. Тези хора имат много добра връзка с творчеството и духовно-
то, но по-слаба с реалността и земното. Затова намирайте начини да 
ги "приземявате". Нека имат добра връзка с природата, със средата, в 
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която живеят. Тези деца често фантазират повече от другите, това не 
е необичайно, но им помагайте в приземяването, което да бъде при-
дружено с много любов и много нежност. Оставяйте ги да се ровят в 
пясъка, да ходят боси в тревата, изобщо - контакт с всичко на земята.

Насърчавайте го да твори. 
Пренасянето във фантазни светове го прави изключително креа-

тивен човек. В него живее творецът, много често - художтикът. Тези 
деца имат привилегията да пътуват в причудливи и странни за въз-
растните фантазни светове и да претворяват образите и историите. 
Затова го насърчавайте дори в детските драсканици и след това в раз-
кази. То е творецът.

Внимавайте с отхвърлянето.
Обяснявайте, че не отхвърляте личността му, а конкретното него-

во поведение. Това важи за всички деца, но при осиновените страхът 
от отхвърляне е много по-голям. Разделянето от биологичната майка 
то преживява точно като отхвърляне и в живота си занапред прави 
всичко възможно да избягва ситуации, в които може да го преживее 
отново. Страхът от отхвърляне е причина за поведенческите крайно-
сти при осиновените деца – превръщат се или в постоянно отхвър-
лящи, за да тестват света дали ги обича, въпреки че са такива, или 
в много добро, послушно и изпълнително дете, което прави всичко 
възможно да бъде харесано, несъзнателно обслужвайки собствения 
си страх да не бъде отхвърлено.

Изпращайте послания, че няма да го изоставите, че ви-
наги ще го подкрепяте.

 Липсата на мама през първата годинка от живота поражда стра-
ха от изоставяне. Като компенсация на това детето развива ума си, 
защото умът никога не може да го изостави, прави много добри инте-
лектуални връзки, но страхът от изоставяне от физичния човек живее 
в него. Затова никога не му казвайте, че ще го изоставите, дори и да 
е на шега, дори и да е в случаи, в които вие тръгвате, а детето не идва 
с вас. Всичко, което е намек за изоставяне и самота, го връща в онази 
първична болка, която е изпитало преди появата ви.

Не се страхувайте, ако понякога предпочита самотата.
Това отново е неговият начин да се защити. Понякога може да 

избягва контакта с другите деца и то се чувства добре. Поощрявайте 
го в игрите с другите, насърчавайте го към контакт, като внимателно 

обаче следите къде са лимитите му, за да не ги прекрачвате. Всеки 
човек има своите граници и преминаването може да бъде посрещнато 
с гняв.

Уважавайте личната история на детето, то има такава, 
има корени и не се опитвайте да му ги отнемате.

Създайте книга на живота му, празнувайте деня, в който сте го 
взели от дома. 

Работете по справяне със собствения си страх от отхвърляне.
Работете върху партньорските отношения.  За осиновеното, както 

и за всяко друго дете, е важна любовта в семейството. Когато нещо 
не е наред между мама и татко, детето често търси причината в себе 
си или се опитва да запълни тази празнота. Затова не си позволявай-
те преждевременно то да се превръща във възрастен човек, който да 
поема зрели фунции. Ако между вас и партньорът ви нещата не са 
наред, работете върху това.

Говорете за осиновяването. Не забравяйте, че детето е при-
съствало на раждането си и помни този факт – не на съзнателно, а 
на клетъчно ниво неговото тяло помни процеса, и неговоренето или 
отричането на този факт пораждат в детето съмнения и недоверие и 
към себе си, и към вас. Освен това осиновените деца са изключително 
интуитивни и усещат, ако нещо не е в чистия си вид. Много родители 
все още пазят тайната. Разбирайки я, детето или реагира отхвърлящо, 
затова че не му е казано, или се  превръща в най-жестокия й пазител. 
Затова: БЪДЕТЕ ЧЕСТНИ С ТЯХ! Помнете, че това е пътят към здра-
вата и силна връзка с вас. Говоренето започва от самото начало, така 
то го възприема като нещо естествено. Ако все пак не сте говорили 
от началото, стартирайте с филмчета или приказки за отгледани от 
други родители хора и животни. Бъдете наблюдателни и интуитивни 
и изберете безбройните удобни моменти, които животът ви предлага. 

Говорете с благодарност и уважение за биологичните  ро-
дители.

Много осиновители се страхуват да говорят за биологичните ро-
дители, тъй като дълбоко в тях също живее страхът да не бъдат от-
хвърлени. Детето се идентифицира с родителите и възпроизвежда 
тяхното поведение, така че неговоренето поражда съмнения и недо-
верие. Много от осиновените деца, дори и когато се превърнат във 
възрастни хора, продължават да изпитват обида, гняв и реваншизъм 
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към биологичните си родители. Изпратете им посланието, че вие сте 
благодарни на тези хора, затова че днес детето го има на тази земя и 
диша благодарение на тях; така то самото ще израстне с благодар-
ност, което е много високо ниво на духовна осъзнатост. 

".... осиновеното дете приема своите родители така, 
както те го приемат..."

Франсоаз Долто

Има ли всъщност тайна на осиновяването?

Из една неиздадена книга на Българска асоциация "Оси-
новени и осиновители" - БАОО

Да осиновиш желанието на другия
Автор: Весела Банова, психоаналитик

От осиновените деца съм научила изключително много, за което 
съм им благодарна. Повечето от тези деца като че ли бяха осинови-
ли своите родители. Но най-невероятното, на което всеки път се на-
тъквах, е, че всяко от тях носеше несъзнавано познание за своя про-
изход и съдба. Дори осиновителите грижливо да пазеха тайната на 
осиновяването и никога дума да не бяха изрекли за това, откъде идва 
детето. Едно шестгодишно осиновено момиченце си беше измисли-
ло приказка, в която едни фалшиви родители го бяха откраднали от 
истинските му родители и то беше избягало в гората, където живееше 
като Маугли. Осиновителите на това дете никога не бяха споменавали 
дума за дома, от който са го взели, и за осиновяването, разчитайки, че 
е било малко бебе и няма никакви спомени.

Друго осиновено момченце на почти същата възраст упорито 
питаше майка си как го е носела в своето коремче? Това дете беше 
осиновено на над 3-годишна възраст и дори много добре помнеше и 
познаваше дома, в който беше живяло до тогава. За какво  питаше 
това дете? То всъщност се интересуваше от желанието на своя-
та майка да го осинови, проверяваше това желание.

Изобщо, когато детето пита за  това откъде идват децата, как се 
раждат, какво става преди да се родят и пр., те съвсем не очакват да 

чуят лекции по анатомия и физиология. Нито ги интересуват анато-
мичните органи на жената и мъжа, нито половия акт, нито акта на 
раждането. Подобни отговори могат само да ги уплашат. Като случая 
с едно две и половина годишно момченце, което на въпроса си откъде 
се раждат децата, получава отговор от майка си, че те се раждат от 
"дупчицата между краката на мама". Този отговор потриса малкото 
момче, което избухва в сълзи. "Защо плачеш ?" – го пита майка му. 
"Защото ме е страх, че ще изтечеш през тази дупчица и ще изчезнеш, 
мамо-о!" – отговаря ужасеното дете.

Всъщност децата се интересуват от желанието на своите родители, 
от желанието на своята майка и на своя баща. А това е една загадка за 
всеки човек, на която то търси отговор през целия си живот. "Какво съм 
аз за другия и какво иска той от мен?" Тези въпроси нямат отговори и не 
се задават от децата, за да получат отговори на тях, а за да проверят же-
ланието на родителите. "Откъде идват децата?" – ето един въпрос, кой-
то съпътства човечеството, откакто то съществува. Този въпрос не може 
да има отговор, докато субектът (детето, мъжът или жената) не се изпра-
ви сам пред него. Именно по този начин основателят на психоанализата 
Зигмунд Фройд въвежда този въпрос, когато казва, че любопитството на 
детето, свързано с всичко около сексуалността, се провокира и отключ-
ва  при появата на друго дете или от друго събитие, което променя жи-
вота на семейството. "Първият проблем, който занимава детето, това е 
загадката откъде идват децата?" В една малко по-различна  форма това 
е същата загадка, която сфинксът от Тива поставя на Едип.

Едно малко дете, което си поставя въпроса откъде идват децата, 
когато му се е родило братче, няма да отговори на този въпрос, ако не 
се ангажира лично и не вложи интелектуалното си любопитство. И по 
този начин, за да разбере как се правят децата, то ще изгради връзка, 
която свързва това интелектуално любопитство и усещанията, които 
то получава вътре в собственото си тяло. Така че този въпрос "Откъде 
идват децата?" се превръща за детето в една изгаряща го загадка. Това 
е въпрос, който се появява в детството, и той следва своя път в хода на 
развитието, успокоявайки се и придобивайки други форми. Този въ-
прос се активира, когато самият възрастен трябва да стане майка или 
баща. Т.е. в момента, в който субектът се оказва свързан с този въпрос 
лично, защото трябва самият той да му даде отговор.

1. На всички деца трябва да се разказва за осиновяване... не само 
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на децата, които са осиновени! Образоването и информирането на де-
цата по темата осиновяване гарантира, че ще има по-голямо разбира-
не и по-малък шанс на децата да казват неприятни неща за другите 
деца на детската площадка.

2. Да се говори за осиновяването и да не се изчаква, докато детето 
достигне определена възраст. Осиновяването е тема, която трябва да 
бъде въведена от раждането или от момента, в който детето е в дома 
си. Да се чака е гаранция, че децата ще се чувстват предадени, когато 
разберат. Разбирайки за "тайната", те смятат, че това е нещо, от което 
трябва да се срамуваш.

3. Използвайте подходящ начин да представите информацията 
в съответствие с възрастта на детето. Има много книги и филмчета, 
които могат да ви помогнат да въведете темата за приемане на малки 
деца. Когато децата пораснат, можете да разказвате конкретни под-
робности и детайли от тяхното осиновяване. Важно е да се прецени 
емоционалната зрялост на детето, а не действителната му календарна 
възраст, за да се прецени кое и по какъв начин да се сподели.

4. Кажете истината. Да кажеш истината е лесно, ако детето ви има 
сравнително типична история на осиновяването, но казването на ис-
тината може да изглежда невъзможно, ако историята на вашето дете 
е ужасно тъжна или сложна. И все пак е по-добре да я разбере от вас  -  
човека, който го обича и на когото се доверява най- много, отколкото 
да научи по някакъв друг начин в бъдеще, да се чувства предадено 
или да реши, че се срамувате от неговата история.

5. Говорете за загубата. Осиновяването е красиво или поне може 
да бъде красиво, но осиновяването е свързано със загуба дори и в най-
добрия случай. Говорете за тези загуби с детето и му покажете, че е 
нормално те да го натъжават.

6. Говорете за биологичните родители.  Когато почувствате, че де-
тето ви е готово, говорете за това. Децата изпитват силно чувство на 
лоялност и не искат да ви разстройват, споделяйки с вас мислите и 
желанията си в тази насока. Ако покажете, че не се чувствате застра-
шени от това, те ще се чувстват по-свободни да споделят мислите и 
намеренията си с вас.

7. Нека вашето дете знае, че може да задава всякакви въпроси. От-
говорете на тях по подходящ за възрастта, но честен начин.

8. Следвайте развитието на вашето дете. Някои деца искат да го-

ворят често за осиновяване, а други предпочитат да не мислят за това 
много. Има и етапи на развитие, които естествено водят до повече 
въпроси за идентичност и принадлежност и темата за осиновяване  
може да е по-фокусирана през тях, отколкото през други периоди.

9. Упражнявайте тяхната обществена история с тях. Осиновява-
нето е една от онези теми, които предполагат много въпроси. Когато 
приятелите на детето разберат за осиновяването, то ще е изправено 
пред много въпроси. Упражнете с него това, което е удобно за споде-
ляне, и това, което е подходящо да споделят с близки приятели, по-
знати и непознати – така ще му помогнете да избегне дискомфорта 
и безпокойството, когато трябва да отговаря на множество въпроси.

10. Възможно е детето ви да не задава никакви въпроси и да отбяг-
ва темата за осиновяването. Причините могат да са различни. Една от 
възможните причини е, че детето се страхува да не нарани осиновите-
лите си чрез любопитството за произхода си. В този случай е необходи-
мо да обърнете внимание на това как Вие самите се чувствате в ролята 
на осиновител и родител и какво предавате като послание на детето си.

Когато детето не говори и не пита за осиновяването си, е необхо-
димо възрастните да отворят тази тема. 

11. Не се страхувайте да се обадите на професионалист. Ако детето 
ви се затваря в себе си, изживява тежко адаптирането или има много 
въпроси, свързани с приемането, не се колебайте да потърсите помощ 
и съвет от професионалист.
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Какво се случва, когато родителите не 
казват на детето си, че е осиновено

д-р Теодора Танева, психолог и психотерапевт, специ-
ализирала в областта на осиновяването

Все по-често напоследък в практиката си срещам родители, които 
идват на консултация, разтревожени от факта, че все още не са запо-
чнали да говорят с детето си за неговото осиновяване. А детето вече е 
на 7, 8, 12, 15 години... Познавам също много родители, които преди 
осиновяването са били на мнение, че ще кажат на детето си истината 
за неговия произход, но след като осиновяването вече се е случило, 
изчакват подходящия момент, а този момент сякаш никога не идва... 
Детето сега или тръгва на детска градина, или има температура, или 
вече е първокласник, или наближава 13-тата си година и пубертетът 
сам по себе си изглежда много страшен за родителите.

Има също и родители, чиито убеждения са, че детето им никога 
не трябва да разбира, че е осиновено. Важно е тези родители да са на-
ясно какви са последствията за детето и семейството им от този техен 
избор. Когато в едно семейство има някаква тайна, грижливо пазена 
от родителите, животът в него много прилича на сложен лабиринт, в 
който общуването се случва през скрити неща, недоизказаност, при-
криване, тайни съучастнически погледи, страх от разкриване, шепот, 
мълчание и много лъжи. 

Семейната тайна е много мощно нещо. Тя изкривява реалността 
вътре в семейството, подкопава доверието и унищожава интимността. 
Тайната провокира срам и страх, както и създава разцепление меж-
ду тези, които я знаят, и осиновеното дете, което в повечето случаи 
единствено не я знае. Родителите и роднините, които пазят тайната, 
трябва много внимателно да филтрират своето общуване с осинове-
ното си дете, така че то да не разбере. Подобна комуникация създава 
атмосфера на постоянно напрежение и лъжи, които с годините се на-
трупват и разрушават взаимността и истинската близост. 

Когато родителите пазят тайната на осиновяването от самото 
дете, всички в семейството са въвлечени в мрежа от измама, дори и 
когато родителите си мислят, че по този начин предпазват детето си 
от болка. Когато истината не се казва, а на нейно място се измислят 
неща, които не са верни, това обърква детето. То усеща нещо, но с 

поведението и с думите си родителите му изпращат посланието "Не 
мисли, не питай, не виждай, не чувствай". По този начин детето губи 
доверие в собствените си усещания и в преценката си за това кое  е 
реално и кое – не.

Много е важно родителите да си дадат сметка каква е истинска-
та причина да не искат да кажат на детето си, че е осиновено. Много 
родители смятат, че не казвайки, ще предпазят детето си от болка-
та и неприятните емоционални преживявания. Някои от тях изобщо 
нищо не казват и крият от детето цял живот. Други казват частичната 
истина, а трети – избягват всякакви разговори около осиновяването, 
които смятат, че биха били тревожни за детето им. Това, което обаче 
се случва в действителност при такъв тип поведение на родителите, 
е, че стремейки се да "предпазят" детето си, те без да искат правят 
така, че детето не може изцяло да им се довери и да изгради здрава 
привързаност към тях.

Все някога идва момент, в който истината излиза наяве. Роди-
телите е важно да са наясно, че няма как детето им НИКОГА да не 
разбере, че е осиновено, колкото и да им се иска да повярват в това. 
Много често, когато въпреки огромните си страхове, родителите ми-
слят за този момент, те силно се надяват, че детето им ще ги разбе-
ре – ще разбере защо не са му казали, колко много са искали да го 
предпазят. Преди евентуално детето да стигне вътре в себе си до това 
разбиране обаче, то  има да извърви ужасно дълъг път... Който мина-
ва през огромния гняв, понякога дори ярост, към родителите – зара-
ди многото лъжи. Заради предателството. Заради двойния стандарт 
и фалшивите ценности, в които са го възпитавали. Заради кризата в 
цялата идентичност и необходимостта отново, парченце по парченце, 
да преосмисля живота си и да се пита за колко ли още други неща са 
го лъгали? Чувството за гняв и предателство може да бъде толкова 
помитащо, че за много дълъг период от време да не остави място за 
доверие и привързаност.

Много е важно също родителите да знаят, че когато едно осино-
вено дете не знае своята житейска история, то е принудено да си из-
мисли такава. Измислените фантазии обикновено са или прекалено 
положителни, или прекалено негативни. Когато фантазията е прека-
лено позитивна, детето може да започне силно да мечтае за фантаз-
ния родител, който никога няма да наказва, да се кара, всичко ще раз-
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решава, ще бъде много известен, богат и красив. Когато фантазията е 
прекалено негативна, то може да отнася всички най-ужасни за него 
неща към образа на биологичното си семейство. Но тъй като то е част 
от тях, опасността при крайно негативните фантазии е, че те започват 
да влияят и върху неговото собствено усещане за себе си. 

Добре е да се знае, че мълчанието и лъжите около тайната са мно-
го по-увреждащи самооценката на детето, отколкото истината. Когато 
пазим нещо в тайна, това означава, че смятаме, че в него има нещо не-
редно, нещо срамно, което не искаме другите да разбират. Именно това 
е и усещането, което осиновеното дете долавя от родителите си: "Щом 
не са ми казали, че съм осиновен, уж за да ме предпазят, то значи за тях 
моето осиновяване е нещо срамно и лошо. Значи и аз съм лош."

Когато родителите не говорят открито по темата за осиновяването 
и как то се е случило, на детето му се налага само да се справи с всичко 
това – задача, която е прекалена тежка за него. Затова е много важно, 
когато решават да не казват на детето си, че е осиновено, или почти да 
не говорят за осиновяването му, родителите да са наясно кого всъщ-
ност се опитват да предпазят – детето си или самите себе си.

Когато казвам да предпазят себе си, имам предвид няколко неща. 
От една страна - някъде дълбоко стои  желанието на родителите да 
спестят на самите себе си болката от връщането към невъзможността 
да имаш свое дете, обясненията и разговорите около това. От друга 
страна - някои родители някак наивно вярват, че като скрият исти-
ната от детето си, те стават негови единствени родители. Заличават 
корените му, историята му, цялото му минало преди осиновяването и 
вярват, че това гарантира факта, че детето ще принадлежи единстве-
но и само на тях. Реалността обаче е различна.

Една от ключовите роли на родителя е да усеща и задоволява по-
требностите на детето си. Базисна потребност на всеки човек е да знае 
кой е, откъде идва, какви са корените му. Когато родителят съзнател-
но избира да не задоволи тази потребност на детето си, да скрие исти-
ната чрез тайна и лъжи, той изкривява реалността на детето си и по 
този начин му пречи да изгради една здрава идентичност.

Обикновено около казването и не-казването на детето, че е осино-
вено, в обществото ни съществуват много митове, които нямат никак-
ва връзка с реалността. 

Един такъв мит е страхът на родителите, че ако кажат на детето си 

истината, то ще живее с раздвоена лоялност между двете си двойки 
родители. Има семейства, които за да си спестят разговорите с детето 
около биологичните му родители, го лъжат, че те са починали, на-
пример при катастрофа..., като по този начин се надяват, че детето им 
няма да мисли за тях. Един от парадоксите на родителството е, че кол-
кото повече се опитваш да държиш децата си близо до себе си, толко-
ва повече си гарантираш тяхното желание да се отдалечат от теб. 

Обикновено в случаите, когато родителите пробват всичко, за да 
задържат детето си вкъщи, след години, когато детето вече е порасна-
ло, то избира да живее на хиляди километри далече от дома си. Много 
важно за родителите с осиновено дете е да разберат, че детето има 
две майки, двама бащи, две семейства. И това, че детето например 
изразява любовта към биологичното си семейство, не означава, че то 
не обича семейството, с което живее. Когато детето може свободно да 
изразява своите чувства вътре в семейството си, без да се притеснява, 
че това ще нарани някого, тогава то има свободата да се привърже 
към родителите си.

В тази връзка, например осми март може да е труден празник за 
осиновеното дете. Възможно е на този ден то да мисли и за двете си 
майки. Може да иска да уважи по някакъв начин и биологичната си 
майка, но да се страхува, че ако изрази това, много ще нарани или ще 
предаде майката-осиновителка. Тук отново е много важна реакцията 
на родителите. Ако поговорите с детето си и опитате да го разберете, 
ако му предложите да й нарисува рисунка или да й напише писмо, то 
ще се чувства свободно да обича и двете си майки.

2. Друго много съществено притеснение на родителите е, че ако 
кажат на детето си истината за биологичното му семейство, това ще 
се отрази негативно на самооценката му – особено в случаите, когато 
биологичната майка е имала зависимост от наркотици, алкохол, била 
е с умствена изостаналост или психично заболяване. Такъв тип ин-
формация със сигурност трябва да бъде споделяна много внимателно, 
на части, съобразено с възрастта на детето. За да успокоят страховете 
си, изключително важно е родителите да знаят, че когато детето им 
няма тяхната подкрепа в това да разбере повече за произхода си и 
историята си, то е принудено да си създаде свои собствени предста-
ви, базирани на въображение и невярна информация. А това, което 
детето си представя за биологичното си семейство и от страх не смее 
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да споделя с осиновителите си, влияе много по-негативно върху само-
оценката му, отколкото истината. 

Тук има и друго, много съществено нещо – важни са не толкова са-
мите обстоятелства, поради които се е наложило изоставяне и осино-
вяване, важно е отношението на родителите към тези обстоятелства и 
факти: дали отношението им е критично, осъдително или приемащо, 
с разбиране. Осъдителното отношение е предпоставка за изграждане-
то на недобра самооценка при осиновеното дете. Ако детето чува как 
родителите говорят негативно за биологичната му майка, то поема 
целия този негативизъм и върху себе си. Затова родителите могат да 
се научат да споделят с детето си трудната информация без осъждане 
и без оценки. 

Един пример, с който да илюстрирам това, за което говоря – дете, 
чиято биологична майка е с умствена изостаналост и поради тази при-
чина се е наложило осиновяване. Родителите много се притесняваха как 
да му кажат, че майка му е била с такова заболяване. Самото дете пре-
мина през период, в който се измъчваше от мисълта, че майка му го е 
изоставила, защото не се е интересувала от него. След пореден пристъп 
на гняв към нея, родителите му решиха да му кажат истинската причина, 
довела до осиновяването. Това го успокои значително, защото то разбра, 
че майка му не е била в състояние да се грижи за него и причината не е, 
че не го е искала или не го е обичала, или не се е интересувала от него.

3. Друг много често срещан страх на родителите е страхът да не 
кажат на детето си неподходяща информация, в неподходящ момент, 
преди то да е способно да я разбере и осмисли. Важно е да се знае, 
че детето осмисля своята житейска история на пластове. Това, което 
му се казва например на 3 години, обикновено е опростена версия на 
реалността. С израстването му, с разговорите по темата, родителите 
обикновено добавят нови парчета от информацията, които сега, на 
тази възраст, детето е способно да осмисли. По този начин родителят 
в един момент казва на порасналото си дете всичко, което той самият 
знае за биологичното му семейство. 

4. Друг страх на родителите може да е т.нар. самосбъдващо се 
пророчество, че когато детето знае какви са били биологичните му 
родители, то ще започне да ги имитира и да иска да прилича на тях. 
Например ако детето знае, че майка му е била проститутка, някои ро-
дители се страхуват, че то ще започне да се държи по сексуално прово-

кативен начин по време на пубертета. За тийнейджърите е нормално 
да изпробват чрез поведението си различни идентичности, с което да 
се отграничат от своите родители. 

Съоветно при осиновените тийнейджъри е нормално да експе-
риментират с неща, които са различни от осиновителите им. Докато 
търсят отговор на въпроса "Кой съм аз?", те могат да изберат да проб-
ват да бъдат като биологичните си родители или по-скоро като това, 
което си представят, че те са – особено ако знаят, че подобно поведе-
ние от тяхна страна ще изправи на нокти осиновителите им. Всичко 
това е нормално и може да се очаква. Сериозните проблеми могат да 
се появят, когато детето направи нещо, с което според родителите си 
прилича на дисфункционалния модел на биологичните си родители, 
и родителите изпаднат в паника и свръхреакции.

Накрая искам да спомена няколко думи и за онези случаи, в които 
родителите решават да НЕ кажат на детето си, че е осиновено. Те вяр-
ват, че онова, което детето не знае, не може да го нарани. Всеки от нас 
има приятели, братовчеди, съседи, за които знае, че са осиновени, но 
самият осиновен не знае... В 21 век шансът, тази тайна да остане тайна, 
е почти нулев. Когато един ден осиновеният разбере истината, той се 
чувства тотално откъснат от семейството, в което досега е живял, из-
питва огромен гняв към родителите си заради лъжите и предателство-
то и е залят от толкова силно чувство на срам – защо иначе биха крили 
от него осиновяването му, ако родителите му не го смятаха за нещо 
срамно, тайно, нещо, което той самият и обществото не бива да знаят.

Често родителите питат коя е най-подходящата възраст, в която да 
кажат на детето си, че е осиновено? Много пораснали вече осиновени 
деца дават най-добрия отговор на този въпрос, казвайки, че те винаги 
са знаели, че са осиновени и не могат да си спомнят момент, в който 
някой нещо им е казал. Отраснали са със знанието, че са осиновени, 
по същия начин, по който знаят, че са мъж или жена. Има много го-
ляма вероятност, когато родителите изчакват да дойде подходящият 
момент, той така и да не настъпи. А колкото повече се отлага това във 
времето, толкова понякога родителите изцяло губят възможността да 
кажат на детето си, защото някой доброжелател вече ги е изпреварил.

Когато у родителите се появяват съмнения да кажат ли или не на 
детето си, че е осиновено, е добре да изследват страховете и съмнени-
ята си. От какво точно се страхувам, че ще се случи, ако му кажа? Кой 
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от всичките страхове най-много ме плаши? Кой е най-лошият сцена-
рий, който си представям? Също, добре е да се замислят за някои ба-
зисни неща, свързани с осиновяването, и да преосмислят позицията 
си по тях:

1. Всеки човек има право да знае кой е, откъде идва. 
2. Всички здрави взаимоотношения се базират на отворена взаим-

на комуникация и взаимно уважение.
3. Осиновяването е един от начините, по който се създава семей-

ство. Той е нито по-лош, нито по-добър от останалите, и като такъв 
трябва да бъде уважаван, а не скриван.

4. Да знаеш за осиновяването си, означава също, че ще имаш въпро-
си и чувства спрямо биологичните си родители – чувства и въпроси, ко-
ито е важно детето да може да споделя и да среща разбиране и уважение. 

5. Да скриваш информация от детето си, че е осиновено, за да си 
гарантираш лоялността и привързаността на детето ти само и един-
ствено към теб, има парадоксалния обратен изход - ерозия на чув-
ството на доверие, лоялност и привързаност към семейството на оси-
новителите. 

Очаквани възрастови кризи

Осиновяването – среща, която променя

Автор: Татяна Кючукова, психолог, семеен консултант и 
координатор на проекта на БАОО "Да не отхвърлим за втори 
път едно дете"

Когато едно осиновителско семейство и едно дете от институция се 
срещнат, това е среща, която променя и двете страни. Този материал 
е насочен към разбиране на някои процеси в осиновяващото семей-
ство, протичащи с и без връзка с осиновяването, някои особености в 
поведението на осиновените деца с и без връзка с осиновяването.

Осиновяването е акт, който променя отношенията в двойката на 
партньoрите, решили да предприемат тази стъпка. Много често двой-
ката не е предварително информирана и подготвена за тези проме-
ни, разговорите са водени около детето, документите, процедурите, 
но рядко са засягани въпросите как осиновяването въздейства на 
партньoрите и на разширеното им семейство. Приемането на детето 

в семейството включва задължително "предоговаряне" на отношени-
ята (правилата) между партньорите.  Появата на дете в семейството 
е нормална криза в жизнения цикъл на семейната система. Сега съ-
пругът и съпругата получават нови роли – тези на родители. В тази 
връзка е необходимо новите родители да преразгледат отношенията 
си. С течение на времето осиновителите оформят нови междулично-
стни граници, които осигуряват безопасността на детето, гарантират 
родителските роли и партньорските отношения.

Следващи нормативни кризи са тръгването на детето на 
училище, поява на друго дете в семейството, навлизането в 
пубертета, излизането на детето от семейството, етапът на 
старостта. Това са нормални и необходими кризи за вся-
ко едно семейство; само преминаването през дадена криза 
може да осигури развитието и придвижването на семейство-
то през различните житейски етапи.

Поведение на детето, свързано с възрастови промени

При преминаването на детето през различните възрастови етапи 
се наблюдават и поведенчески промени. Това са нормативни проме-
ни, т.е. те са очаквани и необходими. Бебешкият и тийнейджърският 
пубертет са такива кризи в поведението.

Две и половина-тригодишното дете преживява първата криза. 
Това е кризата на раздялата с бебешката възраст и навлизането в по-
зрялата детска възраст. Протестното поведение и честото "не" са нор-
мални за този период, който се превръща в голямо изпитание за ро-
дителите. Той е изпитание и за детето, то преживява сложни чувства 
при оформянето на първото усещане за автономност. Много е важно 
родителите да разбират възрастовите промени при децата си, за да 
може да ги подкрепят в този процес, а не да му се противопоставят. 
Как ще преживее детето първата възрастова криза, "първия пубертет" 
е много важно, защото това засяга как ще се развива самостоятелнос-
тта и автономността му като зряла личност.

Да налагаме подчинение и любезност на две и половина годишно 
дете би могло да създаде сериозни проблеми за връзката родител – 
дете и развитието на самото дете. В тези моменти детето има нужда да 
бъде подкрепено да опознава и назовава чувствата си, да се запознава 
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и с чувствата и преживяванията на околните. На този етап детето сре-
ща необходимостта да се противопостави и отхвърли майката (с която 
до момента са били в хармония), да изпитва негативни чувства към 
нея, за да може да настъпи първата стъпка на отделяне. Този етап е 
много важен и за майката, как ще приеме това, че не е идеална, как ще 
отговори на предизвикателствата, отправяни от детето, как ще проме-
ни погледа към самата себе си. Отделянето от майката има значение за 
сближаването на детето с други възрастни – бащата, който има други 
функции. С други думи, негативните чувства, съпротивата, отказът са 
необходимо и единствено възможно условие, за да може детето да на-
руши бебешкото равновесие и да премине на друг по-зрял етап. Тази 
информация е важна за осиновителите, за да може да разбират пове-
дението на детето и да не интерпретират нормалната възрастова кри-
за като проблемно и отклоняващо се от нормалното поведение. Тук е 
необходимо да добавим, че при осиновеното дете възрастовата криза 
може да се измести в по-късен етап. Това зависи от много фактори:

- На каква възраст е осиновено детето;
- Как му се е отразил периодът на живот в институция;
- Как е протекъл процесът на привързване;
- Какви са възможностите на осиновителите да допуснат отделя-

нето на детето и да разбират зараждащата се автономност.
Тийнейджърският пубертет отново е посредник между два етапа 

в човешкото развитие – детството и навлизането в зрялата възраст. 
Юношите отново имат задачата да нарушат равновесието на детство-
то, равновесието в отношенията с родителите, за да приключат с този 
етап и да се превърнат във възрастни. Проблемно е, ако в пубертета 
поведението е безпроблемно, ако не се наруши равновесието на дет-
ската възраст, личността не излиза от този етап и няма как да се пре-
върне във възрастен…

Разбира се, промяна на поведението може да се очаква и при раж-
дане на второ дете, при промяна на семейните връзки, при премества-
не и др. Макар и нормативни етапи, децата преживяват по различен 
начин тези промени и не би следвало да бъдат сравнявани.

Осиновеното дете преживява и нормативни промени и про-
мени, свързани с преживяване на осиновяването си. Това е 
предизвикателство и този процес може да протече различно при раз-
личните деца и семейства.

Поведение, свързано със средата и семейната система

Детското поведение е нещо повече от реакция, то засяга аспекти-
те на средата, в която живее детето, особеностите на семейството, в 
което се отглежда. Трудното за възрастните поведение понякога е 
единствен начин детето да реагира на неадекватност при грижата за 
нуждите му или при различни семейни проблеми и ситуации. В този 
смисъл детското поведение е по-скоро едно особено взаимодействие, 
което малкият човек изгражда със средата, в която съществува, и със 
семейството, в което се отглежда. Държанието на детето отразява раз-
лични системни характеристики на семейството му – какви са гра-
ниците на семейството, йерархия, роли, структура и правила. Това се 
проявява с пълна сила и при децата, отглеждани в институция - много 
често наблюдаваме различни симптоми на трудно за персонала пове-
дение. Това поведение трябва да се разглежда като израз на нужди, 
един вид "поведенчески диалог" и не бива да бъде превръщано в ети-
кет за детето.

Всяко детско поведение има причина. Първата задача на възраст-
ните е не да прилагат веднага интервенция (възпитателна, обучител-
на и др.), а да се опитат да разберат причината. Кое е това нещо в 
средата (семейна, училищна, общество), на което отговаря конкрет-
ното детско поведение. Само след разбиране на причините можем да 
пристъпим към намеса. Много често от промяна се нуждае не детето, 
а средата. Детското поведение може да бъде отговор на партньорски 
проблеми в родителската двойка, екипни проблеми на педагозите в 
училище. Детето реагира с проблемно поведение, когато е въвлечено 
в коалиция (един възрастен е близък с него, но срещу друг възрастен).

Често се наблюдава как, определени като "проблемни" деца, спи-
рат да бъдат такива при промяна във функционирането на семейство-
то, училището или връстниците. Отклоняващото се детско поведение 
често е индикатор за незадоволени потребности на детското разви-
тие, то може да бъде израз на актуалната ситуация на детето в детския 
колектив, в семейната и училищната среда. Децата имат различни 
индивидуални потребности и ако се отнесем с всички еднакво или по 
равно ("Щом всички могат, и ти можеш"), пренебрегваме потребно-
сти и е възможно да предизвикаме агресия.

Необходимо е възрастните добре да разбират и да се грижат и за 
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собствените си потребности и емоции. Един емоционално нестабилен 
възрастен ще засили проблема със самоконтрола на детето. Детското 
поведение се повлиява и от възможностите на възрастния да допуска 
несъгласие и амбивалентност, без да ги санкционира. Това означава, 
че поведението на обгрижващите възрастни и средата са ключови за 
поведението на децата.

Преводни материали по Alan Burnell

 

Как осиновеното дете разбира /осъзнава/ осиновяването 
в различните възрасти. Как  да обясним осиновяването на 
осиновените деца

Според редица автори като Алан Бърнел, Бродзински и Франсо-
аз Долто съществуват различни последователни мисловни етапи в 
разбирането на това да бъдеш осиновен. Много родители, осинови-
ли дете, засягат въпросите: Кога да кажем на детето, че е осиновено?, 
Какво точно да му кажем?... Съвременни материали по темата разра-
ботва Дейвид Бродзински.  Изследванията на екипа му показват, че 
разбирането на осиновените и неосиновените деца за осиновяването 

"претърпява ясни, систематични промени с развитието на детето”, 
като всяка промяна представлява различно ниво на разбиране, разли-
чаващо се по качество от предишното. Детето не събира информация 
за осиновяването постепенно и плавно. Съществуват ясно изразени 
етапи и всеки един етап трябва да приключи преди да започне след-
ващият. Информацията за осиновяването се разбира по същия начин, 
както всички други социални знания, а именно в началото изобщо 
не се разбира, след това се разбира конкретно само от егоцентрична 
гледна точка, като постепенно се придвижва към разбиране, което е 
все по-дискриминативно, абстрактно и йерархически интегрирано.

Нивата на Бродзински. Бродзински очертава шест нива на разби-
ране. 

Възрастта е ориентировъчна и могат да съществуват много инди-
видуални вариации.

В периода 0-4 години не съществува когнитивно разбиране на 
осиновяването. Независимо от това, въпреки че няма когнитивно /
мисловно/ разбиране, важно е да знаем, че осиновяването не е без 
значение за детето. То преживява раздяла с отглеждалите го до мо-
мента възрастни, с други деца, с мястото, на което е живяло, проме-
нени са ритъма и реда в жизнената среда. Много е важно в тази фаза 
да започне говоренето в семейството за осиновяването, това е подго-
товка за следващите фази на разбиране на осиновяването от детето. 
Разбирането на осиновяването от едно дете не е моментен 
акт на "казването" от родителите, а процес с различни етапи 
на преживяване. Осиновеният човек се адаптира цял живот 
към осиновяването и го интерпретира по различен начин в 
различните си житейски етапи.

На тази възраст се смята, че децата нямат реална представа за оси-
новяване. Въпреки това този период е важен, защото през него трябва 
да се запознаят с думата "осиновяване" и да започнат да го асоциират с 
позитивни и негативни чувства. Така че темата за осиновяването може 
да бъде отворена чрез разговори, приказки, книга на живота и др.

На 4-6 години  децата не могат да направят разлика между ражда-
нето и осиновяването.  Те обикновено приемат процеса на раждане и 
осиновяване за едно и също нещо и вярват, че всички деца са родени 
от едни родители, но отиват да живеят с други. Този етап е важен, 
тъй като съвпада с възрастта, в която всички деца задават въпроси 
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около раждането на бебета, бременност, полови органи. В този кон-
текст осиновените деца също задават въпроси за произхода си. Този 
период може да съвпадне с постъпването на детето в детска градина, 
занималня, предучилищна група, където детето ще срещне още един 
източник на реакция към статуса на осиновено дете. 

В периода 6-8 г. възраст се осъществява голям напредък. Децата 
започват ясно да правят разлика между осиновяване и раждане като 
два алтернативни начина за попадане в семейство и приемат връз-
ката с осиновителите за постоянна, въпреки че не разбират защо. 
Според Алан Бърнел след като децата вече са започнали да разбират 
значението на думата осиновяване, макар и на просто ниво, много е 
важно, отчитайки нивото на разбиране на детето, да се обсъдят чети-
ри елемента на информацията за осиновяването:

- Връзка със семейството на осиновителите и дълготрайността на 
тази връзка;

- Мотиви за осиновяване;
- Мотиви за отказване от детето – децата имат нужда да размиш-

ляват, разбират и говорят по въпросите, свързани с отказа на био-
логичните им родители от тях. Тук е много важно осиновителят да 
присъства и подкрепя детето в този процес, без да дава измислени 
причини за осиновяването. Детето се нуждае темата да бъде отворена 
и то да има възможност да я обмисля, ако осиновителят не знае при-
чините за даването за осиновяване, няма нужда да измисля такива. 
/"Как  да обясним осиновяването на осиновените деца", Алан Бърнел/

- През този период децата започват да развиват по-реална пред-
става за осиновяване, да се учат да правят ясно разграничение между 
влизането в семейство чрез осиновяване или раждане. Те приемат, че 
осиновяването е завинаги, отчасти защото сте им го казали, но те все 
още не разбират напълно защо.

- По това време трябва да се споделя повече информация за тях-
ната история, отново много внимателно да бъдат поднесени фактите. 

- През този период поведението на детето ви може да се промени 
и да стане по-трудно, тъй като то започва да осъзнава значението на 
своята история. То започва да разбира въпроса за загуба и какво озна-
чава осиновяване, въвежда се процеса на скърбене за първи път.

Следващият период е от 8 до 10 години. Децата правят разлика 
между раждане и осиновяване, но може да не са много сигурни в дъл-

готрайността на връзката осиновител – дете. Възможно е да се заро-
дят страхове за прекъсване на осиновяването.

В проучванията се отбелязва, че в предучилищна възраст децата 
имат положителна ориентация към осиновяването, но с интелектуал-
ното съзряване на детето и разширяването на знанията за осиновява-
нето може да се появи чувство на обърканост или несигурност, което 
може да бъде притеснително за децата и родителите. Независимо от 
това объркването на децата през този период обикновено е нормална 
част от справянето с осиновяването и представлява началото на един 
нормален процес, който Бродзински описва като "скърбене по време 
на приспособяването".

Децата не могат да осъзнаят загубата, която е неизбежна част от 
осиновяването, докато не стигнат  поне предучилищна възраст. Си-
гурността за дълготрайност представлява загубата на биологичните 
родители, братя, сестри и друг живот. Като резултат от ново, по-зря-
ло разбиране децата могат да разберат не само положителните стра-
ни на осиновяването, но и загубите, и трябва да могат да скърбят за 
тях. Скърбенето може да приеме различни форми и може да породи 
забележителна промяна в приспособяването на детето към дома и 
училище. Проучванията показват, че през ранните училищни години 
осиновените деца обикновено започват да проявяват поведенчески, 
емоционални и образователни проблеми. Бродзински предполага, че 
поведението им, което обикновено се етикетира от учители, психиа-
три и родители като "трудно" или "разстроено”, често е просто отра-
жение на един нормален процес на скърбене по време на адаптира-
нето. Този период на "скърбене" и объркване се проявява под много 
форми и начини: ядосани деца в училище и вкъщи, кражби или за-
творени деца. Етапите на скърбене, през които възрастните и децата 
минават са шок, отричане, протест, отчаяние и най-накрая приемане. 
Последните етапи са изключително важни. Децата трябва да могат да 
приемат и разберат миналото си и образа на биологичните си роди-
тели, културата и етноса, към който принадлежат. Конкретен опит по 
отношение на раса, етнос и култура може да бъде предоставен като се 
изградят приятелства с хора от подобен етнос и култура, като се научи 
повече за историята им, литература и музика. Вие можете да помогне-
те, като ги насърчавате да изразяват чувствата си и да демонстрирате 
сигурност и подкрепа.
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10-12 години - През този период децата добиват способността да 
проучват проблемите по-задълбочено, започват да разравят ожесто-
чено своята история и защо те са били осиновени.

12+ години - Децата на тази възраст са склонни да виждат връз-
ката си с осиновителите като постоянна. Те са напълно наясно какво 
означава тяхното осиновяване и как родителската отговорност е за-
конно прехвърлена от биологичните родители към вас.

Осъзнаването и разбирането на идентичността е важна и естест-
вена част от живота на тийнейджърите. Важна част от това може да 
бъде за тях да се опитат да разберат повече за родното си семейство, 
евентуално дори да искат да го посетят. Въпреки че е трудно, не тряб-
ва да гледаме на това като заплаха, тъй като е просто опит на детето да 
научи повече за това откъде е дошло, а не е заплаха за бъдеще.

Пубертетът предполага ново осмисляне и разбиране на осиновя-
ването на дрyго ниво. Тази възраст не е подходяща за първоначал-
но разкриване на осиновяването. Пубертетът е време за преминаване 
от детската възраст към света на възрастните. Във връзка с това той 
протича по начин, който да отхвърли старите взаимоотношения с ро-
дителите и да се създадат нови граници и комуникация в семейство-
то. Необходимо е осиновителите да са започнали с разгово-
рите около осиновяването много преди детето да навлезе в 
пубертета.

Жизнен цикъл на семейството. Фази и нормативни 
кризи, през които преминава семейството

Татяна Кючукова, по материали от: 
http://kunchev.blog.bg/drugi/2012/09/08/strukturna-

semeina-psihoterapiia-jiznen-cikyl-na-semeistvoto.997667 
Преди да се формира двойка и семейство, всеки един от парт-

ньорите израства в собствено рождено семейство. Как ще се отдели 
и дали ще се отдели от родителите си, е от огромно значение за отно-
шенията, които ще формира в семейството си. Отделянето не е само 
физическо, с преместване в собствено жилище, отделянето има и емо-
ционални, и психични измерения.  

В етапа на отделянето връстниците заемат основно място. Необхо-
димо е напълно отделяне от родителите преди създаването на двойка, 

ако това не се случи, развитието им в бъдеще като съпруг и съпруга 
ще бъде затруднено, тъй като ще останат фиксирани и свързани емо-
ционално с родителите си и с един минал период на развитие.  Ко-
гато една личност не се е отделила от родителите си, пропуска въз-
можността да премине достатъчно подготвена  в следващия стадии 
на развитие – брачния съюз. Ако тази свързаност остане, дори само 
при един от партньорите, това ще усложнява взаимоотношенията в 
двойката. Казано по друг начин – ролята на син или дъщеря трябва да 
премине на второ място след ролята на съпруг/съпруга.

След етапа на формиране на двойката следва етапът на появата на 
първото дете. Този етап е нормативна криза в отношенията. Появя-
ва се нова роля в семейната система – ролята на родител. Тук отново 
следва ревизиране на отношенията и границите с родителите /баба 
и дядо/. Именно тук е необходимо да сме сензитивни за тази важна 
промяна в живота ни на много нива. Осиновяването на дете променя 
ролите в семейството, независимо дали тази промяна се очаква или 
не. Тази промяна изисква ново предоговаряне на граници, правила 
и ангажименти в семейството.  Както повечето промени в семейната 
система тя е източник на стрес и много чувства.

Третият стадий настъпва със започване на училището на 
първото дете и продължава до тогава, докато и последното дете не 
достигне полова зрялост. На този етап родителите е необходимо да 
разпределят задълженията си, свързани с училището.  В този етап 
се появяват и други промени в семейната система, майката може да 
активизира своята кариерна реализация. Този етап завършва, когато 
детето достигне полова зрялост и напусне дома.

Необходимо е родителите постоянно да променят своите взаи-
моотношения и правила, да допускат гъвкавост на границите на се-
мейството, за да могат подрастващите при желание да се завръщат 
в семейната система и да я напускат.  В същото време родителите се 
изправят пред  проблеми и емоционални преживявания, които са 
свързани с т. нар. "криза на средната възраст".  Успешното справяне 
с проблемите на този етап в голяма степен се определя от това как ще 
бъдат решени задачите на комуникацията и предоговарянето  на гра-
ниците на семейството в отминалия етап от жизнения цикъл.

Необходимо е да се знае, че ако семейството не разреши своите 
проблеми и не преодолее своите трудности, характерни за определен 
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стадий, то или ще се фиксира и забуксува в прехода си към новия ста-
дий, или ще пренесе в новия стадий старите си проблеми и трудности, 
т.е. семейството няма да бъде способно да се справи със следващия 
стадий от жизнения цикъл.

Когато децата станат възрастни и напуснат семейството,  родите-
лите следва да установят с децата отношения като към възрастен и 
да се обърнат към собствените си съпружески отношения, но вече без 
деца. Съпружеската двойка често изпитва затруднение, когато след 
20 години остане да живее без деца.  Появява се необходимостта да се 
промени начинът на живот, например настъпва подходящо време за 
родителите да се отдадат на своята кариера или на партньорството си.

Същевременно този период крие и трудности. Ако взаимоотно-
шенията между съпрузите са били дисфункционални и детето е било 
стожер в семейната структура, ако е била нарушена комуникацията 
между двамата партньори и те са общували посредством и чрез де-
тето, то сега, след като  младият човек напуска семейната структура, 
двойката изпада в криза в комуникацията.

Следващият етап е свързан с остаряването и приемането на про-
мените, свързани с това. Тези промени се изразяват в здравословни 
трудности, значително редуциране на средата на общуване, загуба на 
единия партньор. 

Познаването на жизнения цикъл на семейството дава повече въз-
можности за осмисляне и разбиране на съвместния живот и повече 
компетентност в търсенето на консултация.

III.

ПРИКАЗКИ ЗА ЛЕКА НОЩ

Темата за тайната на осиновяване е често обсъждана в групите 
за взаимопомощ на родители, осиновили дете. Българска асоциация 
"Осиновени и осиновители" препоръчва да не се създава тайна на оси-
новяването. За нас осиновяването е прекрасен акт на любов, който не 
трябва да бъде скриван. Можете да създадете Книга на живота на ва-
шето дете и да я разглеждате за "лека нощ", като му разказвате собст-
вената вълшебна приказка историята на вашата среща. 

Може да започнете и с четенето на вече публикувани приказки, 
включващи осиновяване. Истории, в които се разказват случки за ко-
тенца, отгледани от кучета, за птиченца, снесени в чуждо гнездо и отгле-
дани с различните си братя, биха били добър начин да запознаем детето 
със съществуването на осиновяване. Чрез тях детето от малко разбира, 
че това да родиш и да отгледаш рожба е съвсем различно нещо. 

Предложените в този сборник приказки са един възможен начин 
да помогнете на детето си да говори по темата за осиновяването, да я 
разбира и да изказва чувствата и въпросите си.

Създаването на неистинни интерпретации за появата на детето в 
семейството са остарял подход; чрез приказките можете да сложите 
началото на истината и доверието между вас и детето ви.

Авторските права на приказките са на Българска асоциация "Оси-
новни и осиновители".

Страхливият тигър

Настъпи пролетта - времето на цветята, на новите надежди, на но-
вото раждане...

Време беше да пристигнат и новите бебета. Един щъркел носеше 
бебета-агънца на овцете, но между тях се оказа и едно малко тигър-
че. Когато щъркелът ги пусна, то също си намери майка-овца. Тя се 
грижеше за него и много го обичаше. Кръсти го с необичайното име 
Ламберд. Малкият Ламберд много искаше да бъде агне, но не беше. 
Другите агънца все му се подиграваха и не искаха да си играят с него, 
защото беше различен от тях, а на всичко отгоре беше и страхлив.

Времето минаваше и агнетата ставаха големи овци, а Ламберд го-
лям, но страхлив тигър. Чувстваше се самотен и нещастен, защото и 
старият овен го държеше настрана от другите.

Една нощ цялото стадо спеше. Един гладен и зъл вълк се промък-
на в стадото и грабна майката на Ламберд. Тя започна да вика за по-
мощ. Тигърът се събуди и хукна да я търси. Природата в него се събу-
ди и той смело нападна вълка, грабна го и го захвърли на едно дърво, 
от където той не можеше да избяга.

Оттогава всички овци уважават Ламберд, а той ги пази от вълци-
те. А вълкът не умрял - на дървото, на което бил хвърлен и до днес 
растат плодове. Ако не вярвате, идете в гората и го потърсете. Може 
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би ще видите и стадото овце, а сред тях и нашия герой-защитник. Раз-
личните не са по-лоши, те са като нас, а понякога и по-добри.

Васил Христов Андреев
гр. Етрополе

Реката на сълзите

Всичко в тази история е истина и се е случило точно така, както се 
разказва тук...

Започнало се с пресъхването на Подземната река в Старата гора.
Старата гора се намира на края на земята и в нея живеят хиляди дър-
вета от хиляди години. Всяко дърво си има своя особен плод, с който 
се гордее и за който се грижи постоянно – година след година.

Та в тази гора имало две добри съседки – Розовата ябълка и Слад-
ката череша, които много се обичали. Розовата ябълка се гордеела с 
това, че имала най-дълбокия корен в гората и всяка година от нея из-
раствали нови клончета с още по-розови и ароматни ябълки. Сладка-
та череша уважавала своята съседка и се възхищавала на плодовете ù, 
защото самата тя била още млада и раждала по-малко сладки череш-
ки, за които обаче се грижела като най-добра майка и с това надмина-
вала всички майки в гората.

Розовата ябълка се напоявала от Подземната река, защото с дъл-
бокия си корен само тя достигала до нея. Всички останали дървета 
пиели вода от Бистрия поток, който криволичел между дънерите.

Но в един ужасен ден страшен трус разлюлял гората. Той бил тол-
кова силен, че разместил земята под дърветата. Когато всичко утих-
нало и бедствието спряло, Розовата ябълка с ужас усетила, че корени-
те ù вече не достигат до Подземната река. Разместените пластове земя 
отклонили течението на подземните води.

Настанали тъжни дни за двете приятелки. Розовата ябълка за-
почнала да съхне и краят ù все по-бързо наближавал. Тази година 
тя не дала нито един плод, а клоните ù се чупели и падали безна-
деждно. Сладката череша много тъжала за любимата си съседка и 
не знаела как да ù помогне.

Един ден на края на силите си Розовата ябълка казала на своята 
приятелка:

― Аз умирам и няма никакъв изход за спасение, но виждаш ли 
там, близо до корена ми е поникнал нежен филиз. Това е моята на-
дежда.Ако го присадиш към своя ствол – той ще стане като част от теб 
и ще се храни от соковете ти. Направи това в името на приятелството 
ни и запази спомена за уникалния плод, който се е раждал от мен!

Така и станало... Приютила Сладката череша нежното клонче от 
Розовата ябълка – единственият жив спомен за злочестото дърво.

Черешата, която била наистина грижовна майка, обгърнала с ця-
лата си любов новото си дете. Присаденото клонче заякнало и станало 
голям и силен клон. Дошло време да роди и първите си плодове. То 
много обичало Сладката череша заради грижите и любовта ù, но какво 
било изумлението му, когато вместо сладки череши от него се родили 
розови ябълки. Младото клонче страшно се объркало. Помислило си, 
че е болно или че се е изродило. Но тогава Сладката череша му казала, 
че трябва да му разкаже една много важна за живота му история.

И така Младата ябълка разбрала как се е появила на този свят и 
колко злощастна била съдбата на родителката ù. Натъжила се, обър-
нала клони към мястото, където някога се издигал гордият ствол на 
Старата ябълка и плакала горчиво. Ден след ден от ябълковия клон се 
сипели тежки сълзи и попивали дълбоко в земята.

Така изминала цялата зима. Пролетните ветрове довели благо-
датните пролетни дъждове и събудили за живот цялата гора. Само 
Сладката череша не можела да се зарадва докрай, като гледала мъка-
та на Ябълковото клонче.

С пролетта долетели и сладкопойните птички. Едно славейче, ко-
ето имало гнездо в клоните на Розовата ябълка, като видяло колко е 
тъжна, решило да ù помогне. То ù казало, че познава най-старото и 
мъдро дърво в гората – Вековния дъб. Той знаел лек за всяка скръб.

Отлетяло славейчето и след няколко дни се върнало, пълно с на-
дежда. Доброто птиче едва си поемало дъх, докато предавало думите 
на Вековния дъб. Оказало се, че той знае цялата история на Старата 
ябълка и тъжната ù дъщеря. Той знаел и всичко, което се случва-
ло под земята на Старата гора. Очудващо и за самия дъб, който бил 
преживял толкова неща – сега за първи път виждал как от сълзите 
на едно нещастно клонче под земята се е появил поток. Този поток  
вече бил наречен Реката на сълзите и напоявал най-дълбокия корен 
в гората – корена на Старата ябълка. Даже тази пролет се очаквало 
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да поникне нова издънка, която да съживи безценното дърво.
Безкрайно било щастието на Сладката череша и осиновената ù дъ-

щеря. От радост  се покрили целите в пролетни цветове и започнали 
да ухаят прекрасно. Те не откъсвали очи от мястото, където някога се 
издигала Розовата ябълка. Не чакали дълго и видяли как едно зелено 
клонче пробило черната земя. То започнало бързо да заяква и стре-
мително се издигало нагоре. До края на лятото се оформило стройно 
дръвче. Сладка череша и Младата ябълка не можели да му се нарад-
ват. Любящата сестричка постоянно бдяла над крехкия наследник на 
Старата розова ябълка. Нейната любов можела да се сравни само с 
нежната майчина любов на Сладката череша, за която се говорело в 
цялата  гора. Не било напразно, това че толкова години Младата ябъл-
ка се хранела от живителните сокове на втората си майка.

В един топъл есенен ден клоните на малкото дръвче и на Младата 
ябълка се сплели и те сякаш станали едно.

От тогава  изминали много години. В Старата гора отново гордо се 
издигала една Розова ябълка с много дълбок корен. Но най-чудното е, 
че между нея и красивата ù съседка – Сладката череша, има един клон, 
който никой не може да различи дали е ябълков, или черешов. Така едно 
тежко изпитание завинаги свързало две от най-ценните дървета в Стара-
та гора. А тази история можете да я чуете навсякъде по света. Сладкопой-
ният славей не спира да възпява майчината любов на Сладката череша и 
вълшебните дъщерни сълзи, които съживили цял един род.

Ася Георгиева Василева
гр. София

Лисицата, която станала майка

В една гора живеела лисица. Тя била много самотна, защото си ня-
мала малки лисичета. Нямала също така и приятели, защото всички 
я отбягвали. 

Един ден, както си вървяла самотна из гората, на Лиса ù се чуло, 
че някой плаче. Спряла се да се ослуша, но не чула нищо. Тъкмо се 
канела да продължи, когато пак ù се причуло нещо. Този път наостри-
ла уши. След малко хленченето се дочуло отново от близките храсти. 
Лиса надзърнала и какво да види – едно бяло зайче се било свряло на 

топка и плачело безутешно. Лиса се зачудила какво да прави – наоко-
ло нямало никого, когото да попита. Чудела се, чудела се и накрая ре-
шила да го вземе със себе си, да отидат на горската поляна и да видят 
дали някоя от зайките няма да си го познае. Така и направили. Но на 
горската поляна нито една зайка не познала малкото зайче. Накрая 
Лиса решила да го вземе със себе си и на другия ден да отидат до съ-
седната гора да видят, дали там няма да открият неговото семейство. 

Речено - сторено. Прибрали се те в къщата на Лиса да пренощуват. 
Но Лиса цяла вечер не могла да заспи – тя била толкова щастлива, 
че не е сама. Гледала малкото зайче как сладко, сладко спи. Хич не ù 
се искало да ходят до съседната гора на следващия ден, за да търсят 
семейството му, но нямало как. 

И така, на другия ден те отново тръгнали да търсят семейството 
му. Но не ги открили. Нито майка му, нито баща му, нито братя или 
сестри. Лиса била много щастлива, защото вече и тя като другите 
лисици си имала семейство. И така дните минавали неусетно. Лиса 
давала на малкото зайче всичката любов и грижи, които една майка 
можела да даде на малките си. Зайчето също я обичало като своя май-
ка, защото за него тя била единствената. Не обръщало внимание на 
другите животни, които им се подигравали, защото то знаело, че няма 
друго зайче на света по-щастливо от него. 

Милена и Стефан Габарови
гр. Сливен

IV.

СПОДЕЛЕНО…

Хората, които са се докоснали до БАОО сами ни определят като ва-
жни, защото смятат, че създаваме и разширяваме една общност от ро-
дители, осиновили деца, и осиновени. Така  заедно през опита и пре-
живяванията си всеки споделя пътя си, намира приятели и решения 
в трудни ситуации. Създаването и поддържането на групи за взаимо-
помощ се оказа дело, което придоби огромни и неочаквани мащаби, и 
е толкова полезно за нас, колкото и за нашите потребители. Концеп-
цията на групите за взаимопомощ (виртуални или физически), които 



Проект на Българска асоциация "Осиновени и осиновители" – БАОО
"Да не отхвърлим за втори път едно дете" чрез финансовата подкрепа на  

фондация "Лале" и фондация ОУК програма "Вяра в децата и семейството" 
www.tulipfoundation.net; www.baoo-bg.org38

Проект на Българска асоциация "Осиновени и осиновители" – БАОО
"Да не отхвърлим за втори път едно дете" чрез финансовата подкрепа на  

фондация "Лале" и фондация ОУК програма "Вяра в децата и семейството" 
www.tulipfoundation.net; www.baoo-bg.org 39

организираме, е проста. Хора, чрез споделяне на личните си истории 
и опит, си оказват взаимно емоционална помощ и социална подкрепа, 
която им помага да се справят с трудностите в процеса на осиновяване, 
отглеждане на детето, търсене и намиране на биологичния произход.

Обединени от общата си житейска ситуация, тези хора разбират, 
че не са сами, че има и други като тях, които могат да почувстват сила-
та на тяхната болка, тревога, надежда и обич. Въпреки че работим със 
специалисти, понякога силата на групата и подкрепата, която оказва 
тя, се оказват по-силни. Освен физическите групи, ситуирани в раз-
лични градове, се оформи една голяма виртуална общност от над 800 
души, които са пръснати из страната, но независимо от мястото, на 
което се намират, ролята, ситуацията, те успяват, обединени от обща-
та кауза, да търсят, споделят и да намират отговори на множеството 
въпроси и решения в ежедневните ситуации.

Мечтата на БАОО е всички заедно да спомогнем за по-толерант-
ното и цивилизовано отношение към осиновяването. Ние вярваме, че 
да осиновиш дете, е щастие. Да си осиновен, е дар. "Може да не сте ми 
дарили живот, но животът ми дари вас!"

Тук споделяме с вас само част от историите, които осиновени хора, 
биологични родители и родители, осиновили деца, споделиха с нас:

"Толкова е успокоително да срещнеш хора със същите пробле-
ми и страхове като теб. За първи път от години не се чувствам 
ненормална, различна или странна." – Лилия Георгиева, група за 
взаимопомощ на БАОО в интернет

"Търсих много информация в интернет за осиновените, но ни-
кога не посмях да се включа в някоя група или форум. Едва през 2005 
г., когато открих Българската асоциация "Осиновени и осиновите-
ли", реших да говоря с техен специалист. Жената, която дойде да 
се види с мен, също беше осиновена и мога да кажа с ръка на сърце-
то, че онази среща отключи освобождаването ми от много болки и 
въпроси. За първи път почувствах облекчение, намерих човек, кой-
то е подобен на мен, който може да ме разбере, който е почувствал 
същата болка. Вече не бях сама, за първи път се почувствах у дома 
си." – Мирослава Трифонова, Русе

"От едно малко селце съм, където няма с кой да обмениш опит и 
информация, за да си бъдем полезни един на друг. Чакам вече две го-
дини за дете и нямам нито едно предложение. Не губя надежда, но 

имам нужда от хора като Вас, които вече сте успели. Продължа-
вам да вярвам и да се надявам, че един ден и аз ще споделя с Вас мо-
ето щастие!"- Снежана Бумбова, група за взаимопомощ на БАОО в 
интернет

Това не са случайни деца - те са избрани!

Диана Георгиева
Мисля, че трябва да започна разказа си от моето детство. Много 

често водехме разговори с моята баба за това как и от къде се появя-
ват децата. А аз като любопитно дете исках тя да ми разказва всич-
ко за моята майка. Оказа се, че майка ми е била осиновена. И то по 
много интересен начин. Дали е било истина или не, не зная, но баба 
ми го разказа така: Много дълго време баба и дядо са нямали деца. 
Опити са правили, но уви, всичките напразно. Една януарска вечер 
баба и дядо вечеряли. Тогава на вратата се почукало. Баба доста се 
почудила дали да отваря толкова късно вечерта, но все пак отишла. За 
нейно голямо учудване вън нямало никой. На вратата била оставена 
една плетена кошница с капак. Баба ми взела кошницата и я занесла 
в кухнята. Отворила я и чудо!!! Вътре имало бебе. Баба не можела да 
повярва, че това се случва точно на нея. Бебето спяло. Било облечено 
със скъпи дрешки /за тогавашното време - 1944г./. Пеленките били 
скъпи и отгоре имало бележка, на която пишело името на бебето. В 
тази зимна януарска нощ моята баба станала майка.

Дали историята е вярна, не зная, но в нея има вълшебство също 
като в приказка.

Не е ли чудно?
Сега да поговорим за мен. Аз се казвам Диана и съм осиновена. 

Бях щастливо дете до деня, в който моя съученичка и приятелка ми 
каза, че съм осиновена. Тогава бях на 13 години. Никога няма да за-
бравя как се почувствах през този ден.

Животът ми се преобърна на сто и осемдесет градуса. Първото 
нещо, което направих - побягнах към вкъщи, за да попитам баба дали 
това е истина или не. За мое голямо съжаление се оказа, че това е точ-
но така. На тази възраст аз го изживях много тежко. Всичките ми меч-
ти бяха разпилени само от две думи, които ме преследваха. Исках да 
крещя, да говоря, да разпитвам, исках някой да ми обърне внимание, 
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някой да докосне душата ми. Уви, всичко си остана за моя сметка.
Естествено попитах родителите си за това, но те просто решиха, че 

е по-добре да не обръщат внимание на случилото се, тоест, всичко ще 
мине и замине от само себе си.

Толкова много неща ме интересуваха! За съжаление всички ос-
таваха без отговор. Единствено моята баба ми разказа каквото знае-
ше по въпроса, но на мен не ми беше достатъчно. Поведението ми се 
промени. Започнах да не слушам никого. Дразнех се от най-малките 
неща. Виждах разлика в отношението към мен и моята сестра. Нама-
лих си успеха в училище. Започнах да пуша. Не се прибирах вкъщи. 
Просто не ми се прибираше. Извинявах се, че ходя да търся истин-
ската си майка. Чувствах се измамена от собствените си родители. 
Никой не ме разбираше. Аз бях ничия. На всичко отгоре родителите 
ми решиха да се развеждат. Майка ми се разболя от рак. А аз останах 
да живея при баба ми. Вече бях на 15 години. Повече не попитах за 
биологичната си майка - нямаше смисъл. Осъзнавах, че родителите 
ми си имат достатъчно проблеми, за да се занимават с мен. Човекът, 
с когото можех да споделям, беше баба ми. Само тя ме разбираше и 
подкрепяше. Разделиха ни и аз останах при баща си, а сестра ми- с 
майка и баба. Майка ми просто не се постара да ме разбере. Избра по-
лесния начин и ни раздели.

Станах на 17 години. Тогава разбрах, че трябва сама да се справям с 
живота. Така и направих. Не исках да преча на никого. Бях силно уве-
рена в себе си, че ще успея във всичко. Направих много грешки, но те 
ме направиха много по-силна. С годините човек осъзнава много неща.

Сега съм на 32 години и виждам нещата по съвсем друг начин, 
човек помъдрява. Майка съм на едно прекрасно дете, което аз и моят 
съпруг осиновихме. Вече е почти на 5 годинки. Това дете е смисълът 
на нашия живот. Мислих дълго как да му кажа, че е осиновено, но 
реших, че ще му кажа само истината. Не искам да допусна същата 
грешка, като моите родители. Затова още от първата годинка на на-
шето дете, всяка година/докато порасне/ на рождения му ден, цялото 
семейство го водим в Дом майка и дете. Смятам, че за тези години е 
разбрало достатъчно неща за себе си. Вярвам, че така ще бъде и за на-
пред. Човек трябва сам да избере своя път, стига в него да няма лъжа.

Мисля, че е по-добре да знаеш истината за себе си и сам да решиш 
какво ще избереш.

Към осиновените деца трябва да има подход, много желание, мно-
го търпение и най-вече цялата любов на родителите.

Детето трябва да се чувства обичано /това трябва да му се показ-
ва/, желано, изслушвано и насърчавано.

Мисля, че родители и деца трябва да са приятели, да разговарят 
на всякакви теми.

Децата винаги ще искат да говорят, да споделят – нека да е с нас, 
родителите.

А ние ще ги изслушваме, напътстваме, ще им показваме грешките 
и ще се учим заедно с тях.

Никога не трябва да отхвърляме децата си. Това е признак на 
страх. Всичко зависи от нас - родителите, какви ще бъдат нашите 
деца. Винаги трябва да бъдем до тях за добро или зло. Това е животът.

Искам да кажа "Благодаря" на моите родители, че са ме направи-
ли човек, гордея се, че съм осиновена.

Благодаря на съдбата, че ме направи силна жена и че ме направи 
МАЙКА.

Искам да се обърна към всички хора, които имат желание да оси-
новят деца. Нужно е повече от желание, нужна е любов.

Направете го - осиновете дете - децата сa дар от Бога.
Това не са случайни деца - те са избрани.
Това са нашите деца.
Гордея се, че осинових дете. Бих го направила отново.
Предоставям историята си единствено на БАОО, за да продължи 

да помага на осиновени и родители.

***

Стефка Попова – гр. Сливен
Казвам се Стефка Димитрова Попова. Родена съм през 1952 г.
През пролетта на 1972 г. се омъжих за съпруга си Тодор, роден 

1950 г. Лятото свърши, меденият месец също и започнах работа като 
детска учителка в близко до Сливен село. Ежедневният ми контакт с 
децата ми напомняше, че още не съм заченала. Започнаха прегледи, 
мъчителни процедури, лечения. В един мрачен ден лекуващият лекар 
ми съобщи, че няма да имаме деца по вина на съпруга ми. Как съм 
отишла на работа този ден, какво съм правила, кой се е обадил на 



Проект на Българска асоциация "Осиновени и осиновители" – БАОО
"Да не отхвърлим за втори път едно дете" чрез финансовата подкрепа на  

фондация "Лале" и фондация ОУК програма "Вяра в децата и семейството" 
www.tulipfoundation.net; www.baoo-bg.org42

Проект на Българска асоциация "Осиновени и осиновители" – БАОО
"Да не отхвърлим за втори път едно дете" чрез финансовата подкрепа на  

фондация "Лале" и фондация ОУК програма "Вяра в децата и семейството" 
www.tulipfoundation.net; www.baoo-bg.org 43

съпруга ми да дойде да ме вземе, не помня и до днес. Спомням си, че 
един мъж ни извика: "Имате ли мозък, къде сте тръгнали по релсите!" 
Ние вървяхме и ревяхме под дъжда по железопътната линия (при-
бирайки се от селото, където работех), с мисълта да ни блъсне влак. 
Работех с деца, а свое нямаше да имам.

Така се привързах към едно момченце. Радостин, мой ученик. Жи-
вееше до детската градина, делеше ни една улица. Вкъщи все за него 
говорех. Родителите ми знаеха даже кога и колко пъти е кихнал. Още 
пазя негови снимки. Когато видех майка с количка, беше трагедия. Не 
исках да излизам никъде - да не се срещам с хора. Исках да съм сама с 
мъката си. Да плача всеки ден, беше нормалното ми състояние. Колко 
ли мъка съм причинила на близките си? Не се вслушвах в думите им, 
че всичко ще се подреди, да не се отчайвам.

Писах писмо до сп. "Жената днес", как може да си осиновим дете. 
Когато получих отговор, отново слънцето изгря за мен. Напълно непо-
знати хора бяха съпричастни с мъката ми. Даваха ми съвети къде да по-
търся Майчин дом и ако не се справя сама, щяха да ми съдействат. Така 
стигнах до Майчин дом в Бургас. Щяха да ни покажат три бебета. Въл-
нувах се много, цялата треперех. Мислех си: "Ми, ако лекарите не ме 
одобрят за майка?" или …. "Много сте млади, за да си осиновите дете?"

Но вратата се отвори и влезе медицинска сестра с дете на ръце. 
Това беше едно от децата, които щяха да ни покажат – момиченце. 
Когато го погледнах – онемях! Едни големи черни като маслина очи 
се впериха в мен, бебето се усмихна и трапчинката на брадичката по-
мръдна. Като че ли казваше: "Мамо, как си, всичко наред ли е?"

Обърнах поглед към съпруга си и отсякох: "Не искам да виждам 
другите деца, това е моята дъщеря."

Започна трескавата подготовка по посрещането на бебето. Дво-
ра ни заприлича на магазин за бебешко облекло (перяхме, гладихме 
всичко), купихме детска количка. Съседите недоумяваха, чудеха се и 
така дойде денят, в който поех своята 39-дневна дъщеричка. Толкова 
бях щастлива, че исках на всеки познат и непознат да покажа свое-
то съкровище. За всички нас започна нов живот. Настъпи радост и в 
душите на родителите ни, на роднини, приятели, колеги. От никой 
не чухме упрек, лоша дума, намек, подигравка. Кой с каквото може 
ни помагаше. Това беше преди 30 години. На всички тези добри хора 
"Благодаря" и поклон.

След няколко месеца започна да ми прилошава, припаднах. Лека-
рите започнаха да търсят причината, а тя бе, че съм бременна. Не съм 
била по-объркана в чувствата си, не знаех да се смея ли, или да плача. 
Десито щеше да си има братче или сестриче. Сестричето се роди на 
8.10.1975, а Десито на 23.10.1974 г. От благодарност към жената, която 
роди Деси, дадох на втората си дъщеря името Милена – това е рожде-
ното име на Деси.

На 23 г. станах за втори път майка. Когато Деси бе на 10 години, 
един ден ми заяви: … искам бебе! Ако не можеш да родиш, си осино-
ви! Искам бебе! Тогава още не знаеше, че е осиновена. По желание на 
Деси на 23.3.1985 г. се появи и малката им сестра – Валентина.

За мен бременността е бреме, в което се подготвяш психически 
да бъдеш майка. Раждането е естествен процес и болката се забравя. 
Когато не можеш да заченеш, очакването и страданието се равняват 
на няколко бременности.

Майчинството за мен е най-големият дар и чудо на природата. 
Безсънните нощи, трепетът от първото зъбче, дума, крачка, първият 
учебен ден, първата любов те карат да се чувстваш, че не си живял 
напразно, че си значим. Сега съм на 52 г. Във възпитанието на децата 
си допусках грешки и се учех от тях.

Една от основните грешки бе, че винаги толерирах голямата си 
дъщеря. Тя бе по-внимателно, старателно, ученолюбиво дете. Така 
насадих комплекс за малоценност във втората дъщеря. Тя живееше 
в сянката на кака си. Това родителите не трябва да допускат. Всяко 
дете е личност, уникално, индивидуално. Трябва да зачитаме инди-
видуалността.

Друга голяма грешка е, че твърде късно разбулихме тайната по 
осиновяването. Не си спомням точно, но Деси бе на 13-14 г. Имахме 
догадки, че е узнала от свой първи братовчед за осиновяването. Аз 
съм емоционална и трудно сдържам емоциите си. Не бях подготве-
на и нямах готовност да разговарям по темата. Съпругът ми е урав-
новесен, тактичен, с по-голям подход към децата и на момента каза: 
"Деси, хайде, тате, да си поговорим." Нямам конкретни спомени как 
е протекъл разговорът в подробности. Всичко бе толкова спокойно, 
нормално, прието с обич и разбиране. Естествено това е моята гледна 
точка. Може би Деси е възприела по друг начин изповедта ни, но и до 
днес (вече е на 30 години) не сме говорили какво е чувствала, мислила 
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в този момент. За нас, като родители лоша реакция или постъпка от 
страна на дъщеря ни не е последвала. Така е и до днес. Затова взаимно 
може би нямаме нужда да си спомняме за този момент. Може би така 
ни е отредено - да бъдем голямо, задружно семейство и факторите на 
наследственост, среда и възпитание са се допълвали взаимно.

В момента Деси е щастливо омъжена и майка на 6-годишен син.
Втората ми дъщеря Милена също е щастливо омъжена и майка на 

двама сина на 5 и 3 години.
Внуците от втората ми дъщеря са осиновени. Милена не допусна 

моята грешка. Не каза твърде късно на децата си за това. Те знаят, че 
една майка ги е родила, но че тяхната майка е мама Мили.

Валя още не е омъжена. Много обича и се гордее с племенниците 
си. Те също я обожават.

Ние сме едно голямо и щастливо семейство. Дай, боже, всекиму!

***

Статия за вестник "168 часа" на Бела Чолакова, която раз-
казва за Петя Момчилова, биологична майка и част от екипа 
на Българската асоциация "Осиновени и осиновители"

Автор: Бела Чолакова 
МИСИЯ: По-толерантно отношение към осиновени, осиновители 

и биологични родители. Администратор на фейсбук страницата "Ча-
кам те, мило дете", обединяваща биологични родители, чакащи да ги 
открият техните деца.

 Петя Момчилова е непълнолетна, когато забременява за първи 
път, и нито законът, нито родителите й я подкрепят. Единствено с 
подпис от майка си може да вземе детето от родилното, но майка й 
категорично отказва. Петя не иска да оставя дъщеря си, но е прину-
дена да я даде за осиновяване. Дори не й дават да прегърне момичен-
цето, родено на 4 януари 1984 г. под името Росица. По-късно, когато 
навършва пълнолетие, Петя се връща в дома с надежда да си вземе 
детето, но оттам просто я изгонват. Дори не й казват дали дъщеря й 
е жива. 

Така без сигурност къде и как е детето й, младата жена се лута 
31 години във въпроси и страхове. Години наред живее с мисълта, 
че е извършила грях, че едва ли не е захвърлила детето си, че няма 

право да го търси, че заслужава мъката 
и болката си. Тогава попада на Българ-
ска асоциация "Осиновени и осиновите-
ли”, където й помагат да осъзнае, че не 
е извършила грях и че има моралното 
право да търси дъщеря си. Едва тогава 
Петя публично си позволява да разкрие 
цялата си история.

Години наред живеех с мисълта, че 
съм извършила грях, че съм почернила 
целия род, че съм се отказала от детето 
си, че нямам право да я търся, че заслу-
жавам мъката и болката си. Едва кога-
то попаднах на Българската асоциация 

"Осиновени и осиновители" тръгнах по пътя на отърсването от идеята 
за греха. Страх ме беше как ще ме приемат, защото за съжаление мно-
го от осиновените са изпълнени с омраза към биологичните майки по 
принцип. В асоциацията обаче, въпреки че са насочени към осинове-
ни и осиновители, се оказа, че предлагат консултации и на биологич-
ни майки. Приеха ме топло и днес съм част от екипа на БАОО. 

Именно те ми помогнаха изключително много да осъзная, че не 
съм извършила грях, че не съм имала право на избор и че не съм из-
оставила детето си, а съм дала съгласие то да бъде осиновено. Това 
всъщност и според закона са две съвсем различни неща. Да не гово-
рим, че аз дори не помня да съм подписвала такъв документ, но след 
раждането бях като в мъгла. 

Днес работя за по-толерантно отношение към осиновени, осино-
вители и биологични родители. Подкрепям пряко работата чрез стра-
ницата "Чакам те", обединяваща биологични родители, чакащи да ги 
открият техните деца.

Невероятно изцелително е да намериш подкрепа. След толкова 
много години, най-накрая някой застана зад мен. Получих така тър-
сеното "с теб сме". Това ми даде сили да се осмеля да разкажа открито 
историята си и да започна да търся дъщеря си. 

Забременях на седемнайсет и истината е, че исках да направя 
аборт. Бях непълнолетна и можеше единствено с официално разре-
шение от родител. Майка ми категорично отказа да се подпише. Тя 
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беше здравен работник и не искаше да се излага през колегите си, че 
дъщеря й е решила да маха дете. Когато станах вече в петия месец, 
ме заведоха в Несебър, за да ме "скрият". Настаниха ме в една малка 
стая сама. Така и се чувствах – сам сама на целия свят. Никой не ме 
подкрепи.

Не исках да оставям детето, заявих го категорично на майка ми. 
Но нито тя, нито баба ми, нито сестрите на баба ми  се застъпиха за 
мен. Това бяха жени, чиято дума се слушаше, така че имаха право на 
избор. Можеха да ме подкрепят. Но сякаш цялата рода бе срещу мен. 
Непрекъснато ми повтаряха, че ще си проваля живота, че едно дете 
ще застраши образованието и бъдещето ми. Те имаха големи надежди 
за мен. Занимавах се с лека атлетика и доста добре се представях на 
регионалните състезания. Най-вероятно родителите ми са се надява-
ли да направя спортна кариера. Бях и много добра ученичка, така че 
със сигурност в техните планове не влизаше да се грижа за бебе. Но 
аз исках това дете, исках го с цената дори на спортната си кариера и 
образованието си. Но никой не ме чу. 

Родилното в Несебър беше много малко – в едната стая бяха май-
ките с бебетата, в другата аз – сама. Помня, че болките ми започнаха 
на Нова година и бях много зле. Нито хапка не ядях, даже не можех 
да говоря от мъки. Тези дни са ми като в мъгла. Явно наистина нещата 
не са вървели на добре, защото се наложи да ме закарат с линейка в 
Бургас. Страхуваха се, че ще ме загубят. 

Родих с форцепс. Датата беше 4 януари 1984 г., но не знам точ-
ния час, защото бях в много тежко състояние, а и никой не ми каза. 
Трябва да е било около обяд. Никой не ми даде детето, нито ми го 
показаха, нито дори благоволиха да ми кажат поне здраво ли е, добре 
ли е. Оставиха ме сама да се възстановявам. Бях в много тежко и фи-
зическо, и психическо състояние. Не съм сигурна под какви обезболя-
ващи или упойки съм била, но дните ми се губят. Дори не знам дали 
съм можела да разсъждавам трезво. Каквото ми даваха, подписвах, 
каквото ме заставяха да казвам, казвах. Освен физически, бях смаза-
на и психически. Не исках да оставя дъщеря си, но нямах избор. Бях 
непълнолетна и не можеше да взема каквото и да било решение без 
подписа на майка си. Именно тя е трябвало да се подпише и на съгла-
сието за осиновяване заедно с мен. 

Казах й, че искам да задържа бебето. Но тя беше убедена, че ще си 

проваля бъдещето. А и всички от семейството категорично  заявиха, 
че с това дете няма да ме пуснат да стъпя вкъщи, че ще ме изхвърлят 
на улицата. Беше ги срам от хората, интересуваше ги репутацията на 
рода. Нито един не каза "зад теб съм", никой не ме подкрепи. 

Баща ми и майка ми бяха разведени отдавна. Мен баба ми и дядо 
ми са ме отгледали. Той дори не разбра за случващото се. Може би 
след време е научил, но тогава беше напълно безгласен за ситуацията.

След седем дни от Окръжна болница ни преместиха в дома "Май-
ка и дете" в Бургас. Тогава в колата отново успях да видя момиченцето 
си. Акушерката я държеше и дори не ми даде да я прегърна, да я до-
косна. Можех единствено да я съзерцавам, но не за повече от десетина 
минути. Когато ни приеха в дома, акушерката я разпови и отиде да 
извика лекар да я прегледа. Използвах момента да я докосна, да я 
запомня, да я огледам дали няма някъде родилно петно, за да го съх-
раня в паметта си като възможност да я разпозная някой ден.  

В дома мен ме настаниха отделно, отново сама в стая, все едно бях 
заразна. Детето ми го отнесоха и повече не го видях. Не знаех добре 
ли е, здраво ли е, дадено ли е за осиновяване или още е в дома. Никой 
не ми каза нито дума. Оставиха ме да се възстановявам… като че ли 
човек може да се възстанови след такова нещо. 

Чисто физически ми трябваха месеци преди да започна да се спра-
вям с всичко сама. Но се сбогувах с леката атлетика, а и се наложи да 
повтарям годината в училище, защото бях отсъствала прекалено дъл-
го. За мен обаче това не беше най-голямата загуба. Сърцето ми се къ-
саше за детето, така че отказът от леката атлетика дори не ме трогна. 

Веднага след като станах пълнолетна, отидох до дома. Бях реши-
ла, ако дъщеря ми е там, да си я взема, да напусна къщата и да започ-
на работа. Поне исках да попитам здрава ли е, осиновена ли е. Те оба-
че ме изгониха като боклук. Развикаха ми се: "Коя си ти? Не стига, че 
си си оставила детето, а и идваш да питаш за него! Какво го търсиш? 
Нямаш право!" Дори не ми казаха дали е жива. 

Само една жена се смили над мен – не знам акушерка ли беше, 
санитарка ли. Като ме видя колко бях разтроена и ми каза, че детето е 
добре и е осиновено. Но дали наистина беше така или просто искаше 
да ме успокои? Страхувах се, защото знам, че понякога деца, родени с 
форцепс, имат усложнения. 

Периодът след това беше един от най-тежките в живота ми. Ста-
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нах буйна към близките си, дори към себе си. Бях ядосана, озлобена. 
Лутах се от агресия към депресия, виках, след това рухвах и плачех. 
Вкъщи ми повтаряха, че било за мое добро, че ще градя бъдеще. А аз 
нямах желание за нищо. Всеки ден беше мъка, всички обикновени 
действия ми костваха неимоверни усилия. 

Майка ми почина година и половина след това. Така стана, че на-
края аз се грижих за нея. Давам си сметка, че щом не съм си тръгнала 
и не съм я оставила да се оправя сама, значи съм й простила. А и въ-
преки всичко аз много обичах и  нея, и баба ми. Че кой не обича ро-
дителите си. Да, изпитвах гняв, но ги обичах. Въпреки всичко винаги 
съм мислела, че ако поне един човек в онзи момент бе застанал на моя 
страна, щях да си запазя детето. 

След раждането бях срам за рода. Казваха ми, че съм ги почерни-
ла, че съм опозорила майка си, че от мен нищо няма да излезе. Едва 
ли не ме третираха като затворник, който е бил трийсет години зад 
решетките. Никой не смееше да общува с мен, да говори с мен, дори 
да ме погледне в очите.  

Скоро след смъртта на майка ми обаче се омъжих. Съпругът ми 
знаеше всичко още от самото начало. Не съм крила нищо от него. 

След раждането на сина ми - второ за мен дете, но първото, което 
гледах, ми беше много трудно. Сякаш осъзнавах какво съм пропуснала, 
от какво съм била лишена и от какво е била лишена голямата ми дъще-
ря. Винаги се чудех има ли нея кой да я завива, да я храни, да я мисли. 
Дали я обсипват с нежност, каквато аз давам на сина си, дали я обичат? 

Погрешно е обаче да се вярва, че едно дете може да замести друго. 
Напротив – родих още три, които обичам с цялото си сърце, но болка-
та от загубата на най-голямата си остава. 

Като коментар под публикацията на нашия сайт се появява: 
"Здравейте! Аз съм детето, което Петя търси и чака от години! Спрете 
със злобните коментари, защото не знаете защо ме е оставила и какво 
се е случило! Никой не е съдник! Тя е прекрасен човек и се радвам, 
че съдбата ни срещна, дори и след време!" А Петя пише в личния си 
профил във фейсбук: "Щастлива съм да споделя с всички мои прияте-
ли, че моето чакане свърши!!! Днес имах една дългоочаквана среща с 
момичето, което ме намери!"

Ето какво разказаха те пред "168 часа":
Дамяна Карова: Стана случайно. Моя приятелка беше споделила 

публикация от страницата на групата "Чакам те" във фейсбук, в ко-
ято биологични майки търсят и чакат своите деца. Заинтригува ме 
и кликнах да я разгледам. Там намерих линк към статията на "168 
часа". Прочетох историята на Петя и сякаш изтръпнах. Като видях, 
че детето, което търси, е родено на 4 януари 1984 г. – като мен  – ся-
каш свят ми се зави. Четох я веднъж, после веднага отначало… и така 
няколко пъти. Чета и плача… Не бях съвсем сигурна дали става дума 
за мен, но историята ме разтърси. Прегледах внимателно публикаци-
ите в страницата на групата "Чакам те" във фейсбук. Там под всяка 
снимка пише: "Търся дете, родено на тази и тази дата и записано пър-
воначално с това име." И като намерих публикацията на Петя – там 
пишеше – "Търся дъщеря си, кръстена Росица, родена на 4 януари 
1984 г." Сринах се, разбрах, че това съм аз. От една страна, много се 
зарадвах, защото всеки иска да знае къде са корените му, откъде идва, 
кой му е дал живот. От друга страна, емоциите са много силни и ся-
каш те повалят. Първо й написах данните си, пратих й моя снимка и 
помолих за връзка. Много бързо получих отговор с телефонен номер, 
на който да се обадя.

Петя Момчилова: Дамяна никога не е била в нито една от групите 
на търсещите осиновени в интернет пространството. Случайно е ви-
дяла споделена публикация и е попаднала на  статията на "168 часа". 
Въпреки моите 31 години търсене, в крайна сметка не аз намерих, а 
мен ме намериха. Това е чудо! Когато получих съобщението с данните 
й, изтръпнах. Защото винаги има риск да е объркване или някой да 
си прави лоша шега. Не можех да повярвам. Дадох си номера. И миг 
след като пуснах съобщението, телефонът ми звъни. Тя си мислеше, че 
разговаря с администратор на страницата, не знаеше, че аз съм от дру-
гата страна на линията. Като й казах коя съм, тя млъкна… И аз мълча 
и сигурно цяла минута се чуваха само подсмърчания и от двете страни.

Дамяна: Винаги съм искала да имам братя и сестри. Това ми е 
било съкровената мечта, понеже съм отгледана само дете. И като раз-
брах, че има още трима след мен – двама братя и една сестра, и аз 
съм им кака – изключително много се зарадвах. Беше невероятно в 
един ден да се запозная не само с майка ми, но и с двамата ми братя. 
Мога честно да кажа, че те много добре ме приемат. Най-много ми се 
радва сестра ми, с която се запознах по-късно. Тя е най-малката и е 
нормално. 
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Изключително съм щастлива, че Петя е казала истината на всич-
ките си деца и така те бяха подготвени за моята поява. Аз също винаги 
съм била искрена с моето семейство и те също приеха много добре 
Петя. Аз имам две деца – голямата е на 16 години, а малкият – на де-
сет. Те винаги са ме подкрепяли и са знаели, че съм осиновена. Даже 
дъщеря ми като разбра, че съм на път да намеря биологичната си 
майка и ми каза: "Мамо, с теб сме!" 

При малкия беше по-деликатно, докато му обясним точно кой 
какъв е в историята. Но сега все пита: "Мамо, новата ми баба как се 
казваше? Кога ще дойде? Как е?"

Истината е, че разбрах, че съм осиновена на 14 години. Никой не 
ми е казал, а и преди това никога не съм имала и капка съмнение. 
Но понеже много обичах да ям сладко, вечно ровех в шкафовете. И 
така един ден вместо сладко, намерих листче, на което пишеше, че 
съм осиновена,  датата ми на раждане, името, което ми е дала биоло-
гичната майка. Почувствах се ужасно. Ударът беше толкова силен, че 
дори и днес смятам, че такова нещо не се преодолява напълно, колко-
то и време да мине. Разговарях с майка ми и тя не отрече, разказа ми 
историята, която знаеше, но ме увери, че винаги ще е до мен в опитите 
ми да намеря биологичните си родители. 

Честно мога да кажа, че никога не съм изпитвала неприязън, гняв 
или обида към Петя. От осиновителката си разбрах, че е била много 
малка, като ме е родила и че родителите й не са й позволили да ме 
гледа и са я принудили да ме остави. 

През годините съм се чудила дали да я търся, но се възпирах. Все 
пак, ако аз се появя в живота й от нищото и тя вече има създадено 
семейство с мъж и деца, които не знаят за моето съществуване, нямам 
представа каква ще бъде тяхната реакция. Не мога да разтърся чужд 
живот, за да намеря отговорите за своя. Така съм възпитана.

Имах прекрасни родители – те ми дадоха всичко и образование, 
и възпитание. Имах хубаво детство, шарено, изпълнено с емоции. 
Бях много обичано дете. Не съм била глезена обаче. Даже напротив – 
майка ми беше много амбициозна и много държеше на възпитанието 
ми. Десет години ходих на цигулка, осем години пеех в хор, винаги се 
развивах, винаги се занимавах с нещо. Исках да уча музикална педа-
гогика. Но родих много рано и нещата приключиха дотам. 

Истината е, че след като разбрах, че съм осиновена, избягах от 

вкъщи. Десет дни никой от нашите не знаеше къде съм, жива ли съм. 
Ходих в Пловдив. Стана ми много тежко, че са скрили от мен, не за 
друго. И че го разбрах сама. Щеше да ми е по-лесно, ако те ми бяха ка-
зали. Като се върнах след десетте дни, майка ми първо ми удари един 
шамар, после ме прегърна и се разплака. 

Може би моята реакция на всичките тези разтърсващи събития, 
бе, че на петнайсет години забременях. Майка ми тогава предложи 
да направя аборт, но аз настоях, че си искам детето. Аз, за разлика 
от Петя, получих подкрепата на майка ми. Колкото и строга да беше 
тя, никога не ме е карала да правя нещо против волята си. Тя само 
намекна или да направя аборт, или да оставя детето са осиновяване. 
Но аз бях категорична. Казах й, че особено като знам откъде идвам, за 
нищо на света няма и аз да си оставя детето. Тя ме подкрепи изцяло. 
Пое грижите за дъщеря ми. Аз продължих да уча – дори една година 
не съм пропускала. Денем ходех на училище, мама я гледаше, вечер 
учех и едва ли не заспивах на бюрото от преумора, нощем ставах да 
сменям памперси и сутрин недоспала пак отивах на училище. Такъв 
режим си бяхме изградили, че успяхме да се справим с гледането на 
бебето. Днес резултатът вече е по-висок от мен.

Петя: Още като ми каза, че има дъщеря на 16 години и веднага 
разбрах, че много млада я е родила. По-млада дори от мен, когато аз 
я родих. Виж как нещата се преповтарят. И самата тя твърди, че това 
е било реакция на факта, че е разбрала, че е осиновена. Затова и аз 
днес, вече като част от екипа на Българската асоциация "Осиновени и 
осиновители", със своите колеги работя не просто за промяна на Се-
мейния кодекс, но и за промяна на мнението в обществото. Не бива 
да има предразсъдъци, не бива да се създава тайна на осиновяване, а 
процесът да се възприема като напълно естествен, какъвто всъщност 
е. Тайните са опасни, защото истините рано или късно излизат наяве 
и може да се окажат разрушителни. 

Много се радвам обаче, че на дъщеря ми не й се е наложило да 
мине през целия ужас, през който минах аз. Майка й я е подкрепила. 
Това, което аз не получих, тя го е получила. Аз толкова мечтаех да ми 
позволят да си взема детето и да си го отгледам, и ето, че мечтата ми 
се е сбъднала, но за дъщеря ми и нейното дете. Днес с ръка на сърцето 
мога да кажа, че съм щастлива. Олекна ми, едно огромно облекчение 
почувствах, една голяма радост. Камък ми падна от сърцето, че е била 



Проект на Българска асоциация "Осиновени и осиновители" – БАОО
"Да не отхвърлим за втори път едно дете" чрез финансовата подкрепа на  

фондация "Лале" и фондация ОУК програма "Вяра в децата и семейството" 
www.tulipfoundation.net; www.baoo-bg.org52

Проект на Българска асоциация "Осиновени и осиновители" – БАОО
"Да не отхвърлим за втори път едно дете" чрез финансовата подкрепа на  

фондация "Лале" и фондация ОУК програма "Вяра в децата и семейството" 
www.tulipfoundation.net; www.baoo-bg.org 53

обгрижвана, подкрепяна, обичана. Всичко, което аз съм искала да й 
дам, тя го е получила. Това е най-важното нещо за една майка – да 
знае, че детето й е било на сигурно и е било обичано. Възхитена съм 
колко самостоятелна и борбена личност е, много стабилна, много по-
зитивна. И е страхотна майка. 

***

Мирослава Трифонова: "Години наред ми трябваха да 
приема факта, че съм осиновена".

Статия за вестник "168 часа" на Бела Чолакова.

Мирослава Трифонова е родена в Русе и живее там и до днес. Раз-
бира, че е осиновена като тийнейджърка и още тогава иска да намери 
биологичната си майка. Днес, 25 години по-късно тя все още я тър-
си. Разказва историята си с надежда, че ако някой я разпознае, ще се 
свърже с нея. 

"Разбрах, че съм осиновена едва когато станах на 16 години. Но 
като че ли преди това винаги съм имала съмнения. Още като малко 
дете ми правеше впечатление, че моите родители са по-добри от дру-
гите, никога не ми се караха за белите, които като всяко дете правех, 
не ме наказваха, не ми забраняваха почти нищо, глезеха ме, угаждаха 
ми. По-късно започна да ми прави впечатление как винаги ми се пов-
таряше колко много приличам на майка си и на баща си, непрекъс-
нато някой откриваше и изтъкваше прилики. И тъй като това ми се 

втълпяваше постоянно, аз започнах да се питам защо толкова много 
се набляга на този факт, който би трябвало да е съвсем нормален. За-
почнах да се оглеждам в огледалото и да виждам как всъщност из-
общо не приличам на тях. Майка ми е бяла, синеока, баща ми беше 
русоляв със сини очи, а аз като визия съм точно противоположна – с 
тъмни очи и тъмни коси. Съмненията ми започнаха от там. Струваше 
ми се нелогично, че хората твърдят нещо, което очевидно не е така. 
Давах си сметка също, че живея по-изолирано от другите деца, че ро-
дителите ми не ми дават прекалено да общувам. Дори като малко дете 
са ме изпратили за няколко години при баба ми на село.

Години по-късно разбрах, че причината била една случка, коя-
то много разстроила родителите ми. Когато съм била на две години, 
баща ми ме завел в сладкарница "Тетевен“ в центъра на Русе и една 
жена го спряла и директно го попитала: "Другарю, това дете осинове-
но ли е?" и той казал: "Да, защо?" Тя отвърнала: "Защото това е моето 
момиче." Баща ми много се изплашил, казал й да ни остави, взел ме 
на ръце и хукнал да ме прибере вкъщи. Явно са се страхували тази 
жена да не ни намери и затова ме завели на село далече във Врачан-
ско, където съм останала няколко години. Жената от сладкарницата 
е възможно да е била биологичната ми майка, защото тя би трябвало 
да е, ако не от нашия град, то поне от нашата област, но е възможно 
и да се е припознала. Баща ми нищо не я питал, просто е гледал да се 
измъкне по възможно най-бързия начин.

Повратна точка беше и тринайсетият ми рожден ден. Бях събрала 
у нас съученичките ми и празникът вървеше най-стандартно с торта 
и свещи и всичко останало до момента, в който едно от момичетата 
не  попита татко точно в колко часа съм се родила. Той така се при-
тесни, направо пребледня, извика майка ми, която шеташе в кухнята. 
Тя като дойде, успя само да измисли, че не помнела точно. Татко се 
опита да замаже положението, като уж си спомни, че към 2-3 часа 
следобяд му съобщили, че има момиче. Настана неловка тишина, ви-
дях как съученичките ми се спогледаха и не посмяха да продължат с 
въпросите. И на тях, и на мен ни беше странно как така родителите 
няма да знаят в колко часа е родено детето им и то особено майката. 
А майка ми и баща ми горките изглеждаха толкова притеснени, явно 
най-малко са очаквали да ги питат това. Все пак празникът си про-
дължи, но от този момент нататък животът ми се промени.
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Дори и да потисках въпросите и съмненията, те сякаш напираха 
и ме заливаха непрекъснато. Но човешкият мозък е много странно 
нещо - хем знаеш нещо, хем успяваш да се самозаблуждаваш, че то не 
е вярно. Вътрешно в себе си имах подозрения, но успявах да се самоза-
лъжа, че всъщност нямам. Човек понякога просто не иска да погледне 
истината в очите и дори и очевидните факти успява да приеме като 
плод на въображението си. Реших, че най-добрият начин да избягвам 
моите съмнения е да спя, да чета, да не се поглеждам в огледалото, да 
не общувам с хората. Беше ме страх да застана пред проблема, страх 
от отговорите, които бих получила, страх от неизвестното. 

Но истината рано или късно излиза наяве. При мен се случи мно-
го неочаквано и по много болезнен начин. Една комшийка един ден 
просто ме спря и директно ми каза. Все едно ме зашлеви. Аз даже бях 
приятелка с нейната дъщеря, но майка ми не ми даваше много да си 
общувам с нея. И тази жена явно се обиди и за да си отмъсти или за-
щото през своята изкривена логика така е смятала, че е редно, един 
ден, като се връщах от училище, ме спря и ми заяви: "Мирослава, 
искам да ти кажа нещо. Майка ти не ти дава да идваш у нас и да се 
събираш много с приятелки по една единствена причина – защото 
не си тяхно дете, ти си осиновена.“ Почувствах се по възможно най-
кошмарния начин. Дори сега, като го разказвам, и настръхвам. 

Не знам дали ще мога с думи да опиша емоциите, които изблик-
наха в мен. Първото нещо, което си казах, беше: "Най-после разбрах.“ 
Това обясни всички въпроси, даде ми отговора, от който така се стра-
хувах. "Ти си  осиновена" – тези думи си повтарях, докато се приби-
рах към нас. Бях като попарена, не осъзнавах какво правя, какво ще 
правя… По инерция просто вървях към къщи. Когато влязох, явно 
съм гледала безумно, защото майка ми се уплаши и веднага ме попи-
та какво е станало. Разбира се, отговорих, че няма нищо... измислих 
някакво оправдание, че ми е лошо. Затворих се в стаята си, легнах и 
започнах да плача. Като на лента в съзнанието ми изникваха случки, 
думи, конфузни ситуации. Започнах да си обяснявам всякакви  не-
логични досега факти. В главата ми връхлитаха фрази, сякаш някой 
друг ги изричаше, сякаш всичко потискано като съмнения избликва-
ше сега: "Да, аз съм осиновена; да, аз съм дете, което е изоставено от 
майка си; да, други хора са ме взели и са ме отгледали."

Плаках, много плаках, защото ме болеше. Чувствах се ужасно: бях 

объркана, бях уплашена, излъгана, огорчена, предадена от най-близ-
ките, измамена от всички, от целия свят. Най-страшното беше, че не 
знаех коя съм, сякаш някой беше изтрил всичко, сякаш бях умножила 
себе си по нула. Чувствах се сама, без корени, без дом, без произход, 
без никой близък. Вечер заспивах уморена от плач, сутрин се събуж-
дах и отново плачех. В главата ми отново имаше много въпроси: "Как-
во ще правя сега?", "Защо точно аз?", "Защо мама е решила да ме из-
остави?" Хиляди защо, на които нямах отговор и които ме раздираха. 

Никога няма да забравя колко ми беше трудно да погледна же-
ната срещу мен и да ù кажа "майко". Не ù признах, че знам, че съм 
осиновена. На никого не признах. Говорих с майка си едва седем-осем 
години след това. Нямах сили да ù кажа тогава, нито да ù разкрия как 
съм разбрала, просто не можех да го изрека, толкова беше жестоко. А 
и не исках да я нараня. 

Години наред живеех сама с тази истина. Сякаш започнах нов 
живот. Все едно се родих отново, само че този път усетих и разбрах 
болезненото раждане. Трябваха ми не месеци, а години, за да намеря 
себе си отново, да превъзмогна болката и да продължа напред. Годи-
ни, в които не живеех, а просто съществувах. Сякаш искрицата в мен 
бе угаснала и аз просто продължавах напред без да знам накъде, без 
да знам как. 

Единствена мисъл, която ме крепеше през годините, беше че съм 
имала късмет да ме осинови семейство, което ме е отгледало с любов, 
че съм имала късмет да не попадна в дом. Само това ме спаси. 

Търсих много информация в интернет за осиновените, но никога 
не посмях да се включа в някоя група или форум. Едва през 2005 г., 
когато открих Българската асоциация "Осиновени и осиновители", 
реших да говоря с техен специалист. Жената, която дойде да се види с 
мен, също беше осиновена и мога да кажа с ръка на сърцето, че онази 
среща отключи освобождаването ми от много болки и въпроси.  За 
първи път почувствах облекчение, намерих човек, който е подобен на 
мен, който може да ме разбере, който е почувствал същата болка. Вече 
не бях сама, за първи път се почувствах у дома си. 

След толкова много години реших, че е дошло време да поговоря 
и с майка си. Не исках да тая повече това бреме в себе си. Истината е, 
че болката не беше утихнала, но вече бях готова да говоря спокойно и 
свободно за всичко. Един ден просто казах на майка ми, че искам да ù 
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призная нещо, че го знам от много време, че не искам да я притесня-
вам и това не е повод да я упреквам. Изрекох: "Знам че съм осиновена, 
че сте ме взели от родилния дом в Русе, че съм била само на двайсет 
дни. Не искам да се притесняваш, майко. Ти си моята майка, ти си 
ми дала живот. Винаги ще си моята майка!“ Облекчението след тези 
думи беше огромно – да можем да говорим без лъжи и недомлъвки 
беше изключително ценен дар. Майка ми първоначално се ядоса, 
като разбра как аз съм научила, че съм осиновена, но ù казах, че е ми-
нало толкова много време, така че е безсмислено да търси сметка на 
когото и да било. Но и тя сякаш се отърси от огромен товар. 

Разказа ми как е имала проблеми, как са й казали, че най-веро-
ятно няма да може да има деца и докторката ù е предложила да оси-
нови. Всъщност самата докторка, която е уредила осиновяването, е 
следила и бременността и раждането на биологичната ми майка. На 
моята майка е казала единствено, че е младо момиче, здраво, от добро 
семейство. Нищо повече. 

За себе си знам само, че съм се родила на 5 март 1972 г. в Русен-
ската АГ-болница, че съм тежала две и двеста. Докторката, която е 
водила раждането, за съжаление вече не е между живите и нямаше 
как да я намеря, за да получа повече информация за биологичната си 
майка. А и не съм ходила да разпитвам в болницата, защото по прин-
цип трябва да имам разрешение от съда. Въз основа на какво да им 
поискам архив или данни? Така стоят нещата, че едва ли не трябва 
да се разболея много сериозно, да имам нужда от донори и чак тогава 
може и да ми предоставят право на информация. А не бива да е така. 
Трябва да се знае истината, децата да растат със знанието, че са оси-
новени, за да не могат да бъдат съсипани от такива жестоки познати 
или непознати и най-важното - когато детето навърши пълнолетие, 
да има право на контакт с биологичните родители или поне достъп 
до информация. Ужасно е да живееш без да знаеш кой си и най-ве-
че към какви болести може да си предразположен.  Това е основната 
причина за мен да искам да намеря биологичната си майка. Не за да я 
упреквам, не за да търся равносметка. Пределно ми е ясно и съм убе-
дена, че е имала основателна причина да го направи, защото самата 
аз съм майка и знам какво значи за мен детето ми. Не вярвам, че е 
била безотговорна да ме захвърли просто така. Ако съм наследила ин-
телекта и чувствителността на родителите си, съм сигурна, че е било 

огромна болка за нея, но е била принудена да го направи. 
Днес открито признавам, че съм осиновена. Не се притеснявам, не 

крия, не се и обиждам, ако случайно се сблъскам с недоброжелател-
ност. Приела съм истина за себе си и съм се научила да живея с нея. 
Но въпреки хубавите неща в живота ми, признавам, че винаги ми е 
липсвало нещо. Имам прекрасно дете, което ме обича. Всички около 
мен ме обичат. Умея да съм щастлива. Но празнината в мен си е там, 
и не само тя - болката също. Имам нужда да намеря тази жена, за да 
намеря и последните разпилени парчета от себе си.

***

Дора Прангаджийска: "Разбрах, че съм осиновена, дни 
след като майка ми почина".

Статия за вестник "168 часа".
МИСИЯ: Терапевтката насърчава осиновените да преминат от 

гняв и обида до прошка и благодарност. Вярва, че травмата може да 
се превърне в трамплин към духовно израстване. 

Занимава се с неорайхианска аналитична психотерапия и работи 
под супервизията на Мадлен Алгафари.

Дни след смъртта на майка си Дора разбира, че е осиновена. Го-
дини й трябват, за да извърви пътя, както тя го нарича, "от гнева и 
обидата до прошката и благодарността".

Днес под същото това наименование са и безплатните групи за 
личностно развитие, които води към Българската асоциация "Осино-
вени и осиновители". Дора специализира неорайхианска аналитична 
психотерапия и работи под супервизията на Мадлен Алгафари. Раз-
крива, че именно фактът, че самата тя е осиновена, е една от основни-
те причини, провокирали интереса й към психотерапията.

Разбрах, че съм осиновена по изключително болезнен начин. Но 
интересното е, че като че ли винаги съм знаела, винаги съм се съмня-
вала. Дали е било просто тийнейджърски бунт? Едва ли, защото още 
като много малка съм питала директно майка ми дали не съм осино-
вена. Не съм имала конкретна причина да го направя. Дори нямам 
рационално обяснение защо съм се съмнявала. Помня, че майка ми 
винаги отговаряше: "И ако си осиновена, какво?", на което аз отгова-
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рях: "Нищо, просто искам да знам." Може би дълбоко в себе си съм 
копняла за истината. Днес си давам сметка, че на майка ми сигурно й 
е било изключително трудно да поддържа тази тайна.  

Живеехме в малък град – Луковит и всичко се знаеше, така че вече 
като подрастваща неведнъж са ме наричали "хранениче". Минавам 
по улицата и някоя баба ме пита: "Ти на кого беше детето?" и като 
разбере, добавя: "А, онова дето го взеха!" Странно, но реакцията ми в 
тези ситуации винаги беше страх не дали това е истина, а да не разбе-
рат родителите ми за тези подмятания. Сърцето ми се свиваше да не 
се натъжат, да не се притеснят. Сякаш исках да ги предпазя. 

Същинското разбиране бе по много болезнен начин. Бях на двай-
сет години, когато почина майка ми. И няколко дни по-късно, докато 
още не беше минал траурът, една съседка ме спря на улицата, поглед-
на ме в очите и директно ми заяви: "Ти защо не отидеш в София да 
намериш майка си?" Никога няма да забравя този момент. Блокирах, 
просто стоях, гледах я и нищо не можех да кажа. Сълзите ми сами 
потекоха от очите, а аз дори трудно си поемах въздух. Никога повече 
не проговорих на тази жена, въпреки че днес си давам сметка, че тя 
не е искала да ме нарани, а може би дори да ми помогне. Но всъщност 
думите й бяха удар за мен. Всичката ми тъга от загубата на майка ми 
сякаш се умножи стократно. Мъката бе подсилена и от гнева, който 
изпитвах към тази несъобразителна съседка. 

Не разкрих думите й. Споделих само с най-добрата ми приятелка 
и задължително я помолих да не казва на никого. Най-вече не исках 
баща ми да разбере за тази случка. Притеснявах се за него. Така една-
та тайна породи друга и аз с всички сили я пазех. Никога не казах на 
баща ми, че знам истината. До края на живота му тайната кръжеше 
около нас, но така и не говорихме открито по въпроса. И не съжаля-
вам, че не сме го направили. Нито той беше готов за този разговор, 
нито аз. 

Всъщност понякога осиновените се превръщат в най-жестоките па-
зители на тайната. И то най-вече, за да не наранят осиновителите си.  

Много коства на родителите да пазят тази тайна, но е още по-теж-
ко за детето. То, от една страна, разбира, че има други биологични 
майка и баща, че никога най-близките му не са провели с него честен 
разговор по тази тема и всички тези емоции го изгарят. Но от друга 
страна, не иска да нарани осиновителите си, не смее да причини бол-

ка на хората, на които е толкова благодарно. Това е живот в абсурдна 
амбивалентност, в психологическо менгеме – да кажеш или да не ка-
жеш. 

При осиновените много често се стига до т. нар. "замръзване на 
афекта" или "анестезиране на чувствата". Дори и да говорят за даден 
факт, те не навлизат навътре в емоциите си, сякаш изключват чувст-
вителността си за определени теми. 

Днес си давам сметка, че съм била и обидена, и гневна на био-
логичните си родители. Убедена съм, че няма правилни или непра-
вилни избори, а само лични избори, за които носим отговорност, или 
избори, наложени от дадени обстоятелства. И е добре да уважаваме 
изборите на другите хора, независимо дали ги харесваме, или разби-
раме. Много нездравословно е да обвиняваш някого и да гледаш ед-
нопластово на нещата. Опасно е, защото гневът и обидата разяждат 
самия теб.  

Но не съм достигнала до това мислене за ден-два. Напротив, в на-
чалото изпитвах силна обида към биологичните си родители, че са ме 
оставили. Изпитвах и гняв към жената, която така безцеремонно ми 
разкри истината. Години ми трябваха да осъществя трансформацията 
от обида към прошка. Терапията не е еднократно действие, а дълъг 
път на осъзнатост. 

Твърдо убедена съм, че фактът да съм осиновена, е предопреде-
лило да стана психотерапевт. Във всеки от нас живеят различни аспе-
кти и един от тях е този на детето. При осиновените вътрешното дете 
често е наранено и това е една от причините, те да избират професии 
като социални работници, лекари, психолози. Защото помагайки на 
другите, помагат и на своето вътрешно дете. Тъй като моето е било 
наранено, днес мога с емпатия и топлина да общувам с вътрешните 
деца на другите. 

Когато най-накрая преработих гнева и обидата, започнах спокой-
но да признавам, че съм осиновена. Вече мислех за биологичните си 
родители с благодарност: че ме има на тази земя, че дишам, че всяка 
сутрин виждам изгрева. Осъзнах, че този живот ми е даден единствено 
благодарение тях. Не е ли това достатъчна причина за признателност? 

Когато се отърсих от вътрешния конфликт и приех техния избор, 
достигнах хармония. Мисля, че е добре търсенето на биологичните 
родители да започне едва когато човек е стигнал до момента на при-
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емане, мир със себе си и благодарност. Защото какъв е смисълът да 
търсиш през желанието за отмъщение, през копнежа да накараш дру-
гия да страда, да го накажеш?

Когато си причиниш повторно отхвърляне, ти сам провокираш 
стократно повече гняв, стократно повече обида. 

Самата аз започнах да търся едва когато постигнах хармонията със 
себе си. Когато вече желаех да намеря биологичната си майка само за 
да й благодаря: че имам този живот, че имам хубава работа, щастливо 
семейство, прекрасна дъщеря. И тази травма, даже бих казала, това 
събитие, защото ми се иска да спрем да го наричаме "травма" – е било 
в основата на почти всичко, което ми се случва днес. Искам само да 
кажа на тази жена, че съм добре и че съм щастлива. Дори смятам, че 
физическата среща не е толкова важна. Единствено емоционалната е 
от значение. Ако и биологичната ми майка е стигнала до момента да 
иска да ме види, тогава има смисъл да се срещнем, а ако не е – прие-
мам избора й.

Напълно разбирам, че тя не е длъжна да ме иска, не е длъжна да 
ме приеме. Смятам, че духовното израстване се състои именно в това 
да можеш да го приемеш. Въпрос на осъзнаване, на човещина е. 

Разбира се, искам да знам историята си, да познавам корените си. 
Като психотерапевт още повече, защото за терапевтичния процес е от 
основно значение завръщането към корените, към Аза. 

И при всяка надежда или разочарование по пътя на това търсене 
неизменно се вълнувам. След като баща ми почина, една моя братов-
чедка ми разказа, че като съм била на две годинки, е дошъл да ме 
види бащата на биологичната ми майка. Как ме е намерил, не знам. 
Но родителите ми са му разрешили да ме види. Даже после са раз-
казвали как съм седнала в краката му и съм казала: "Здравей, дядо!" 
Колко смелост и човещина са носели в сърцата си, за да го направят. 
Мисля си, че щом тогава той ме е намерил, може би и биологичната 
ми майка има информация къде съм расла. А щом не е предприела 
крачка да ме потърси, сигурно има причина за това. Разбира се, тя 
може и нищо да не знае.

Тази година отидох в Луковит, където съм живяла,  за да питам 
за някакви данни. Но там не ми дадоха никаква информация, освен 
че съм родена в София. На тръгване се разплаках. Нямах сили дори 
да карам. Разстроих се, защото усещането за безпочвеност е ужасно. 

Чувствах се все едно не съществувам, все едно съм се появила от ни-
щото. Питах се дали някога ще разбера историята си, дали някога ще 
намеря корените си. 

Точно тогава ми се обади една колежка, която ми каза, че попад-
нала на информация във фейсбук за форум, посветен на темата за 
осиновяването и достъпа на осиновените до данни за техния биоло-
гичен произход. Така станах част от събитието "Правото да познаваш 
своя произход – лицата на осиновяването". То бе организирано от 
Националната мрежа за децата, Българска асоциация "Осиновени и 
осиновители" с подкрепата на Министерството на правосъдието и по-
солството на Франция. 

Представих се на хората от асоциацията на осиновените и осино-
вителите и директно заявих: "Аз съм терапевт. Осиновена съм и бих 
искала да помогна и на други осиновени. С какво мога да ви помогна?"

Днес групите, които водя съвместно с БАОО, са под мотото, което 
поставям и на собствения си път: "От гнева и обидата до прошката и 
благодарността". Не ги наричаме групи за психотерапия, защото са 
по-скоро групи за взаимопомощ, за личностно развитие. 

Те са безплатни и в тях не участват само осиновени. Напротив, 
работата ни в БАОО търси постигане на толеранс в тази триада оси-
новени-осиновители-биологични родители. Затова се стремим да ин-
тегрираме и трите страни.

Целта ни е да се смени гледната точка, да спрем да гледаме ед-
ностранчиво и да възприемаме само травмата на детето, оставено от 
майката. Да се осмелим да обърнем другата страна на монетата и да 
открием какво положително носи тази травма. Защото всичко в жи-
вота има две страни - земя и небе, приливи и отливи, любов и омраза, 
ин и ян… И дори и една рана, за която мислим единствено, че ни е на-
рушила качеството на живот, че ни е ощетила, че ни е създала страха 
от отхвърляне, всъщност ни е донесла и много позитиви.

Това е основната задача в тези групи за взаимопомощ – да насър-
чим хората да погледнат от другата страна, да се запитат: "Какво ми 
даде тази рана, с какво ме обогати, какво ме накара да преосмисля."

Аз самата извървях този път - от гнева и обидата до прошката и 
благодарността – и видях, че е възможен. Осъзнах, че първичната 
рана, за която толкова много се говори в психологията, не е констан-
та, а може да бъде лекувана, превързвана, третирана с любов. И кога-
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то смениш фокуса към нея, тя дори се оказва трамплин, който да те 
изстреля на ново ниво на осъзнатост.

Защото гневът и болката са конфликт не с биологичните ти роди-
тели, а с теб самия, с очакванията ти и разочарованията. А оставиш ли 
се на гнева, той те разяжда. Израстването промени не просто отноше-
нието ми към биологичната майка, а към света изобщо, към хората. 
Научи ме да зачитам позицията на другия, дори и да не я разбирам. 
Изключително важно качество за всеки човек е да усвои да уважава 
чуждата гледна точка, дори и да не се припознава в нея. Така е в хар-
мония не само с другите, но и със себе си. 

***

Владислава Стайкова: "Осиновихме близнаци, надяваме 
се и за трето дете. Осиновените деца са най-желаните деца 
на света".

Статия за вестник "168 часа" на Бела Чолакова.
МИСИЯ: Да помогне на семействата, които искат да имат дете, да 

разберат, че осиновяването е напълно естествен и прекрасен начин да 
станеш родител. А осиновените деца са най-желаните деца на света. 

Владислава Предова-Стайкова винаги е искала близнаци. Още от 
дете, когато чете "Двойната Лотхен". 
Но преминава през много изпитания, 
докато осъществи мечтата си. След 
няколко опита инвитро успява да заб-
ременее – с близнаци, но за нещастие 
ги загубва в петия месец. Владислава 
не се отказва обаче и съдбата най-на-
края я среща с нейните така желани и 
чакани деца. 

Със съпруга ми решихме, че няма 
да пробваме до безкрай, че ако не ста-
не от три опита инвитро, ще минем на 
следващата стъпка - осиновяване. За-
щото искахме да сме родители и то не 
на петдесет години, а в по-нормална 
възраст, когато ще сме дееспособни и 

адекватни, за да поемем отговорността. Смея да твърдя, че това е едно 
от най-мъдрите решения, които някога сме взимали. Защото на нас 
не са ни казали, че не можем да имаме биологични деца. Просто да 
пробваме отново и отново, а ние избрахме по-пряк път към родител-
ството. 

Няма какво да се лъжем, инвитро индустрията е машина за пари. 
И веднъж захапе ли те, не те пуска, докато ти самият не кажеш: "Сти-
га!" Смятам, че хората, които са вторачени в идеята да се репроду-
цират на всяка цена, в един момент е по-добре да погледнат малко 
в страни и да помислят за друг вариант. Защото осиновяването е на-
пълно естествен и прекрасен начин да станеш родител. А осиновените 
деца са най-желаните деца на света. 

Чувала съм какво ли не и колко е трудно осиновяването. Но чест-
но казано, след всичките опити за зачеване, през които бях минала, 
процедурата дори ми се стори бърза и лесна. Ние влязохме с открити 
сърца в нея и с огромна надежда чакахме нашите деца. Дори беше по-
бързо от стандартна бременност. 

Според мен повечето от кандидат-осиновителите чакат по-дълго, 
защото поставят безумни изисквания. Имат огромни очаквания за дете-
то, което искат. И понеже в повечето случаи те не са реалистични, няма 
отговарящи на критериите деца и не им се предлагат за осиновяване. 

Много е важно хората да разберат, че се осиновява заради децата. 
Законът е ориентиран така, че се търсят най-подходящите родители 
за конкретното дете, а не дете, което да отговаря на изискванията на 
дадена двойка. Това не е шоколад, който си го избираш по опаковка-
та. Необходимо е децата да са на първо място. 

Много хора възприемат стъпката с осиновяването като хапче за 
зачеване. Чувала съм да казват: "Вие сега осиновете, а после ще си ро-
дите ваше!" Това е вбесяващо отношение. Какво значи "ваше"? Оси-
новените деца са повече от "наши". Те са най-нашите възможни деца. 

Но ние за щастие не сме се сблъсквали с никакви негативни ре-
акции – нито от познати, нито от непознати. Интересното е, че кога-
то разбраха за осиновяването, повечето хора започнаха да ни хвалят 
колко сме добри, колко сме благородни. Това беше странна, дори аб-
сурдна реакция за нас, защото ние се чувствахме облагодетелствани-
те, ние бяхме тези, които са извадили невероятен късмет. 

И въпреки че винаги съм искала близнаци, не съм си и мислела, че 
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това реално ще ми се случи. Разбира се, бяхме писали в документите, че 
сме съгласни и на близнаци, но дори и не смеех да се надявам. Когато 
за първи път разбрах, че може да имаме такъв късмет, направо онемях. 

Всъщност беше много драматично. Замалко да нямаме този шанс. 
Дори сега, като си го спомня, ми се свива коремът. Обади ми се со-
циалната ни работничка да каже, че ни издирват. Оказа се, че от ре-
гионалния център повече от месец ни пращат писма за среща. Тези 
писма обаче, незнайно защо, се връщат с надпис "Не могат да бъдат 
намерени на адреса“. Как е възможно това, така и не разбрахме! 

Ние сме били определени като първата най-подходяща родител-
ска двойка за тези деца, но ако не ни намерят до определен срок или 
откажем, минават към следващата. Направо настръхвам само като си 
го представя. Защото това са нашите деца, а  онзи телефонен разго-
вор е бил последният шанс да ни намерят. Попитаха кога е удобно 
да отидем за среща. Как кога? Веднага бяхме готови. Помня, че като 
затворих телефона, се разплаках. С треперещи пръсти набрах съпруга 
ми и през сълзи му обясних. 

Още тогава в сърцето си знаех, че това са нашите деца. А първата 
среща бе толкова вълнуваща. В мига, в който ги внесоха в стаята, сър-
цето ми се сви. Бяха абсолютно съвършени. Съвсем разкошни! Вяр-
вам, че и те на мига ни почувстваха като своите родители. Веднага се 
гушнаха в нас. 

За определен период след това можеше единствено да им правим 
свиждания, докато станат всички документи. Беше много мъчително. 
Всеки път като си тръгвахме от дома, ни се късаше сърцето. Трябваше 
да чакаме чак два дни, за да видим отново децата си. Имахме огромен 
късмет, че делото ни мина преди Коледа. Перспективата, че съдът има 
ваканция до някой януари, и ужасът, че чакането може да продължи 
още месец, ни коства много безсънни нощи. 

Но успяхме и на 23 декември следобед си прибрахме децата вкъ-
щи завинаги. Най-хубавите коледни подаръци в живота ни. Нека ви 
разкрия, че ние още сме в регистрите и се надяваме някой ден да оси-
новим и трето дете. 

Скочихме в дълбоко, защото близнаците се оказаха с грип. Бяхме 
без личен лекар, с някакви изписани от лекаря в дома медикаменти 
и то по празници, когато повечето специалисти празнуват. Никога не 
бяхме гледали дете, камо ли две, пък и болни. Беше трудно, но и с това 

се справихме. Истината е, че бяхме толкова щастливи, че дори грипът 
не ни изплаши или помрачи блаженството. 

Смея да твърдя, че моментално се почувствах майка. Аз по прин-
цип съм много грижовна и отдадена и като че ли за мен майчинството 
бе най-естественото нещо.

Разбира се, имахме стандартни притеснения и драми. Най-вече с 
возенето с кола, разходките и т.н.  В кооперацията, в която живеехме 
например, в асансьора дори не влизаше количка за близнаци. Тряб-
ваше да сложим количката в някакво общо помещение, пък децата да 
ги смъквам до първия етаж с асансьора в пригодена транспортна щай-
га на колелца. Да ги настаня в количката, да подредя всички одеялца, 
играчки, шишенца и чак тогава да изляза навън. А след това, понеже 
нито един подлез не е пригоден за колички с близнаци, с маневри и 
заобиколки след 40 минути да стигна до парка за разходка. 

Но това са стандартни перипетии за българските родители. Това, 
което беше различно при нас, бе, че още от първия ден вкъщи започ-
нах да казвам на децата, че са осиновени. Бях категорична, че не искам 
да създавам тайна на осиновяването. И прецених, че ако не започна 
от ден едно, съвсем реалистично е да падна в капана на самозаблудата 
и след това никога да не мога да кажа истината.

Предвид това, че децата са близнаци, че съм правила опити ин-
витро, в общи линии извън най-близкия приятелски кръг, който зна-
еше, че очевидно не съм била бременна, другите хора нямаше как да 
разберат, че това са осиновени деца. Така че изкушението беше голя-
мо. Но аз изпитвам огромен ужас от това да се живее в лъжа и да гра-
диш стъклена къща около собствения си живот. Не исках дори мисъл 
да ми минава за създаване на тайна. 

Още от първия ден, така и до днес им казваме, че са нашите колед-
ни подаръци; че са късметчетата на мама и тати от Държавната лота-
рия; че най-хубавият ден е денят, в който сме ги взели от бебешката 
къща; че те са нашите деца и сме се търсили взаимно и най-накрая 
сме се намерили; че са се родили на мама и тати в сърцето. Тези фрази 
ги изричам непринудено, докато ги преобличам или ги храня с мил и 
щастлив тон. Вярвам, че дори и да не ги разбират още реално, посла-
нието се запечатва в съзнанието им. 

Снимали сме се при взимането от дома и искам да им направя спе-
циален албум с тяхната истинска история – как сме ги взели, как сме 
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се намерили и да илюстрирам времето до сега, през което сме заедно. 
Това е най-щастливият период в живота ни. А истината е, че всеки ден 
ги обичаме още повече, ако това изобщо е възможно. 

Да не се създава тайна, е съвет, който бих дала на всеки осинови-
тел. По принцип всички кандидат-осиновители минават задължите-
лен подготвителен курс. Целта му е да осъзнаеш осиновяването като 
процес и да имаш по-реалистични изисквания. Този курс обаче е без-
крайно недостатъчен. В него се разглеждат предимно общи положе-
ния и смятам, че родителите, одобрени да осиновят, имат нужда след 
това от групи за взаимопомощ.

Аз самата отидох на лекция на Българската асоциация "Осинове-
ни и осиновители" и, понеже вярвам колко е важно да популяризи-
раме осиновяването като вариант да станеш родител, се присъединих 
към асоциацията. 

Започнахме да организираме безплатни групи за взаимопомощ 
на родители осиновители в София. Всеки, който има интерес и жела-
ние, е добре дошъл. 

Тези групи са важни, защото там се срещаш с хора със сходни на 
твоите проблеми и можеш да получиш най-добрата подкрепа от тях. 
Когато си в позиция като нашата, неизменно възникват множество 
въпроси. Имаш нужда да поговориш с някого, който невинаги е най-
добрата ти приятелка просто защото тя не е минала по твоя път. А 
имаш нужда от хора като теб, със сходни съдби и избори. Не просто 
родителски групи, от които, разбира се, има какво да се научи. Но не 
бива да се забравя, че ние, осиновителите, трябва да се справим с пър-
вичните рани на нашите деца от изоставянето им и да им дадем шанс 
да бъдат пълноценни в новия си живот. 

Освен това в България има предразсъдъци към осиновяването. В 
БАОО сме си поставили за цел да се борим с погрешните нагласи, че 
едва ли не осиновените деца са втора категория. Сякаш те са били ос-
тавени от родителите не защото не е имало кой и как да се грижи за 
тях, какъвто обикновено е случаят, а защото не са били достатъчно 
добри, за да са част от семейството. Което е абсурдно и погрешно. 

Борим се и с тайната на осиновяването. Тя изобщо не бива да бъде 
създавана, защото е извор на много мъка и болка. Много осиновени 
се срамуват, че са осиновени, а много осиновители се срамуват, че са 
осиновили. Това отново е свързано с негативно отношение в обще-

ството. Колко обидни изрази има по отношение на жените осинови-
телки, като "Тя е ялова", и колко жлъчни думи към осиновените, като 
"То е едно хранениче". 

Ще ви дам пример за наша позната, която отива с осиновеното 
си дете на площадката. До него се приближава друго дете и с цел да 
го дразни, му казва: "А ти пък си осиновен!" Което е абсурдна обида. 
Момчето обаче расте без лъжи и тайни и съвсем спокойно отвръща: 
"Да, а ти си просто роден!" В крайна сметка детето, което иска да на-
падне, се разплаква и си тръгва. Осиновеният реагира прекрасно, но 
изобщо информацията, че някой е осиновен не бива да се използва 
като инструмент за обида.  

Дори понякога учителки в детските градини или училищата зло-
употребяват с тази информация и несправедливо обвиняват деца за 
нормалните им постъпки, приписвайки ги единствено на факта, че са 
осиновени. Опитват се да вменят вина на родителите за поведението на 
децата им, без да отчитат, че тези деца са в период на адаптация. Това е 
дълъг процес, но той не прави децата по-лоши или по-малко възпитани.

Да не говорим, че всъщност ние, осиновителите като цяло, сме 
единствените родители в България, които са преценени и одобрени, 
че стават за родители. 

В БАОО се борим за нормално отношение и за положителна пред-
става за осиновяването. За да може много повече хора да се решат 
на тази стъпка. Защото, когато си репродуктивно предизвикан, това 
може би е най-естественият начин да имаш дете. Необходимо е в Бъл-
гария осиновените и осиновителите да говорят спокойно и да се дър-
жат по начин, доказващ, че това е съвсем нормална и естествена част 
от живота. 

Ние възпитаваме българи, членове на нашето гражданско обще-
ство и е необходимо да се отнасяме с тях като личности от ден едно. 

Изключително съм благодарна на биологичните създатели на на-
шите деца за шанса. Защото, ако те не ги бяха оставили, ние нямаше 
да сме родители точно на тези деца. А аз съм убедена, че те са нашите 
деца. И ако е вярно, че децата сами избират родителите, то осинове-
ните деца избират точно този път да стигнат до осиновителите - чрез 
тялото на биологичната си майка.

Да, когато моите деца станат пълнолетни, ако искат да намерят 
биологичните си родители, ще им съдействам. Защото, за да се чув-
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ства човек комфортно и да върви напред в живота си, трябва да знае 
откъде идва. И ако моите са любопитни за биологичния си произход, 
нямам нищо против да го научат. Но нямам и страхове, че биологич-
ният родител може по някакъв начин да застраши връзката между 
реалните родители и децата. Дълбоко вярвам, че средата определя 
индивида много повече от генетично заложеното.

V.

ГРУПИ ЗА ВЗАИМОПОМОЩ.
СПЕЦИАЛИСТИ, РАБОТЕЩИ В СФЕРАТА НА 

ОСИНОВЯВАНЕТО  

Скъпи приятели, към момента на създаването на този сбор-
ник  с БАОО са осъществили контакт по-долу посочените 

групи, услуги и специалисти. Ако в приложения списък не 
намирате група или специалисти във вашия град, посете-
те Отдел "Закрила на детето" или Център за обществена 

подкрепа. Ще се радваме, ако се свържете с нас заедно да 
допълваме тази информация.

Специалисти, работещи в сферата на 
осиновяването

Дора Прангаджийска, психотерапевт  
София, ул. "Горски пътник" 56, офис №4
За записвания – 0895 492955           
dora.prangadzhiyska@gmail.com; http://doraprangadzhiyska.com/ 

Татяна Кючукова, психолог, семеен консултант; тел. 0887 398 180 
Преминала обучение в Психотерапевтичен институт по социална 

екология на личността. Практикувала като психолог в предоставя-
нето на социални услуги за деца и семейства. Работи със семейства, 
практиката й се намира в гр. София.

Весела Банова, клиничен психолог и психоаналитик, Сдру-
жение "Дете и пространство",  преподавател в НБУ, доктор по со-
циология. Работи активно в областта на закрилата на децата в риск. От 
2002 г. до 2008 г. е зам.- председател на Държавната агенция за закрила 
на детето. Председател е на Националната мрежа за децата и на Българ-
ското общество за лаканианска психоанализа. Редактор и съставител на 
17 сборника и наръчници в областта на  приложната психоанализа и 
работата с деца в риск, ранното и предучилищното детство.
София, бул. "Гоце Делев", блок 32, вх. А, ет. 1; телефон 02/9584959
Ел. поща child.space@abv.bg

Д-р Теодора Танева, психолог и психотерапевт, специализира-
ла в областта на психология на осиновяването, защитила докторска 
дисертация на тема "Родителският стрес при майките на осиновени 
деца", председател на Фондация за осиновени и осиновители "Палеч-
ка", член на Съвета по осиновяване в София-град (2008-2010). 

За контакти: 0878 688 926

Фондация за осиновени и осиновители "Палечка", предла-
га психологическо консултиране и психотерапия на всички участни-
ци в осиновяването, както и обучения на различни професионалисти 
(психолози, педагози, социални работници) относно спецификите на 
осиновени и осиновители.

За контакти: Надежда Милева – психолог и психотерапевт,
тел. 0898 592 376

Сдружение ИМКА, Габрово
Евелина Цветанова, психолог, обучител на кандидат-осиновители и 
водещ на група за взаимопомощ на родители, осиновили деца: 
e-mail: evelin_ymca@abv.bg; адрес: ул. "Тимок" №2, Габрово 5300 
телефон: 066 805 419
моб. телефон: 087 912 36 88, 089 789 82 76
е-поща: office@ymca-gabrovo.org, уебстраница: www.ymca-gabrovo.org

Център за обществена подкрепа гр. Плевен
адрес: гр. Плевен, ул. "Георги Бенковски" № 61, тел: 064 / 824-156; 
gsm: 0879911320
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директор: Албена Димитрова
Екип, провеждащ обучение на кандидат-осиновители: 
психолог: Галина Прокопова; 
социален работник: Анна Ковачева; 
педагог: Снежка Величкова
e-mail: center_op_pleven@abv.bg

Адреси и координати на центрове и групи 
за взаимопомощ

Психотерапевтични групи Българска асоциация "Осино-
вени и осиновители" БАОО

Дора Прангаджийска, психотерапевт
За записвания – 0895 492955         
София,  ул. "Горски пътник" 56, офис №4
dora.prangadzhiyska@gmail.com
http://doraprangadzhiyska.com/ 

"...Оставена съм за осиновяване веднага след раждането си, но ни-
кога преди да се занимавам с психотерапия не съм подозирала, че ран-
ното и внезапно отделяне на бебето от мама може да предизвика тол-
кова сериозна и дълбока травма в детето, че тя да бъде определяща за 
поведението през целия му живот. Ние, осиновените носим тази пър-
вична рана и много често позволяваме тя да има контрол над живота 
ни. Особеностите й са свързани със страха от отхвърляне и изоставяне, 
трудността да се доверявам, да се себезаявявам със самочувствие, с вяра 
във възможностите си и в това, че заслужавам добрата връзка със себе 
си и реалността, контрола в живота ми, прошката, благодарността…

Психотерапията не е просто професия, тя често е мисия в живо-
та на терапевта. Аз знам, че това е призванието ми – да помагам на 
хората по един нелек път, част от който извървях и продължавам да 
вървя, и с всяка нова среща със себе си да си позволявам да се обичам 
все повече, да си вярвам все повече, да прощавам и обичам другите 
все повече.

Забелязала съм, че между нас, осиновените съществува невидима 
връзка, като че ли се усещаме взаимно и общуването помежду ни е 
на енергийно ниво. Съвместно с БАОО организираме безплат-

ни психотерапевтични групи за осиновени, които ще бъдат 
провеждани два пъти месечно. Основите правила за работа 
в група са запазването на конфиденциалност, свободното 
изразяване на емоциите и чувствата в защитена среда, дава-
нето на честна и открита обратна връзка. Целта е промяна в 
моделите на поведение и лекуването на първичната рана  – 
да, тя може да бъде лекувана и аз самата съм доказателство 
за това. Днес все по-малко се страхувам от отхвърлянето и изоставя-
нето, знам, че контролът над живота ми е в моите ръце, все повече се 
доверявам на другите, вярвам в себе си и възможностите си и знам, че 
мога да помагам на хората, следвайки пътя, който моята най-голяма 
травма е превърнала в мисия."

Център за обществена подкрепа гр. Бургас
Някой като мен – група за взаимопомощ за осиновители
ЦОП Бургас организира група за взаимопомощ, в която осинови-

телите могат да получат пространство за споделяне на личен опит, да 
бъдат подкрепени в начините за справяне със затрудненията, които 
срещат при отглеждането на децата си, да заимстват нови гледни точ-
ки и работещи модели във връзка с това. Срещите се провеждат веднъж 
месечно в сградата на ЦОП, гр.Бургас, /продължителност 90 мин./
Адрес: ЦОП Бургас ул. "Дрин" № 9. 
Телефон за връзка 056/530405.
Лице за контакт – М. Атанасова

Център за обществена подкрепа ИМКА Габрово
От 2014 г. по проект на Българска асоциация "Осиновени и оси-

новители" - БАОО, "Да не отхвърлим за втори път едно дете", финан-
сиран от фондация "Лале“ и фондация ОУК в ЦОП ИМКА гр. Габро-
во, е създадена група за взаимопомощ на родители, осиновили деца. 
Групата осигурява пространство за срещи, помощ и взаимопомощ на 
кандидат-осиновители, семейства, осиновили деца, за справяне с въз-
никналите въпроси и проблеми.

Тя е отворена и основана на доброволен и толерантен принцип на 
участие.

Участниците спазват конфиденциалност, както и етични правила 
и норми.
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Психолог: Евелина Цветанова: e-mail: evelin_ymca@abv.bg
Сдружение ИМКА Габрово, Център за обществена подкрепа
адрес: ул. "Тимок" №2, Габрово, 5300 телефон: 066 805 419
моб. телефон: 087 912 36 88, 089 789 82 76
е-поща: office@ymca-gabrovo.org
уебстраница: www.ymca-gabrovo.org

Комплекс за социални услуги за деца и семейства гр. 
Пловдив

Групи за подкрепа на осиновители – целта е да се помогне на 
осиновителите да се почувстват сигурни в решението си, да споделят 
опит и да си оказват взаимопомощ в отглеждането и възпитанието на 
децата, да се предават добри практики.
http://decaisemeistva-plovdiv.org/
Център за обществена подкрепа, ул. "Неофит Бозвели" 38
Директор Недка Петрова, тел. 032 658 152, 0888257722
Ръководител ЦОП Златка Чанева, тел. 032 658 150, 0884 100 805
Ръководител екип "Деинституционализация" Татяна Каназирска, 
тел. 032 658 150, 0884 100 379
е-поща: ksu_decaisemeistva@abv.bg

Център за обществена подкрепа "Зора"  гр. Панагюрище 
Вече трета година в Центъра за обществена подкрепа "Зора" се 

осъществяват срещи на сформираната през 2012 г. група за взаимо-
помощ на "Кандидат – осиновители, осиновители и осиновени хора".

Водещи на групата са социалните работници от ЦОП "Зора" Дид-
ка Поибренска и Кънчо Гюнов, при които кандидатите за осиновите-
ли преминават задължителното си обучение. На срещите на групата 
има практика да се канят и външни експерти.

Eдин от най-обсъжданите въпроси по време на срещите на група-
та, пораждащ притеснения у членовете, е дали и кога да бъде споде-
лено с децата, че са осиновени.

Нерядко, споделяйки опит помежду си, осиновителите неусетно 
намират разрешение на проблемите си, допълват служителите на 
Центъра, а това е удовлетворяващо за нас, като социални работни-
ци тъй като целта на сформираната в ЦОП група за взаимопомощ на 
"Кандидат – осиновители, осиновители и осиновени хора" бе да пре-

доставим защитено пространство и професионална подкрепа в посо-
ка за споделяне и информиране на участниците в групата.

Десет са семействата, формиращи групата в Центъра, а от няколко 
месеца в срещите на групата взимат участие и най-малките й члено-
ве  – осиновените деца.
Фондация "Социални практики в общността" – Пазарджик
Център за обществена подкрепа "Зора" – Панагюрище
адрес: ул. "Кръстьо Гешанов" №5, телефон: 0357 620 23
е-поща: cop.pg@mail.bg,  уебстраница: www.fondacia-spo.blogspot.com

Комплекс за социални услуги за деца и семейства гр. Па-
зарджик

Групата за взаимопомощ и подкрепа на осиновители, осиновени и 
кандидат-осиновители се събира веднъж месечно, като в уютна и то-
пла среда родителите обменят опит, а децата играят тематични игри, 
моделират и рисуват.

Срещите са открити за всички желаещи.
бул. "Александър Стамболийски" 48, телефон 034 / 44 75 30; 034 / 44 88 65
e-mail: ksu_pazardjik@abv.bg

Родителска група за осиновители Дневен център за деца 
с увреждания – "Седмична грижа", гр. Русе
Телефон за връзка: 0879317902- Румяна Великова и 0879541972-Ве-
селина Тончева
адрес: ул. "Н. Й. Вапцаров" № 20
моб.телефон: 087 931 79 02, е-поща: ri_ruse@abv.bg
уебстраница: www.childandspace.com

Сдружение "Еквилибриум", Комплекс за социални услу-
ги за деца и семейства/КСУДС/ – гр. Русе

До 2010 г. в КСУДС-Русе функционират две групи – на кандидат-
осиновители и на осиновителите и техните деца. В групите се работи 
за информиране, подпомагане и насочване на бъдещите и настоящи-
те родители осиновители.

Срещите на групата "Осиновители" се провеждат веднъж месечно 
в ден неделя, като денят, часът и мястото, времетраенето на сесията 
остават непроменени в годините. Учебната година на групата започва 
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от септември и продължава до юни и в порядъка на десет сесии се ра-
боти върху десет теми, избрани от участниците. Паралелно с групата 
на родителите се провеждат структурирани занимания с техните деца 
/на възраст от 1 до 8 години/. Наред с традиционните теми, разглеж-
дащи адаптационния период, тайната в осиновяването, възпитание 
и отношение родители-деца, най-вълнуващи остават съвместните 
сесии с децата – годишната среща, празничните срещи за Коледа и 
Великден. В традиционната годишна среща "Приятели на осиновя-
ването" се включват кандидат-осиновители, осиновители, осиновени 
деца, техните близки, приемни родители, приемни деца и много при-
ятели. С всяка година участниците, емоциите и преживявания стават 
все повече и повече.

СНЦ "Еквилибриум" – Русе, Център за обществена подкрепа към 
Комплекс за социални услуги за деца и семейства, гр. Русе
адрес: бул. "Липник" №14, Русе 7000 (бившето училище "Христо 
Смирненски)
телефон: 082 813 380
е-поща: ksuds@eq-bg.com
уебстраница: www.eq-bg.co 

„Приятели 2006" гр. София
„Приятели 2006" е фондация регистрирана през 2006 година.
Основна дейност на фондация "Приятели 2006" е обучение и под-

крепа на осиновителски и приемни семейства. Семействата получават 
психологическо консултиране, подпомагане, въвеждане в материята 
и цялостно обгрижване. Специален акцент в работата на фон-
дация "Приятели 2006" е изграждането и поддържането на 
мрежа от осиновителски семейства. За тази цел се реализират 
следните дейности:

– Група за взаимопомощ – групата се събира 1 път месечно, 
срещата е с продължителност от 2 часа. На тези срещи семействата 
имат възможност да споделят собствен опит от ежедневието си и в 
непосредствените грижи за децата. Според нуждите на семействата 
се канят външни специалист - лектори, които представят актуални за 
семействата теми. Тези срещи дават възможност семействата да се ви-
дят, да споделят своите предизвикателства, да обменят опит и идеи. 
На срещите присъстват и децата. За тях е осигурено отделно прос-

транство, където под грижите на специалист децата играят, гледат 
филми, общуват помежду си.
повече информация за дейностите: office-bg@prijateli2006.org
адрес: гр. София, ул. "Ангел Кънчев" №25, ет.2, ап.5, тел.: 02/ 952 67 04

Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ 
към фондация "Асоциация Анимус"
Група за взаимопомощ на осиновители
гр. София 1233, кв. Банишора, ул. Лада № 2 тел. 02/8130250
e-mail: ksuds@animusassociation.org, 
уеб сайт: http://www.animusassociation.org/

Група за подкрепа на осиновители ИСДП София
Цели на групата: Създаване на защитено психологическо прос-

транство, в което семействата/родители на осиновени деца да могат 
да споделят трудности и успехи; Обмен на информация между учас-
тниците за всичко, което е свързано с грижата за осиновените от тях 
деца; Място и време за рефлексия /когнитивна и емоционална/; По-
лучаване на взаимна емоционална подкрепа от участниците в групата 
чрез съпреживяване и споделяне; Създаване на общност, която има 
своята виталност и след приключването на сесиите; Обмен на ин-
формация и формулиране на заявки към екипа от специалисти/ со-
циални работници, психолози/, работещи със семействата с посред-
ничеството на фасилитатора; Придобиване на нови знания относно: 
специфики на деца с институционален опит; адаптация на детето в 
осиновителското семейство; кога и как да кажем на детето, че е оси-
новено; име и идентичност на осиновеното дете; произход и табу; тра-
ур и траурна реакция; привързаност – формиране на привързаност; 
вторични ползи от осиновяването, поставяне на граници; темата за 
различието; темата за дисфункцията; следосиновителен синдром и 
криза на двойката; феноменът разсиновяване.
Център за обществена подкрепа ж.к. "Надежда І", ул. "Сава Филаре-
тов" № 23, тел. 02/9361026
Център за обществена подкрепа ул. "Пиротска" № 175, тел. 02/ 9 20 42 38
Аглика Данова, психолог
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ИСДП – Комплекс за социални услуги за деца и семей-
ства – гр. Шумен

Група за взаимопомощ на осиновители. Заявления за включване 
в групата се подават до директора на КСУДС – Шумен.

Специалистите в КСУДС – Шумен, които са до кандидат-осинови-
телите и семействата, осиновили дете, са Златка Йорданова – психо-
лог и ръководител екип – телефон 0893 36 11 04; Деяна Жечева – пси-
холог и обучител; телефон: 0894 61 22 33
адрес: ул. "Димитър Благоев" №10, телефон: 054 833 124, 054 850 777
е-поща: ksu_sh@abv.bg
уебстраница: www.sapi.org

Комплексът за социални услуги за деца и семейства /
КСУДС/ - гр. Търговище 

Комплексът за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/ гр. 
Търговище, управляван от Международна социална служба – Бълга-
рия, предоставя социални услуги в общността. Част от услугите са на-
сочени към подкрепа на осиновяването. Ние като професионалисти 
сме запознати с проблемите и темите, които вълнуват осиновители-
те и кандидат-осиновителите. В стремежа си да бъдем пълноценни 
партньори от 2013 г. сформирахме група за взаимопомощ на осино-
вители и кандидат-осиновители. Срещите на групата се провеждат на 
територията на КСУДС гр. Търговище веднъж месечно. По време на 
срещите се обсъждат теми по предварителна заявка или възникнали 
в процеса на работа. Предоставя се пространство за вентилиране на 
чувства и емоции.
гр. Търговище, кв. Запад 3, тел. 0601/6-11-40, 
Нела Димитрова – психолог
Директор КСУДС – Георги Григоров; телефон: 0895662273

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Надяваме се в този сборник да сте открили нещо за себе си и 
семейството Ви.  Човешките взаимоотношения са 

динамични и изисват да познаваме себе си и другите. 
Родителството е ново предизвикателство в човешкия 

живот - да промениш себе си и живота си. Този наръчник е 
само част от подкрепата, която един родител, 

осиновил дете може да получи. Ние знаем, че по-силната 
подкрепа се случва в групите за взаимопомощ и поради това 

ви препоръчваме да откриете своята.

Това е първият сборник, който издаваме. 
За нас в БАОО е важно вашето мнение, опит и съвети. 

Ето защо ще се  радваме да ни предложите нови теми, въпроси 
на които не сте получили отговор, отзиви или да споделите 

своя лична тема или история.

В материала "Първият ден у дома" са използвани материали от:
http://www.theadoptionmagazine.com/  - използвано януари, 2015

В материала "Възрастови кризи" са използвани източници:
http://kunchev.blog.bg/drugi/2012/09/08/strukturna-semeina-
psihoterapiia-jiznen-cikyl-na-semeistvoto.997667 - използвано на 27 
март, 2015

http://babysling-bg.com/2011/04/11/%D0%B1%D0%B5%D0%B1%D0%B5%
D1%88%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%8
2%D0%B5%D1%82-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82-1/#.VTSOOLfVRdg - из-
ползвано на 29 март, 2015
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ИЗВЕСТНИ ЛИЧНОСТИ, 
КОИТО СА БИЛИ ОСИНОВЕНИ

Стив Джобс (1955-2011 г.)
"Всичко започва преди да се родя. Биологичната ми майка е била млада, 

неомъжена колежанка и решила да ме остави за осиновяване. Много силно 
чувствала, че трябва да бъда осиновен от завършили колеж хора, така че всич-
ко е било предопределено като се родя да бъда осиновен от някакъв адвокат и 
жена му. Като изключим това, че като съм излязъл, те в последната минута ре-
шили, че всъщност искат момиче. Така че моите родители, които били в спи-
съка с чакащи, получили обаждане посред нощ, с въпроса: "Имаме неочаквано 
момченце; искате ли го?" Те казали: "Разбира се." Моята биологична майка 
по-късно открила, че майка ми никога не е завършила колеж, а баща ми нико-
га не е завършил гимназия. Тя отказала да подпише последните документи по 
осиновяването. Няколко месеца по-късно, тя омекнала, когато родителите ми 
обещали, че някой ден ще отида в колеж…. Трябва да имате вяра в нещо – във 
вашата смелост, съдба, живот, карма, каквото и да е. Този подход никога не ме 
е разочаровал и е оказал огромно влияние върху живота ми."

"Майка ми е имала много неприятности заради решението си да ме роди. 
Радвам се, че животът ми не е приключил като аборт. Исках да й кажа да не се 
тревожи – имах чудесно детство, всичко с мен беше ОК".

Едгар Алън По. Американски писател, поет, редактор и литературен 
критик, считан за представител на американския романтизъм.

Марк Аврелий Антонин (121-180 г.) е римски император (от 161 до 180 г.). 

Юстиниан I Велики ( 483 – 565  г.) е император на Източната Римска 
Империя (Византия) от 1 април 527 до 11 ноември 565 г.

Кристин Ченоует, американска актриса, е родена в малко градче в 
Оклахома на 24.07.1968 г. Тя споделя: "Осиновените винаги се връщат при 
родителите си, тези които са ги осиновили и са им дали безусловна любов и 
самочувствие".

Нелсън Холиилала Мандела (18 юли 1918 – 5 декември 2013 г.) юж-
ноафрикански политик от народността кхоса, президент на Южноафрикан-
ската република от 1994 до 1999 година, първият избран с всеобщо гласуване.

Джак Никълсън - Осиновен е от баба си и дядо си, когато е много ма-
лък, научава истината много късно.

Никол Ричи - На крехката възраст от три години, гласовитата звезда е 
осиновена от Лионел Ричи и съпругата му. Днес тя е една от най-коментира-
ните млади жени, включват я в почти всички класации за стилно облечени 
звезди, участва в клипове и реклами и е една от най-желаните гостенки на 
всички партита в Холивуд.

Рей Лиота – американски актьор, роден на 18 декември 1954 г. Родите-
лите, които го осиновяват са Мери и Алфред Лиота, като майката е чиновнич-
ка, а бащата има магазин за автомобилни части. 

Мелиса Гилбърт, актрисата от "Малка къща в прерията" е осиновена 
като дете от популярните в Холивуд актьори – Пол Гилбърт и Барбара Крейн. 
Нейният брат Джонатан, който също е осиновен, е участвал с нея в няколко 
филма. Мелиса има и осиновена сестра Сара. 

Джейми Фокс. Актьорът-музикант и носител на "Оскар". Джейми Фокс 
е само на седем месеца, когато официално е осиновен от своите баба и дядо по 
майчина личния – Марк и Естер Тали.

Фейт Хил. Звездата на кънтри музиката е осиновена като малко дете и 
е отгледана в Мисисипи. През 1990 година тя започва да търси биологичната 
си майка, с която в крайна сметка успява да се срещне и да поддържа връзка 
до смъртта ù. Оказва се, че биологичните ù родители се женят след като я да-
ват за осиновяване и имат един син – брат на Фейт.

Хачо Бояджиев. "Един ден баща ми ме прати в кметството да раздавам 
бележки за купони за хляб и месо на гражданите, за да не се скитам по ули-
ците. Отворих регистрите и изведнъж видях срещу името си – „осиновен“! 
Разревах се… Баща ми отрече, каза че е грешка.Дали му повярвах?…Бях вече 
19-20 годишен, когато отворих отново регистрите – думата „осиновен“ беше 
изтрита. През 1967-а, бях се върнал от Америка, почина баща ми. Беше вече 
на 75 години и когато отворих портфейла му, намерих един-единствен доку-
мент – за моето осиновяване. Повече от 40 години го е крил...".

Камелия Тодорова: На 11 научих, че съм осиновена.
"Всичко стана много случайно. Подхвърли ми го едно момче, докато иг-

раехме футбол. Попитах баба ми и тя ми каза, че е така, но ще ми обясни как-
во е станало след време, когато порасна. Осиновена съм в деня на раждането 
на брат ми. Така че двамата вървим заедно", разказа Камелия Тодорова.

Вместо да се озлоби срещу родителите си, тя се наплакала, а после по-
чувствала, че обича осиновителя си още по-силно. За биологичния си баща 
никога не се поинтересувала, за нея той не съществувал, фамилията Тодорова 
тя получава от осиновителя си, както и финото чувство към музиката.
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Универсален символ на осиновяването е триъгълник, символизиращ 
връзката между детето, биологичните му родители и осиновителите. 

Сърцето е любовта, която ги свързва заедно.
Нека спомогнем за по-толерантно и цивилизовано отношение към 

осиновяването!
Присъединете се към нас!

https://www.facebook.com/baoobg
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