
 ГЛАВА 5 

СЕКС !

 С пубертета, с раздвижването на хормоните, със зараждането на любовта 
естествено се стига и до секса. Какво по-нормално от това - от биологична гледна 
точка сексът и естествената последица от него - раждането на дете всъщност е 
крайната “цел” на любовта.
 Възникват обаче толкова много въпроси, неясноти ! “Мастурбацията е нещо 
много опасно !”- твърдят някои стари книжки, “Няма такова нещо !” - заявяват 
други. “Полов живот може да се започне чак след сключване на брак - ме учи 
баба ми”, “Това са глупости” - казва другарчето от улицата... Много основен 
въпрос - “Как точно се прави секс ?” И не по-малко основния - как да направим 
така, че правейки секс все още да не правим ДЕЦА ?

 Родители, прочетете внимателно тази глава. В нея ще установите, че в 
главите на вашите деца се въртят неподозирани от вас мисли, въпроси, а нерядко 
- и желания... Не изпадайте в ужас, недейте да “вземате строги мерки” - от това 
полза няма. Приемете нещата такива каквито са - че децата на тази възраст 
вече престават да са деца. И недейте казва “Рано им е още да мислят за такива 
работи”. Да мислят не им е рано. Тези мисли идват естествено, това е природата. 
А и времената са такива, че изобилието от информация довежда до по-ранното 
им психическо узряване (в сравнение с нас навремето, например). 
 Аз друго бих казал - рано им е да действуват. И тук ясните и точни знания 
по различни въпроси на сексуалността, поднесени без недомлъвки, на точен език 
ще помогнат “действието” да дойде тогава, когато бившото дете вече е узряло и 
психически и физически, когато ясно съзнава какво прави, и когато знае как да 
го направи. 

 И така, приятно четене...

-------------------

 Казвам се Ева, на 15 г. съм. Искам да задам въпрос в рубриката „Поговори с 
нас“. 
 1. Интересува ме какви са уредите за сексуално самозадоволяване, по 
възможност да не са от секс-шоп.
 2. Какво представляват сексуалните игрички за двама. Моля отговорете на 
въпросите ми с примери.
 Предварително ви благодаря.

 Мила Ева, на въпросите ти е трудно да се отговори. Уредите за сексуално 
самозадоволяване „от секс-шоп“ са общо взето ясни и точно определени. Обаче 
тези, които „не са от секс-шоп“ са най-разнообразни и, понякога, най-невероятни 
предмети, инструменти, плодове, зеленчуци и т.н. Освен това, в областта на 
секса няма стандарти - това, което на един доставя удоволствие нерядко на друг 
му е неприятно. Така, че „уредите, не от секс-шоп“ човек сам си ги определя, 
като все пак най-често тази роля играят собствените му ръце.
 На втория ти въпрос отговорът ми ще бъде подобен - няма списък с 
„игрички“. При желание човек може на всяка игра да придаде сексуален оттенък. 
Ако ще и на „Не се сърди човече“. Например – който изгуби – сваля една дреха... 
И тук бих повторил това което казах по-горе, в малко по-различен вариант 
- в секса няма стандарти и това е едно от най-хубавите му свойства. И 



привлекателността на „сексуалните игри за двама“ се крие до голяма степен в 
това, че човек сам си ги измисля и че те са строго индивидуални, нагодени към 
вкусовете и изискванията на точно тези двама обичащи се хора. 

-------------------

 Мило вестниче, мили д-р Сираков,
Пише Ви 12-годишно момиче. Казвам се Т. и имам един проблем. Аз съм онанист, 
но вече съм се отказала. Дали това не ми е навредило по някакъв начин ? Моля 
отговорeте ми бързо ! Имам и бяло течение и се чудя да не би да се е появило 
вследствие на онанизма ?
 Т. 12 г.

 Мила Т., 
 Това, че онанизма е нещо много вредно и води до различни болести е  
старо схващане. В последните 15 - 20 години е установено, че това не е вярно 
и във всички по-съвременни книги по сексология се говори за онанизма като за 
нещо съвсем естествено, нещо, което се практикува от около 90 % от момчетата 
и мъжете и от около 60 % от момичетата и жените. Категорично не се наблюдава 
връзка между него и някакви болести. Това се отнася, разбира се и за бялото ти 
течение. То може да бъде или нормално, пубертетно течение (което не налага 
никакво лечение) или причинено от някакви бактерии (което вече трябва да се 
лекува). Точно какво е - може да се установи само с гинекологичен преглед и 
вземане на секрет за микробиологично изследване.

---------------------

 Здравей РИК !
 Някъде от около 1 г. съм склонна към самозадоволяване. Опитвам се да 
се откажа, но не мога, действа ми като наркотик. Въобще не знам дали съм още 
девствена. Срам ме е да споделя проблема си с приятелки. И още нещо което ме 
притеснява най-много - срамните ми устни са по-големи от колкото трябва (съдя 
по снимки в порно-вестници).
 Моля Ви, помогнете ми да разреша проблема си.
 Т., 14 г.

 Мила Т., вече много пъти съм писал - самозадоволяването не е нещо 
вредно, опасно или ненормално. И борбата с него (както и ти сама виждаш) 
е безуспешна, а и ненужна. Така че - живей си спокойно. И спокойно си се 
самозадоволявай, когато ти се прииска. 
А за срамните устни - размерите и формата им е нещо индивидуално. Това 
е все едно да питаш - „Защо ушите ми не са като на Силвия ?“. Ами защото 
това си ти, а не Силвия ! Все пак, за окончателно успокоение, би могла да 
отидеш на гинеколог, който да те погледне и да каже, от гледна точка на своя 
професионален опит (а не - в сравнение с порно-списания) дали всичко е наред.

---------------------

 Здравейте д-р Сираков, пише Ви приятелката на едно момиче, което има 
голям проблем, но се срамува да го сподели. Аз съм горда, че ми се довери, но 
за съжаление не мога да й дам правилен съвет. Тя сподели с мен, че често и се 
случва да се самозадоволява. Правила е това с различни предмети, които са и 
наподобявали на мъжки полов орган. Дължината им е била около 10-11 см. Та ме 



питаше дали има опасност да загуби девствеността си. За това ще Ви питам и аз. 
Моля Ви, спешно е.
 С. 14 г.

 Мила С.
 Извинявай, че чак сега стигам до отговора на твоето „спешно“ писмо, 
но чисто физически не смогвам да отговоря навреме - писмата са огромно 
количество. И поне половината са „спешни“. И така: 
 1. Самозадоволяването не е вредно. То е един естествен отдушник, 
средство за намаляване на сексуалното напрежение при хора, които не водят 
полов живот и в никакъв случай не застрашава бъдещето на този, който се 
самозадоволява с душевни, физически или каквито и да е болести (както се е 
смятало до неотдавна !). Друг е въпросът, че не всички момичета изпитват нужда 
от подобен отдушник (самозадоволяват се около 60 % от момичетата, за разлика 
от над 90 %, при момчетата). Най-често момичетата постигат това чрез дразнене 
на външните полови органи (най-вече - на клитора) и по-рядко, чрез вкарване на 
предмети във влагалището.
 2. Вкарването на разни предмети във влагалището може да доведе 
до загуба на девствеността. В част от случаите се получава разкъсване на 
девствената ципа (тогава това се усеща като краткотрайна остра болка, 
последвана от слабо кървене), или ципата постепенно се разтегля (случва се 
по-често), което не е свързано с болка, става постепенно и не се усеща. Чрез 
вкарване на предмети във влагалището може да се внесе вътре инфекция (ако те 
не са чисти !), което да доведе до засилване на бялото течение.
 Какво е състоянието в момента на девствената й ципа може да се каже само 
след гинекологичен преглед.
 Успокой приятелката си - тя не прави нещо срамно или лошо. Това го 
правят повечето от нейните връстници - и момчета и момичета. Но - при вкарване 
на предмети във влагалището девствеността може да бъде нарушена и може да се 
внесе инфекция. Това трябва да се има предвид.

--------------------

 Здравейте д-р Сираков. И аз като много момичета от страната имам 
проблеми. От миналата година се самовъзбуждам с играчка - плюшено мече. Тази 
година ми дойде мензесът, а през времето преди него имам бяло течение. Искам 
да задам няколко въпроса:
 1. Когато си в болница за операция и си в мензес какво трябва да правиш ?
 2. Вредно ли е да се самовъзбуждаш ? И защо ?
 3. Бялото течение лекува ли се или е нормално да имаш ?
 4. Грешно ли е когато съм възбудена да се самоопипвам ?
 Надявам се, че ще ми отговорите.
 Д., 13 г.

 Мила Д., самовъзбуждането и самозадоволяването са напълно естествени 
и нормални неща.  Вреда няма никаква (въпрос № 2). Също така естествено е, 
когато си възбудена „да се опипваш“ (въпрос № 4). А когато си в болница и ти 
дойде мензесът веднага трябва да кажеш за това на лекуващия лекар. Има някои 
операции, които не бива да се правят по време на мензес. Това ще го прецени 
именно лекарят. Бялото течение може да е и нормално. Ако то не е съпроводено 
с парене или сърбеж, ако цветът му е млечно-бял, а не - жълт, зелен, кафяв и 
т.н., ако не мирише лошо - най-вероятно е да е нормално. Все пак, ако  то те 
притеснява, едно изследване при гинеколог ще реши въпроса.



----------------------

 Скъпа редакция на в. „Супер Рик“ !
 Пише Ви едно нещастно момиче на 17 години. Бих желала да получа 
отговор от д-р Сираков. Моля да ме извините но ще остана анонимна.
 Пълна съм със сексуални фантазии и желания. Постоянно си подбирам 
обекти от представителите противоположния пол и си представям всевъзможни 
сексуални сцени, пози и т.н. Тези представи, мисли, желания направо ме 
побъркват, изгарят ме. Не ми позволяват да мисля за други важни неща - 
училище, книги. Обикновено обектите са мъже 20-30 години по-големи от мен, 
докато момчетата на моята възраст почти не са ми интересни или забавни. 
Напротив - скучно ми е от всичките им безсмислици и банални шеги, които 
си подхвърлят. Не желая да задоволявам сексуалните си желания, изобщо - 
да търся подобни наслади сама, а искам да ги освобождавам. Те ми пречат в 
много отношения и е по-добре да мисля за секс когато ми дойде времето. Не ме 
интересува дали съм старомодна или не.
 Моля Ви - кажете ми: как да ги освобождавам, а не просто да ги подтискам 
в мислите си. Чувствувам как лигавицата на влагалището ми набъбва и 
се получава много приятна чувствителност при допир. Чувствувам и това 
навлажняване, за което споменава д-р Сираков. 
 Имам и друг проблем: какво трябва да правя, когато някое момче желае 
запознанство, а на мен не ми е приятно да общувам с него ? Как да постъпя 
за да не нараня чувствата му ? А когато някой желае да заплати слетката ми в 
ресторанта вече няколко пъти какво да направя ? Как е учтиво ? Как трябва да се 
държи едно момиче за да не бъде леснодостъпно ? Публикувайте и някои други 
подобни правила за правилното държане на момичетата и момчетата. Обичам ви !
 .., 17 г.

 Мила ..., ти описваш едно състояние на повишена сексуалност. По принцип 
това не е нещо неприятно, но на твоята възраст и без да има човек партьор е 
свързано с някои неудобства, а и с опасности. Сравнително скоро при мен беше 
на консултация едно момиче, което ми каза:  „Ако не си го направя сутринта 
(имаше предвид - да мастурбира) цял ден се заглеждам по мъже по улиците. 
Просто искри ми излизат от очите. Страх ме е, че ще стане някоя беля.“ За 
съжаление тя е права. Тези „искри“ не остават незабелязани и някой може да ги 
възприеме като покана, а съпротивата на момичето - като преструвка.
 Като средство за освобождаване аз виждам само мастурбацията, плюс 
повече спорт. Ако някой ти е внушил, че тя е нещо вредно, срамно, порочно 
то знай, че това абсолютно не е вярно. Тя ще ти успокои нервната система, ще 
освобождава напрежението и ще ти дава възможност спокойно да се занимаваш с 
наистина важните за теб неща - да учиш, да се подготвяш за живота.
 На въпроса за запознанството. Не знам защо вие, момичетата, толкова 
много се страхувате от него. Само по себе си запознанството още не значи нищо. 
То не значи, че след като си се запознала с някое момче то ти си поела някакъв 
ангажимент към него - да общуваш, да ходиш и т.н. А има и друго нещо. Ти 
още преди да си се запознала и опознала момчето заявяваш, че „не искаш да 
общуваш с него“. Ами откъде си толкова сигурна, че това момче няма да се окаже 
умен и интересен събеседник, и после да си кажеш „Колко бях глупава. Та аз не 
исках да се запозная с него...“.
 Въпросът със заплащането на сметките в ресторанта е сложен. Много зависи 
от това кой те кани. По принцип не е много хубаво да разрешаваш някой да ти 
плаща „няколко пъти“ сметките. Това, от една страна може да създаде мнение за 



теб, че „използваш“, че обичаш да ядеш и пиеш на чужда сметка, от друга страна 
- този, който ти плаща сметките може да сметне, че си му задължена и да поиска, 
така да се каже „да си прибере дълговете“. По-друг е въпросът ако човека ти е 
много близък приятел. Въпреки че, при тези цени по ресторантите да оставяш 
някой, пък бил той и много близък приятел, всеки път да ти плаща сметките 
не смятам за много редно.  Какво да правиш ? Просто - преди да отидете на 
ресторант ще поставиш ясно въпроса: „Добре, ще дойда с теб, но при условие, че 
аз ще си платя сметката !“.
 Отговорът на последните ти два въпроса сами по себе си могат да дадат 
материал за една цяла страница. Затова, ще си запазя правото да отговоря на тях 
по-късно, в друг брой.

----------------------

 Здравейте д-р Сираков.
 На 14 години съм и се казвам Д. Искам да Ви задам няколко въпроса. Още 
на 13 години започнах да се самозадоволявам. Искам да кажа, че имам страст 
към секса и половото сношение. Кефи ме когато гледам еротика и така започнах 
да се събличам гола, да се опипвам и да ми е приятно. Понякога слагам пръста 
си във влагалището и започва да ми става приятно, уж че имам полово сношение. 
Моите въпроси към Вас са:
 1. Ще ми стане ли нещо ако продължавам да се самозадоволявам и на 
мястото на член пъхам разни предмети ?
 2. Какво представлява оргазъмът при момичетата и как идва ?
 3. Какво означава едно момиче или жена да е девствена ?
 4. Когато започне да прониква пенисът във влагалището, но когато има 
сложен презерватив, боли ли, дразни ли влагалището ?
 5. Може ли още от първия полов акт момичето да забременее ?
 Благодаря Ви предварително.
 Д., 14 г.

 Мила Д., в твоите усещания няма нищо ненормално. Самозадоволяват се 
около 67 % от момичетата. И ако продължаваш няма да ти стане нищо, само че 
„пъхайки разни предмети“ (въпрос № 1) може да си разкъсаш девствената ципа 
(която се намира на входа на влагалището и представлява една тънка преграда, 
която частично, при някои повече, при други - по-малко, препречва входа), или 
да си вкараш някаква инфекция във влагалището (ако предметът не е чист). Да 
е девствено едно момиче (въпрос № 3), означава ципата му да не е разкъсана, 
което обикновено се случва при първото полово сношение. Оргазъмът (въпрос 
№ 2) е върха на удоволствието, което и мъжът и жената изпитват при половото 
сношение. Приятните усещания които започват още с началото на сношението 
постепенно се засилват и в един миг настъпва, като че ли едно срутване на 
лавина - по цялото тяло се разлива вълна на все по-силно удоволствие, обхваща 
цялото тяло и постепенно затихва. В момента на оргазъма при мъжа настъпва 
семеотделянето.
 4. Презервативът по принцип не се усеща от момичето. Най-малко пък може 
да става дума за някаква болка. 
 5. Може, разбира се. Няма никакво значение кой път е.

-----------------------
 
 Здравейте д-р Сираков.
Казвам се Л. от Пловдив и съм на 18 г. Искам да Ви задам няколко въпроса.



 1. Мога ли да вземам противозачатъчни хапчета без консултация с 
гинеколог ? И ако мога, то какви видове има и как става вземането им ?
 2. Самозадоволявам се от 15 годишна, в момента съм на 18. Вредно ли е 
това за организма. Също така водя редовен полов живот, но въпреки това се 
самозадоволявам всеки ден. Може ли самозадоволяването да се откаже и ако 
може то по какъв начин ?
 Л., 18 г.

 Мила Л., вземането на противозачатъчни таблетки без консултация с 
гинеколог не е желателно. И съвременните таблетки, колкото и да са с ниски 
дози хормони, си имат “противопоказания” - т.е. има заболявания и състояния на 
организма, при които те не бива да се вземат. Вероятността при теб да има нещо  
такова е минимална, но все пак това най-добре може да прецени гинекологът. А 
като ти каже “Да, може да вземаш таблетки” и като ти напише рецепта, той ще ти 
опише и най-подробно как става вземането им.
 2. Самозадоволяването не вреди на организма. Това е категоричното 
мнение на съвременната сексология. Щом като се самозадоволяваш всеки ден, 
това показва, че имаш по-голяма нужда от секс, отколкото ти доставя половия 
живот. Продължавай спокойно така, както организма ти изисква. Още повече, че 
опитите за “отказване” са нещо почти безнадеждно. :)

-----------------------
 
 Пише ви Галина, на 13 г. Искам да споделя проблема си с Вас, но моля Ви 
по-бързо да ми отговорите. От една година съм влюбена в едно момче. Толкова 
съм влюбена в него, че искам да правя с него секс. Той ме харесва, но не иска да 
го правим, защото не съм пълнолетна. Моля помогнете. Дайте ми по-бързо съвет, 
защото ще се самоубия. Вече не издържам. Кажете как да го прелъстя.
 Галина, 13 г.

 Мила Галина, според законите на Република България сексът и всякакви 
сексуални действия (напр. пипане, милване на половите органи) с деца под 14 
години се смята за престъпление и се наказва със затвор. Да не говорим, че от 
медицинска гледна точка не се препоръчва започването на полов живот преди 16 
годишна възраст. Така, че откъдето и да го погледнеш - твоя приятел е прав ! Не 
бързай да го прелъстяваш. Имай малко търпение, изчакай няколко години !

-------------------

 Казвам се Мария, 12 г. Ще споделя своя проблем ! От няколко месеца си 
имам приятел (гадже). Когато съм с него винаги ми е много хубаво. Той се казва 
Коце и е с 9 години по-голям от мен. Той е циганин, но нищо. Въпреки това е 
много готин. Коце ми предлага да спя с него. Аз му казах, че ще си помисля и 
след няколко дни му отговорих, че ще спя с него т.е, че съм съгласна. Отложихме 
с няколко дни и аз се възползувах от това да ви питам нещо, но моля ви да 
отговорите по-бързо. Въпросът ми е ако можете да го опишете как точно става, 
нали знаете какво, защото нямам никаква представа.
 Мария, 12 г.

 Мила Мария,
 Твоето писмо ме разтревожи. Ти си на 12 години. Вероятно си вече развита, 
но ти си все още дете, за което е изключително вредно да води полов живот. Да 
не говорим, че при воденето на полов живот много често се забременява, което 



пък на твоята възраст е свързано и със заплаха за живота ти. В законите на 
Република България и в законите на всички развити страни не случайно половия 
живот и всякакви полови действия (милувки, пипане на половите органи и др.) с 
деца под 14 годишна възраст се разглеждат като престъпление, което се наказва 
със затвор. Независимо от това, дали детето е било съгласно за тези действия 
или не. Това засяга най-вече твоя приятел Коце, който е на 21 години и е мъж, 
който напълно отговаря за своите действия. Още нещо. Има определен тип 
хора, които се стремят към полови контакти с деца. Наричат се „педофили“. Тъй 
като това е свързано с много опасности за децата (и психически и физически - 
понякога се стига до изнасилване и убийство на детето) действията на тези хора 
се преследват от закона.
 Моят съвет е - колкото и да е „готин“ трябва да прекратиш тази връзка. 
Преди да е станало късно.

---------------------

 Мило вестниче „Супер Рик“. Казвам се Л. и съм на 12 години. Искам да 
попитам нормално ли е да спя с момче на моята възраст ? Той се казва Г. и 
двамата сме съгласни да спим заедно на някое скришно местенце. Той много ме 
желае и непрекъснато ме обарва, иска да го правим. Желая много бърз отговор !

 Мила Л., отговарям много бързо - не е нормално ! „Спането“ на тази възраст 
е свързано с много опасности, най-вече за момичето. Опасности и за нейното 
физическо и за нейното психическо развитие. Не случайно, според законите 
на България, а и на почти всички развити страни в Европа, всякакви полови 
действия с деца по-малки от 14 г. се наказват със затвор ! Имай малко търпение. 
Половият живот не е играчка !

И още 33 страници...


