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Dedication 
On the Insert tab, the galleries include items that are designed to coordinate 
with the overall look of your document. You can use these galleries to insert 

tables, headers, footers, lists, cover pages, and other document building blocks. 
When you create pictures, charts, or diagrams, they also coordinate with your 

current document lo 

Проект на Сдружение „Хаячи“ - „Рецепти от 
ромската кухня на жени - кулинари от кв. „Дружба“ 
гр. Нови пазар“, финансиран от „Българския фонд 

на жените“ по Конкурса - „8-ми март“ 
 

 

 

Сдружение „Хаячи“  работи за съхраняване на традициите и обичаите в ромската общност. 
Организира и провежда различни тематични събития и конкурси, образователни дейности, 

кръжоци по интереси за деца, младежи и възрастни. 

 

С този проект желаем да популяризираме уменията и креативността към вкусната храна, 
приготвена с любов и майсторлък от сръчните ръце на ромските жени. 

По традиция ние от Сдружение „Хаячи“  посрещаме нашите гости и приятели с изящните 
шедьоври на домакините от кв. „Дружба“в гр. Нови пазар.  

Гостите ни винаги са се наслаждавали и възхищавали на вкусните ястия приготвени от нас и 
„нашите“ жени, които развиват своите умения както в семейството, така и професионално. 

 

 

 

 

 

 

Нашата книжка с рецепти, ще бъде представена в електронен вариант на Фейсбук 
страницата на Сдружението „Хаячи“ https://www.facebook.com/jrshayaci,  

и официалният сайт  https://www.hayaci.eu 

https://www.facebook.com/jrshayaci
https://www.hayaci.eu/
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Мюзеям Салим Али 

(Председател на Сдружение „Хаячи“)  

Израснала съм и живея в кв. „Дружба“, гр. Нови 
пазар. Винаги съм била заобиколена от много 
различни хора. Като Председател на Сдружение 
„Хаячи“ съм се старала да сплотявам, подкрепям и 
помагам на всички, които са потърсили моето 
съдействие. През годините станахме 
разпознаваеми с отбелязване, организиране и 
провеждане на незабравими празници, кампании 
и конкурси за деца и възрастни. Въпреки 
трудностите продължаваме дейността си и се стремим да се разширяваме. Идеята за този 
проект ни вдъхнови да представим ромската кухня на мнозинството, като паралелно с това 
отправим послание от „нашите“ жени, към всички останали представителки на женския 
пол.  

Желая от свое име да честитя 8-ми март на всички жени по света. 
Пожелавам мирно време, здраве, любов и топлина във всяка къща.  

Мили дами, бъдете красиви, женствени и 
пазителки на семейния огън, ние сме родени за 
това и това правим от създаването на този 
Свят. 
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“Италианците могат да му викат полента, но ние си знаем, че става дума за 
момалига” 

„Момалига“- Качамак  

 

 

 

 

 

ПРИГОТВЯНЕ 
10 МИН. 

 

ГОТВЕНЕ 
20 МИН. 

 

 
ПОРЦИИ 
12 
 

 
СГОТВВЕНО ОТ  

МЮЗЕЯМ АЛИ 

Необходими продукти: 

 

   Начин на приготвяне: 

 
➢ царевично брашно – 400г. 
➢ масло - 60г. 
➢ олио - 1 с.л. 
➢ кашкавал – 200г. 
➢ сирене - 200г. 
➢ сол - на вкус 
➢ червен пипер - 1 ч.л. 

Кипва се 2 литра вода, добавяме олиото 1 с.л., сол на 
вкус. По малко се изсипва царевичното брашно. 
Бърка се постоянно. 
Вари се и едновременно с това се разбива с тел в 
продължение на 10 мин. 
Маслото се сгорещява в тиган и се сипва червеният 
пипер. Разбърква се. 
Качамакът се разсипва по чинии и се ръси с натрошено 
сирене и кашкавал.  
Полива се с пиперосаното масло.  
Сервира се топло. 

 

https://edin.bg/recepti/%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA/


 Проект на Сдружение „Хаячи“, - „Рецепти от ромската кухня на жени- кулинари от кв. „Дружба“ гр. Нови пазар“ , 
финансиран от Българския фонд на жените по Конкурса - „8 март“. 

4 

 

 

Вилдан Юсеин Шакир  на  47г. 

семейна с две деца и две внучета, 
професионален готвач от 25 години.  

„Включвам се в инициативата и мисля, че 
всеки се ражда със заложби, които трябва 
да развие, а това се постига с много труд и 
постоянство. Гените са дотам, докъдето 
едни качества са по-видими, но са нищо 
без полагане на усилия. Гените не са 
присъда, а възможност. Ако пожелаеш 
нещо много силно, можеш да го 
постигнеш! Вероятно ще ти е нужно 
търпение, много усилия, истинска борба - 

но всичко може да бъде постигнато! Поеми 
риска да мечтаеш! Поеми риска да работиш лудо за мечтите си“.  

„Бъдете винаги красиви и нежни, защото ВИЕ сте това, което  кара  мъжете всяка сутрин да 
стават с мисълта, че има за какво да се живее“. 
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“Толкова сочни, толкова вкусни, че дори свекърва ви ще ви похвали” 

Долма - Пълнени пиперки 

 

ПРИГОТВЯНЕ 

40 минути 

 

 

        ГОТВЕНЕ 

40 минути 

 

 

ПОРЦИИ 

6  

 

 

СГОТВЕНО ОТ 

ВИЛДАН ШАКИР 

Необходими продукти: 

 

 Начин на приготвяне: 

   

➢ кайма - 400г. 
➢ чушки - 12бр. 
➢ ориз - 1 ч.ч. 
➢ черен пипер 
➢ червен пипер - 1 с.л. 
➢ моркови - 1бр. 
➢ сол 
➢ олио - 50мл. 
➢ лук - 1 глава 

 Обелваме и нарязваме на ситно лука. В тенджера с 
олио го поставяме и запържваме, като към него 
добавяме солта, докато стане леко прозрачен. 
Добавяме измития ориз към задушения лук, 
настъргания морков и добавяме червения пипер, 
като разбъркваме. 
Накрая прибавяме и каймата. Наливаме вода и 
разбъркваме. Премахваме и оставяме да се охлади 
леко сместа. 
Почистваме чушките и ги измиваме. Пълним ги със 
сместа. Подреждаме в тавичка нашите пълнени 
чушки и наливаме вода. Поставяме във фурната  
чушките и варим до готовност. 
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Фатме Ахмедова Мемишева е на 50г. Има 5 деца и 11 внука. Включвам се в 

инициативата, защото смятам, че ще бъда  полезна с 
участието си. 

„Започнах да готвя много малка в живота  на принципа   
„проба-грешка“.  Дори изпитани рецепти имат нужда от 
проверка, ако искаш да постигаш и да се развиваш. За да се 
развиваш трябва да опитваш и да се усъвършенстваш. 
Неуспехът не бива да се свързва с разочарование, а с поуки 
занапред“.  

„Ако една жена е красива, ще бъдете заедно 3 години. Ако тя е 
перфектен готвач, ще останете 30 години. Но ако жената е 
умна, вашето щастие ще трае 3 поколения“. 

„Това е формулата на моя живот за щастливо семейство“. 
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“Ако трябваше да дадем награда в категорията най-апетитна пилешко ястие с 
булгур, то със сигурност бихме я дали на тази рецепта” 

„Булгурлу“- Пиле с булгур 

 

 

 

 

ПРИГОТВЯНЕ 
30 МИН. 

 

ГОТВЕНЕ 
45 МИН. 

 

 
ПОРЦИИ 
6 
 

 
СГОТВВЕНО ОТ  

ФАТМЕ 
АХМЕДОВА 

Необходими продукти: 

 

   Начин на приготвяне: 

➢ пилешко месо - 1.200 кг без 
кожа, на порции 

➢ булгур - 1 ч.ч. 
➢ лук - 1 глава 
➢ чесън - 4 скилидки 
➢ бяло вино - 1 ч.ч. 
➢ бахар - 4 зърна 
➢ домати - 500г. обелени и 

нарязани 
➢ захар - 1 ч.л. 
➢ олио - 0.5 ч.ч. 
➢ черен пипер 
➢ сол - на вкус 
➢ магданоз - за поръсване 

Почистете лука и чесъна, смелете ги в блендер. В 
тенджера нагрейте олиото и запържете порциите месо 
от всички страни до златисто. Прибавете смляните лук и 
чесън и ¾ ч.ч. гореща вода, варите на слаб огън под капак 
за около 20 минути. Добавете доматите, захарта, бахара, 
черен пипер и сол на вкус, варите до омекване на месото. 
Измийте булгура и го поставете равномерно на дъното 
на тава, с решетъчна лъжица извадете порциите месо от 
тенджерата и ги подредете в тавата върху булгура. 
Залейте ястието с 3 ч.ч. от соса в тенджерата, ако не ви 
достигне, добавете гореща вода, опитайте на сол и 
поръсете с нарязания магданоз. Поставете тавата в 
предварително нагрята на 200 градуса фурна и печете за 
около 25 минути, колкото булгурът да поеме соса 
на апетитната манджа. 

 

https://try.bg/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8A%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://recepti.ezine.bg/mandja/
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Сузана Радославова Борисова  е 35г. 
Семейна с 3 деца. Включвам се в инициативата, 
защото искам да покажа, че и младите могат да 
готвят.  

Според мен животът е твърде кратък, за да го 
пилеем за елементарни нужди. Добрата домакиня 
е основата на дома, а най важната роля е да бъде 
опора на семейството. Лично за мен най- важното 

в живота са моите деца. Именно в техните очи можем да видим истинска и чиста обич.  

Пожелавам на всички дами да бъдат пазителки на домашното огнище и извор на мъдрост и 
сила за любимите си. Бъдете живи и здрави, подкрепяйте половинките си и отглеждайте 
достойни деца.   
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„Любима закуска за любими хора“ 

„Атешли пиде“ - Къпана баница  

 

 

 

 

ПРИГОТВЯНЕ 
30 МИН. 

 

ГОТВЕНЕ 
45 МИН. 

 

 
ПОРЦИИ 
12 
 

 
СГОТВВЕНО ОТ 
СУЗАНА БОРИСОВА 

Необходими продукти: 

 

   Начин на приготвяне: 

 
➢ сол - щипка 
➢ брашно - около 1кг. 
➢ краве сирене - 500г. 
➢ краве масло - 200г. 
➢ хлебна сода 1с.л 
➢ за заливката 500мл. 

Замесете меко тесто  със сода, сол и брашното. 
Разделете на 10 броя равни по големина топки. Всяка 
топка разточете на много тънък лист с диаметър на 
тигана, в който ще я печете. В широка тенджера сложете 
хладка  вода. Вземете една кора и я пуснете във хладка 
вода за една минута. Извадете кората от хладката вода  и 
я сложете на дъното на широк тиган, който 
предварително сте намазали с краве масло. Поръсете с 
малко сирене и разтопено краве   масло. Вземете втора 
кора и повторете процедурата. Постъпете по същия 
начин и с останалите кори за къпана баница до 
изчерпване на количествата, като на последната кора 
вместо краве  масло сложите цели парчета. Включете 
котлона на слаба степен и изпечете баницата от двете 
страни. При обръщане на къпаната баница си помагате с 
голяма чиния. След това направете заливка с вода и 
разтопено  краве масло. 
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Радка Антонова Антонова 

 на 49г.  Има едно дете и двама внука.  

Бих искала само да подчертая, че ние, 
жените, дължим отбелязването на 8- ми 
март именно на нас – жените, на нашето 

минало и бъдеще, отразено в 
поколението, което отглеждаме. И този 

празник трябва да го има, защото 
жените преди нас заслужават нашата 
признателност. Онези жени, които са 

творили историята така, че ние днес да 
се радваме на това, което имаме – 

равнопоставено място в брака, равни 
права в деловата сфера и образованието, 

свободен избор на професия, право на 
равно заплащане, на привилегии, глас в 
обществото, който се чува и има тежест. 

 

 

 



 Проект на Сдружение „Хаячи“, - „Рецепти от ромската кухня на жени- кулинари от кв. „Дружба“ гр. Нови пазар“ , 
финансиран от Българския фонд на жените по Конкурса - „8 март“. 

11 

„Никога не можем да минем само с едно парче от тази вкусна торта” 

Торта „Рувейде“ 

 

 

 

 

ПРИГОТВЯНЕ 
60 МИН. 

 

ГОТВЕНЕ 
30 МИН. 

 

 
ПОРЦИИ 
20 
 

 
СГОТВВЕНО ОТ 
РАДКА АНТОНОВА 

Необходими продукти: 

 

   Начин на приготвяне: 

➢ 12 бр. яйца 
➢ 1 кг. захар 
➢ 1 кг. брашно 
➢ 1 кг. сметана 
➢ 3 бр. бакпулвер 
➢ 1 бр. ванилия 
➢ 3 бр. банана 
➢ 2 бр. киви 
➢ 1 бр. степ- пъпеш 
➢ 600 мл. – по една чаша на 

блат 

Фурната се загрява предварително на 180 градуса. За 
блатовете (общо 3бр.): за всеки се разбиват по 4бр. яйца, 
добавя се по 1 ч.ч захар, по 1 бакпулвер, по 1 ч.ч. олио, 
добавя се брашно по 1½ за всяка отделна смес. Всички 
продукти се разбиват с миксер. Сместа се разпределя 
на три равни части. Първият и вторият блат са 
ванилови, а третият е какаов. След изпичането на 
блатовете се изчаква да изстинат, след което се 
сиропират. За сиропа смесете вода 500мл., 2 ч.ч. захар и 
степчето- пъпеш (по избор). Следва всеки блат да се 
намаже със сметана. Сметаната се разбива с ванилия и 
захар.  Разбива се с миксер до получаване на хомогенна 
смес. Плодовете се нарязват предварително и се 
нареждат върху блатовете, като се редува сметана и 
плодове.   

 



 Проект на Сдружение „Хаячи“, - „Рецепти от ромската кухня на жени- кулинари от кв. „Дружба“ гр. Нови пазар“ , 
финансиран от Българския фонд на жените по Конкурса - „8 март“. 

12 

 

Юкке Карани Азис е на 28г. семейна с 2 деца. 

„Работя като жена у дома, 24 часа в денонощието. Аз съм майка, 
дъщеря, сутрешна аларма, готвач, домашна помощница, 
детегледач, медицинска сестра, електротехник, служител по 
сигурността, съветник, утешител. Нямам отпуск, болничен и 
почивен ден. През цялото време съм на смяна, но на среща 
получавам  обич, уважение и признание, което ме кара да 
чувствам удоволствие от това, което съм. Така сме всички 
майки по света.  

Пожелавам всички жени да са обичани, ценени, обгрижвани, за да 
имат сили да изпълняват това, което им отредила съдбата да 
бъдат майки и съпруги. 
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„Освен вкусна, тази торта е и здравословна“ 

Торта „Фули“ 

 

 

 

ПРИГОТВЯНЕ 
20 МИН. 

 

ГОТВЕНЕ 
40 МИН. 

 

 
ПОРЦИИ 
 20 ТОРТА 
 
 

 
СГОТВВЕНО ОТ  

ЮККЕ АЗИС  

Необходими продукти: 

 

   Начин на приготвяне: 

➢ 6 яйца 
➢ 1 чаена чаша захар 
➢ 1 бр. бакпулвер 
➢ 1 ванилия 
➢ За вторият блат добавяме и 

2 супени лъжици какао 
➢ За крема: 
➢ 1 л. прясно мляко 
➢ 1 кг захар 
➢ 7-8 супени лъжици брашно 
➢ ½ пакетче пшенично 

нишесте 
➢ 3 бр. банани 
➢ 3 бр. портокали 
➢ 3 бр. киви 
➢ 1 пакет бишкоти 

Яйцата и  1 ч.ч.  захар се разбъркват с миксера до 
получаване на бяла консистенция, след това добавяме 
1 ч. ч. брашно, 1 бакпулвер и една ванилия. Разбъркват 
се със миксера. Формата на тавичката се намазва с 
олио и сместа се добавя там. Пече се в предварително 
загрята фурна на 180 градуса. За втория блат са 
необходими същите продукти, като добавяме 2 с.л. 
какао. За крема: Слагаме 1 л. прясно мляко и захарта 
да заври, добавяме супена лъжица маргарин 
Калиакра. В отделна купа разбъркваме 7-8 супени 
лъжици брашно и ½ пакетче пшенично нишесте и 
малко вода. Разбърква се докато стане на каша. След 
като изключим котлона в крема се добавят яйце и 3 
ванилии. Сиропа се приготвя със студена вода и захар. 
Украсява се с плодовете. 
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Соня Росенова Миткова е на 39г. 

Семейна с три  деца и едно  внуче. 

В тази инициатива е важно да покажем, че 8 – ми март 

( денят на майката и на жената), не може да бъде просто един 
ден от календара. Това е празник на хармонията и 
великолепието, които само една жена може да притежава. 
Празник на най-нежните и най-пленителни създания, които 
ни опияняват повече от виното и ни карат да ги желаем повече 
от живота. Ние жените можем всичко, да работим, да се 
грижим за семействата, за децата, за внуците, да даваме 
топлина и да разпръскваме любов навсякъде - за това сме 

създадени от Бог.  

Мили Дами! Пожелавам Ви море от любов, океан щастие и здраве, най вече много здраве! Да 
няма войни, да има мир и благоденствие навсякъде. 
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“Никога не можем да минем само с едно парче от тази вкусна торта” 

„Кара татлъ“ - Какаов кекс 

 

 

 

ПРИГОТВЯНЕ 
20 МИН. 

 

ГОТВЕНЕ 
50 МИН. 

 

 
ПОРЦИИ 
10 
 

 
 

СГОТВВЕНО ОТ  

СОНЯ МИТКОВА 

Необходими продукти: 

 

   Начин на приготвяне: 

➢ 4 яйца 
➢ 1 ч.ч.- брашно 
➢ 1 ч.ч.-захар 
➢ 1 бр. бакпулвер 
➢ 2 с.л.-какао 
➢ 1 ч.ч.- прясно мляко 
➢ 1,2-олио 
➢ За глазура: 
➢ Краве масло-120гр. 
➢ 1 ч.ч.-захар 
➢ 3 с.л.-какао 

   Разбивате яйцата заедно със захарта, добавяте 
олиото и отново разбивате. Прясното мляко се 
разбърква със бакпулвера и след като шупне го 
добавяте към другите разбити съставки. Пресявате 
брашното заедно с какаото и ги добавяте към течната 
смес при непрекъснато разбъркване. В тава се поставя 
хартия за печене и се изсипва сместа. Пече се в 
предварително загрята  180 градуса фурна около 25-30 
минути, като проверявате дали блатът  е готов като го 
бучнете с клечки за зъби, клечката ако излезе суха то 
значи, че блатът е готов. Докато изстива блата, слагаме 
в една тенджера 2-3., разбъркваме със какаото и 
захарта за глазурата и слагаме сместа на котлона. 
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Микеря Аршим Ахмед е на 70 години с деца и 4 

внука.  

Винаги съм се старала да бъда пример на по – младото 
поколение и винаги се старая да запазвам и да 
предавам  традиционните вкусове, като най – вече 
наблягам на тестените изделия. Често включвам 

внуците си в приготвянето на най – различни ястия от ромската кухня. По този начин се 
стремя да запазя културата  ни. 

Нека не забравим нашите половинки, с които създаваме семейства и точно те правят 
нашите празници по – специални. 

Благодаря му, че ме приемаше такава, каквато съм, че ме обичаше без да ме променя и 
недостатъците ми превръщаше в най-хубавите ми черти! 

Пожелавам на всяка жена да намери щастието да го изпита истински и да го оцени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавя се и краве масло. След като стане глазурата се 
залива докато е топъл. 
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 „Мекиците на Микито  са тотален хит. Приготви си ги с най-хубавата рецепта за 
мекици“ 

„Песмет“- Мекици 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИГОТВЯНЕ 
20 МИН. 

 

ГОТВЕНЕ 
40 МИН. 

 

 
ПОРЦИИ 
20  
 

 
 

СГОТВВЕНО ОТ  

МИКЕРЯ АРШИМ 

Необходими продукти: 

 

   Начин на приготвяне: 

 
➢ 2 кг.-брашно 
➢ 2 яйца 
➢ 1,5-прясно мляко 
➢ 1 бр.-мая 
➢ 1 с.л-сол 
➢ 1 с.л-захар 
➢ 3 с.л-олио 
➢ 1 литър-олио за пържене 

 

 Пресявате си брашното, слагаме  маята, чукваме 2 
яйца, прибавяме солта, захарта и олиото, меси се и се 
изчаква да втаса тестото. След  втасването се правят 
средни топки и в 1 литър горещо олио се пържат. 
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Биргюл  Хасан Тефик е на 54г. Има 2 дъщери  и 2 внучки.  

Според мен най-важното нещо в кухнята е солта, защото тя е 
балансьора на вкуса във всички ястия. Така и за живота – 
позитивното мислене също има нужда от своята доза сол, за да се 
насладим и оценим всички други вкусове в Живота. 

Пожелавам на всички жени като балансьори в живота  на всяко 
семейство - променяйте мислите си, приемайте различието, 
намерете точната доза щастие, която да направи живота на много 
жени по-красив и нежен. 
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"Перфектните зелеви сармички с кайма, вече във всяка кухня с помощта на тази 
рецепта"  

„Лахана сармасъ “- Зелеви  сарми с кайма 

 

 

 

 

ПРИГОТВЯНЕ 
30 МИН. 

 

ГОТВЕНЕ 
40 МИН. 

 

 
ПОРЦИИ 
20  
 

 
 

СГОТВВЕНО ОТ  

БИРГЮЛ ТЕФИК  

Необходими продукти: 

 

   Начин на приготвяне: 

➢ кисело зеле - 1 бр. 
➢ кайма - ок. 500г. смес 
➢ ориз - 1 ч.ч. 
➢ лук - 1 глава 
➢ червен пипер 
➢ черен пипер 
➢ чубрица 
➢ сол 
➢ олио 

Приготвяме си  зелеви листа, като отстраняваме по -
дебелата част от кочана. Задушаваме ситно нарязания лук. 
След като стане прозрачен лукът, добавяме червен пипер 
около. 2 ч.л. и разбъркваме добре, като внимаваме да не се 
пържи, а да се задушава. Веднага след това добавяме 
каймата и 1 чаша вода и разбъркваме хубаво каймата, за да не 
остане на бучки. След като сместа с каймата и лука стане 
хомогенна, се добавят солта, черният пипер и чубрицата 
(ригана) на вкус. Добавя се измитият ориз и се разбърква 
добре с каймата. Маха се от котлона и се изчаква леко да се 
охлади.  Взимаме един зелев лист, слагаме 1 с.л. от плънката 
(ако е по-голям, може и повече плънка) и завиваме стегната 
сарма. Взимаме по-голяма тенджера и сипваме на дъното ѝ 
олио.   Постиламе на дъното на тенджерата един зелев лист 
и започваме да редим плътно една до друга зелевите сарми. 
Редим на пластове сармите, докато свърши плънката. Най-
отгоре поставяме плоска чиния с дъното нагоре, така че да 
затисне сармите, да не се разместят при варенето. Сипваме 
вода да покрие чинията и варим сармите до набъбване на 
ориза и омекване на зелето.  

https://recepti.gotvach.bg/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0
https://recepti.gotvach.bg/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B7
https://recepti.gotvach.bg/%D0%9B%D1%83%D0%BA
https://recepti.gotvach.bg/%D0%A7%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Севджан Ахмед Ахмед е на 47 г. Има две деца и 4 внука.  

Успявам да съвместя работата с домакинството, да съм 
съпруга, майка, свекърва и баба. Всичко това ме прави 
щастлива, обичам да готвя за семейството и приятелите.  

На нашият празник, пожелавам на всички жени вдъхновение, 
които  да донесе нови кулинарни изкушения и шедьоври. Така 
че деликатният вкус и любовта към работата им водят до 
успехи и удовлетворения. Нека всяка  ден бъде изпълнена с нови 
открития и прекрасни възможности. Експериментирайте, 
създавайте и се забавлявайте много!  

Както в кухнята така и в живота.  
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„Това със сигурност са най-бързите и вкусни сиренки, които ще опитате. Хрупкави 
отвън и мекички отвътре, водят до пристрастяване“ 

„Сиренки“ 

 

 

 

 

ПРИГОТВЯНЕ 

20 МИН. 

 

ГОТВЕНЕ 

40 МИН. 

 
 

ПОРЦИИ 

20 

 

СГОТВВЕНО ОТ  

СЕВДЖАН АХМЕД 

Необходими продукти: 

 

   Начин на приготвяне: 

➢ брашно - 700г. 
➢ яйца - 2 бр. 
➢ мая - 1/2 кубче (21г.) 
➢ прясно мляко - 300мл. 
➢ захар - 1 ч.л. 
➢ сол - 1 ч.л. 
➢ олио - 5 с.л. 
➢ за плънката 
➢ сирене - 200г. 
➢ яйца - 1бр. 
➢ сусам - за поръсване 
➢ мак - за поръсване 
➢ слънчогледови семки - за 

поръсване 

В леко затопленото прясно мляко разтворете маята с 1 
чаена лъжица захар и 2 супени лъжици брашно. 
Разбъркайте и оставете на топло за 10 минути.  
Пресейте брашното, направете кладенче и изсипете 
активирната мая, едното яйце и белтъка от другото 
(жълтъка заделете за намазване). Прибавете олиото и 
солта и замесете средно меко тесто.  
Намажете с олио и оставете тестото за 30-40 минути да 
удвои обема си. Натрошете сиренето, прибавете яйцето 
и разбъркайте.  
Разделете тестото на 10 равни части. Вземете едно 
топче тесто, разточете и оформете както желаете, като 
поставяте от плънката.  
Може да направите рози, лодки или просто да 
разтеглите с ръце и да оформите като малки питки.  
Подмажете тава и наредете сиренките, оставете да 
втасат за около 20 минути.  
Отделения жълтък смесете с малко олио и намажете с 
тази смес сиренките. Ако желаете може да сложите по 
парченце масло в средата на всяка сиренка.  
Поръсете със семена по ваш избор и печете в загрята 
фурна на 200 градуса за около 35 минути.  
 

https://recepti.gotvach.bg/Брашно
https://recepti.gotvach.bg/Мая
https://recepti.gotvach.bg/Прясно_Мляко
https://recepti.gotvach.bg/Олио
https://recepti.gotvach.bg/Сирене
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Свилена Захариева Красимирова на 27г. Семейна 

с едно дете.  

 

Денят на майката и на жената не може да бъде просто 
един ден от календара. Това е празник на хармонията и 
великолепието, които само една жена може да 
притежава. Празник на най-нежните и най-пленителни 
създания, които ни опияняват повече от виното и ни 
карат да ги желаем повече от живота. 
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„Звучи странно, но е божествена на вкус и лесно за приготвяне“ 

„Късър“- Ялова салата 

 

 

 

 

 

ПРИГОТВЯНЕ 

20 МИН. 

 

ГОТВЕНЕ 

40 МИН. 

 

 

ПОРЦИИ 

10-12 

 

СГОТВВЕНО ОТ  

СВИЛЕНА 
КРАСИМИРОВА  

Необходими продукти: 

 

   Начин на приготвяне: 

 
➢ 1 чаена чаша фино смлян 

булгур 
➢ 1 връзка магданоз 
➢ 1 връзка копър 
➢ сок от 1 лимон 
➢ 2 супени лъжици доматено 

пюре 
➢ 1 връзка зелен лук 
➢ 1 зелена салата 
➢ сол 
➢ 2 броя домати 
➢ 1 брой прясна краставица 
➢ 2 супени лъжици салатен сос 

от нар 
➢ 3 супени лъжици зехтин 

 

Булгурът се изсипва в дълбок съд, прибавя се 1 чаена 
лъжица сол. След разбъркване се добавя  1,5 чаена чаша 
топла вода (количество, колкото да покрие булгура). 
Покрива се с капак и се оставя около 30 минути да 
набъбне. През това време се нарязват на дребно добре 
измитите магданоз, копър, джоджен и зелен лук. 
Прибавя се доматеното пюре към булгура (помним ли, 
количеството  на доматеното пюре е само 2 супени 
лъжици, да не стане на кисела лютеница работата), 
бърка се на ръка, докато пюрето  се размие хубаво и се 
смеси много хубаво с булгура. 
Добавя се нарязаната зеленина. Прибавят се доматите 
и краставицата, нарязани на много ситно. Накрая се 
овкусява с лимоновия сок, салатен сос от нар (не е 
задължително) и зехтин. 
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Бонка Тихомирова Митева на 58г. Има 3 дъщери и 5 

внука. 

“Включвам се в инициативата за да предам своето 
послание към всички жени: Свободата трябва да е най-
важното нещо в живота ни. Тази свобода, в която имаме 
правото да открием себе си, да изберем какво, кога и как да 

го реализираме, и то по свой си начин, с всички грешки и провали, които да носим гордо на 
раменете си и да казваме – Да, но са си лично мои! Тази свобода в която имаме правото да се 
заявим такива, каквито сме.” 
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„Помня го още от детството си – най-вкусният сладкиш“ 

Гюл татлъсъ – „сладки розички“ 

 

 

 

 

 

ПРИГОТВЯНЕ 

20 МИН. 

 

ГОТВЕНЕ 

60 МИН. 

 
 

ПОРЦИИ 

30 - 40 

 

СГОТВВЕНО ОТ  

БОНКА ТИХОМИРОВА  

Необходими продукти: 

 

   Начин на приготвяне: 

 

➢ тесто: 

➢ брашно – 500г. 

➢ яйца – 5 бр. 

➢ мая – 1бр. 

➢ олио - 1 ч.ч. 

➢ жълта лимонада – 1ч.ч. 

➢ сироп: 

➢ вода – 1.500л. 

➢ захар – 1кг. 

➢ лимонов сок – 20/30 мг. 

➢ ванилия – 2бр. 

➢ орехи – 200гр. 

 

В дълбок съд смесваме брашно 500г., 5 бр. яйца, мая-
1бр., 1 ч.ч. олио и 1 ч.ч. лимонада. Разбъркайте добре 
сместа до получаване на меко тесто. След което се 
разделя на 7бр. топки. Преди да  започнем да точим 
тестото, се оставя да почине 5/10 минути. Всяка 
топка се точи по отделно на лист (средна дебелина). 
Когато се разточи листа, върху него се слагат 2/3 
лъжици олио и се намазва изцяло. След, което се 
увива на руло на ръка, реже се на малки парченца и 
се оформят розички. Всяко парченце се обръща 
наобратно, натиска се с трите пръста и се получава 
роза. 
Тавата се маже с олио, розите се нареждат и слагаме 
да се пече на 180/200 градуса. След изпичането се 
оставя да изстине, тавата трябва да е студена.  
За сиропа разтваряме във съд 1.500л. вода, добавяме 
1кг. захар, лимонов сок 20/30мг. и 2бр. ванилия. 
Слагаме сиропа да заври, след което заливаме тавата 
с горещата течност. След изстиването на тавата се 
поръсват смлени орехи.  
Сладките Рози са готови за поднасяне.  

https://recepti.gotvach.bg/Олио
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Есенгюл Ахмед Селиман на 53г. Има две деца и 

двама внука.  

Благодаря за тази възможност, която ще покажем нашите 
традиционни ястия, а  това е точния момент да покажем 
себе си.  Осми март е приятен повод да изразим най-
сърдечните си чувства към нашите майки, дъщери, сестри 
и любими. Да им благодарим за всеотдайността, за 
нежната, но силна опора в живота ни, за магията да 
правят света около нас по-добър и красив. 

Мили дами, пожелавам Ви от сърце да сте здрави и 
обичани, да съхраните своята женственост, очарование и 

силен дух. Вярвайте в себе си, бъдете смели в мечтите и делата си! Вечна да е великата Ви 
мисия да дарявате живот и надежда! 

В този специален ден желая на Вас и Вашите семейства много обич и топлина, мирно и 
светло бъдеще. 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК! 
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"Бабината бобена яхния от едно време винаги намира място в традиционната 
кухня“ 

„Фасиле“- Боб яхния  

 

 

 

 

ПРИГОТВЯНЕ 

15 МИН. 

 

ГОТВЕНЕ 

90 МИН. 

 

 

ПОРЦИИ 

6 

 

СГОТВВЕНО ОТ  

ЕСЕНГЮЛ АХМЕД 

Необходими продукти: 

 

   Начин на приготвяне: 

➢ боб - 2 ч.ч. 

➢ моркови - 1 голям 

➢ лук - 1 голяма глава 

➢ чесън - 4 скилидки 

➢ олио - 1/2 ч.ч. 

➢ червен пипер - 2 ч.л. 

➢ джоджен - 1 ч.л. 

➢ сол - 1 ч.л. 

➢ домати - 2 бр. по - меки 

➢ вода – 1.500мл. 

Накисваме боба в студена вода за няколко часа /или от 
предната вечер/. Излейте водата, където се е киснал, 
налейте друга и го сложете на котлона да заври. След 
като заври, изхвърлете тази вода и налейте нова, толкова 
че да покрие боба с един пръст и слагаме отново на 
котлона. Не слагайте сол! Почистете и нарежете на 
дребно лука и морковите и добавете половината от тях 
към врящия боб. Добавете и скилидките чесън цели, 
джоджена, както и половината олио. Оставяме боба да 
ври на средна степен /4-5/ до сваряване. При мен това 
беше 1 ч и 30 мин., но това зависи от сорта боб. След като 
бобът е почти готов, добавяме измитите, обелени и 
нарязани на ситно домати /може да използвате и 
домати консерва - около 150-200 мл/. Слагаме и солта. 
След като бобът е сварен му правим и запръжката. В 
тиган изсипваме останалото олио, след като загрее 
добавяме и останалата половина от нарязаните лук и 
морков. Запържваме за около 5 минутки и добавяме 2 ч.л. 
червен пипер, като запържваме и него за 30-тина 
секунди. Получената запръжка добавяме при боба и 
оставяме да ври 1-2 минутки. Махаме от котлона и 
затваряме боб яхнията с капак.  

https://gotvach.bg/tips/a-484-Колко_време_се_накисва_боб?
https://gotvach.bg/n5-86118-Най-популярните_видове_боб_по_света_и_техните_ползи
https://gotvach.bg/n5-58129-Как_правилно_да_варим_боб
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Анка Борисова Събева на 43г. Има две деца и един внук. 

За мен е удоволствие да споделя моята лична рецепта за 
традиционната баклава. Ние жените от квартала винаги сме 

участвали в подобни инициативи на Сдружение „Хаячи“, като  
целта ни е била да насърчаваме активна роля на жената  в 

обществения  живот и създаване на условия за стимулиране 
на положителните нагласи сред общността. 

 

Неслучайно празникът на жената посрещаме през пролетта, когато природата ни пленява 
с красота и сила, с вдъхновение и очарование. Време, което оживява във Вашия човешки 

дух чрез безкрайната отдаденост, с която отстоявате традициите и духа. Благословени сте 
да дарявате живот, да отглеждате и възпитавате децата си. Да правите света по-добър, а 
хората около Вас по-грижовни и милосърдни. Бъдете горди и уверени, смели в мечтите 

си, щастливи и обичани. 
Пожелавам Ви здраве и благополучие! 

Честит празник! 
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"Баклавата си е баклава, а от всички варианти сърцето ни пак ще избере 
класическата, защото е най-вкусна"  

„Баклава с орехи“ 

 

 

 

 

ПРИГОТВЯНЕ 

20 МИН. 

 

ГОТВЕНЕ 

40 МИН. 

 

 

ПОРЦИИ 

20  

 

СГОТВВЕНО ОТ  

АНКА СЪБЕВА 

Необходими продукти: 

 

   Начин на приготвяне: 

➢ Готови кори - 400г.  
➢ орехи - 1 ч.ч. 
➢ олио - 150мл. 
➢ ЗА СИРОПА: 
➢ вода - 800мл. 
➢ захар - 500г. 
➢ ванилия - 3бр. 

Смиламе орехите. Намазваме дъното на тава за 
баклава с мазнина и слагаме 1 кора, след това я 
напръскваме с малко олио и слагаме втора кора, така 
редим докато стигнем средата на корите. По средата 
разпределяме равномерно смлените орехи с малко 
олио. Продължаваме да редим корите една след друга 
с мазнина между тях. Печем на слаба фурна - 150 
градуса, до зачервяване. След това изваждаме тавата и 
я оставяме да се охлади. След това приготвяме сиропа. 
В тенджера сипваме водата, захарта и трите пакетчета 
с ванилия. Разбъркваме ги и ги слагаме на котлона. 
Водата трябва да заври. 
След това котлонът се изключва и сиропът се оставя за 
2-3 минути да се успокои. Залива се вече 
студената баклава. Оставя се да престои 24 часа. 

 

https://try.bg/h-1637-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://try.bg/h-1637-%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://recepti.gotvach.bg/baklavi/
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Бонка Рашкова на 29г., семейна с две деца. Реших да 

се включа в тази инициатива, защото смятам, че това е 
начина по който човек може да се социализира и създаде 
приятелски отношения с жените от квартала.  

Моето послание и пожелание към всички е: Всяка жена 
заслужава да я обичат повече от колкото може да си 
представи. Пожелавам ви никога да не забравяте, че сте 
огнена стихия. Светът не може да съществува без 
вашият огън и усмивка. Винаги бъдете уверени, смели и 
горди, че сте Жени! Честит празник! 
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“Моята любима рецепта за свинско с прясно зеле, от което ще си оближете 
пръстите.” 

 „Лахана“ -  „Зеле със свинско месо“ 

 

 

 

 

ПРИГОТВЯНЕ 

20 МИН. 

 

ГОТВЕНЕ 

90 МИН. 

 
 

ПОРЦИИ 

6  

 

СГОТВВЕНО ОТ  

БОНКА РАШКОВА 

Необходими продукти: 

 

   Начин на приготвяне: 

➢ прясно зеле – 1бр. 
➢ свинско месо – 1кг. 
➢ олио – 500мл. 
➢ доматено пюре – 2/3 с.л. 
➢ червен пипер 
➢ черен пипер 
➢ вълшебен вкус – 1бр. 
➢ сол 

Месото се нарязва на парчета. Зелето се нарязва на 
ситно и се претрива със сол, като се внимава да не се 
пресоли. Лукът се реже на ситно. Месото се изпържва в 
загрята мазнина. Към него се прибавя лукът. Като се 
задушат, се слага червеният пипер и черният пипер, 
разбърква се и се изсипва зелето. Налива се около 1 ч.ч. 
вода и зелето с месо се оставя на слаб огън, като от 
време на време се разбърква леко, като се внимава да не 
се разкашка зелето. Доматите се добавят към ястието, 
когато вече и зелето, и месото са готови. Добавят се и 
останалите подправки. 

Свинското със зеле се оставя да ври, докато остане на 
мазнина. 

 

https://recepti.gotvach.bg/zele/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BE
https://recepti.gotvach.bg/svinskozele/
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Нуртен Джевджетова. На 46 годишна възраст, майка на две 

деца, работеща като медицинска сестра. Включвам се в тази 
инициатива, за да покажа, че традиционната ромска кухня е култ 
към семейството, децата, традицията, обредите и легендите. 
Всички знаем, че храната е жизнено важна за човечеството, но 
самото приготвяне и поднасяне с любов за хората, които обичаме 
е по-висша степен на уважение и грижа за доставяне на топлина, 
уют, сигурност и принадлежност.  

В навечерието на 8-ми март, пожелавам:  

Мили дами! 

Бъдете здрави! 

Бъдете обичани и желани! 

Притежавайте силата и смелостта да сбъдвате и най-съкровените си мечти! 
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"Не е достатъчно само да смесиш продуктите, за приготвянето на пилаф се иска и 
майсторлък" 

„Пилаф с гъби“  

 

 

 

 
 
 

 

ПРИГОТВЯНЕ 

40 МИН. 

 

ГОТВЕНЕ 

30 МИН. 

 

 

ПОРЦИИ 

6  

 

СГОТВВЕНО ОТ  

НУРТЕН 
ДЖЕВДЖЕТОВА 

Необходими продукти: 

 

   Начин на приготвяне: 

 
➢ пилешко месо – 250г. 
➢ пилаф - 250г. 
➢ гъби – 300гр. 
➢ масло - 60г. 
➢ бульон - 400г. (пилешки) 
➢ черен пипер 
➢ магданоз 

Предварително сваряваме пилешкото месо, 
нарязваме го на тънки лентички. Приготвяме си и 
гъбите на лентички. Запържваме нарязаното месо 
за кратко в сгорещеното масло. Когато се зачерви 
добавяме пилафа и гъбите. Овкусяваме с 
подправките, оставяме на бавен огън, при 
непрекъснато бъркане около 30 минути. След 
приготвянето, се смъква от котлона и се завива 
плътно с фолио за да се задуши. Сервира се със 
ситно нарязан магданоз и по вкус се овкусява с 
лимон.  
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Бързи рецепти 

„Ишаш“ - Кисел 

 

 

 

 

Необходими продукти: 

 

   Начин на приготвяне: 

 
➢ захар – 1кг. 
➢ степче вишна – 4бр. 
➢ нишесте малина – 4бр. 
➢ лимонтузу 

 В тенджера наливаме 3/4л. вода и оставяме да ври, 
след завирането на водата добавяме 1кг, захар, 
прибавяме 4бр. степчета вишна. В отделна купа 3/4бр. 
нишесте – малина. Разбъркваме докато сместа стане на 
каша, постепенно добавяме към подсладената вода 
като непрекъснато бъркаме до сгъстяване. Оставяме 
сместа да поври 10 минути. Накрая добавяме 
лимонтузу 1 щипка. Готовата смес се налива в съдчета 
по избор (купички, чашки).  

(Юкке Азис) 
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Ромска салатка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходими продукти: 

 

   Начин на приготвяне: 

 
• Цели домати – 1 кутия 

(консерва) 
• Лук – 1 глава 
• Олио 
• Суха червена чушка  
• Зелен лук – по избор 
• Магданоз 
• Краставица 

Нарязваме продуктите на кубчета, смесваме ги и ги 
поставяме в подходящ съд. Салатата се консумира 
студена. 
 

(Биргюл Тефик) 
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Млечна супа – „Кус кус чорбасъ“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходими продукти: 

 

   Начин на приготвяне: 

 
➢ прясно мляко – 2л. 
➢ кус кус – 1 пакет 
➢ краве масло – 50/100гр. 
➢ пилешко филе – 200гр. 
➢ зеленчуков бульон – 4бр. 
➢ сол – на вкус 

Предварително сваряваме пилешкото месо. След това 
в отделна тенджера сваряваме млякото и добавяме 
щипка сол. Кус куса в отделен тиган се запържва до 
златист цвят, след което се добавя към свареното 
мляко и се оставя на котлона да ври 10 минути.  
Накъсваме свареното месо на тънки парченца и го 
прибавяме към тенджерата с кус куса и млякото. 
Добавяме зеленчуковите бульони, овкусяваме със сол. 
По избор в отделен тиган накрая запържваме маслото 
с червен пипер, като се супата се полива с него преди 
сервиране.  

(Севджан Ахмед) 
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Лучена яхния – „Пурумаке зумми“ 

 

 

 

 

 

Необходими продукти: 

 

   Начин на приготвяне: 

• Лук – 4 глави 
• Морков – 1бр. 
• Олио – 30гр. 
• Домати – 1бр. 
• Червен пипер - сух 
• Черен пипер 
• чубрица 
• Сол 
• Брашно – 1 с.л. 
• Магданоз – по избор  

Първо почистваме и нарязваме на полумесеци лука. 
Настъргваме моркова. Запържваме лука и моркова, 
добавяме белени, нарязани на кубчета домати, 
овкусяваме с червен и черен пипер, чубрица (по избор). 
Долива се с вода, който желае вместо вода, може да 
долее с прясно мляко. За сгъстяване на яхнията се 
прибавя брашно 1 с.л. Оставяме да ври до сгъстяване. 
Преди сервиране се поръсва със ситно нарязан 
магданоз.  

(Бонка Тихомирова) 
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Питка – „Чорек“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходими продукти: 

 

   Начин на приготвяне: 

 
• Брашно – 2кг. 
• Кисело мляко – 1бр. 
• Яйца – 2бр. 
• Сол – 1 ч.л 
• Захар – 1 ч.л. 
• Мая – 1бр.  
• Краве масло  

В купа изсипваме кисело мляко (150/200), в него слагаме 

маята, захарта и солта. Разбъркваме и оставяме маята да 

шупне. Трябва да стане три пъти повече на обем. През 

това време пресяваме брашното. Правим кладенче в 

него. Разбиваме яйцата с останалите продукти и към тях 

добавяме вече шупналата мая. Замесваме меко тесто, 

което да не ни лепне по ръцете, и го оставяме да втаса. 

След като втасва, го разделяте на три топки. Всяка 

топка разточвате на кръг и поливате с разтопено масло. 

Отгоре слагате втората топка, също разстелена. Отново 

краве масло и накрая и третата разстелена топка. След 

като сложите и трите листа един върху друг, ги навивате 

на руло и леко го размесвате, за да стане малко по-дълго. 

След това от едно нарязвате триъгълничета, като двата 

края от това руло оставяте за средата на питката. 

Оставяте отново да втаса. Мажете с жълтък. Печете в 

предварително загрята фурна на 190 градуса. 

 
(Есенгюл Селиман) 

https://gotvach.bg/tips/a-1173-Защо_брашното_се_пресява?
https://recepti.gotvach.bg/pitki/
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Грис халва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходими продукти: 

 

   Начин на приготвяне: 

 
➢ Грис – 500гр.  
➢ Брашно – 300гр. 
➢ Захар – 500гр. 
➢ Орехи 0 250гр. 
➢ Ванилия – 2 бр.  
➢ Стафиди – 150гр.   

В тенджера налейте водата и добавете захарта, 
поставете я върху котлона и оставете да заври, 
добавете ванилията, разбъркайте и премахнете от 
котлона. 
В тиган нагрейте олиото и сипете гриса, разбъркайте и 
запържете до лека промяна на цвета. 
На етапи при непрекъснато бъркане добавете сиропа и 
покрийте тигана с капака, оставете така за 5 минути. 
След което сипете халвата в тава и след като се охлади, 
нарежете на парчета и поръсете със орехи, сервирайте 
с лъжичка от любимото ви сладко. 

 
(Вилдан Шакир) 

https://gotvach.bg/n8-10036-%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://recepti.gotvach.bg/gris/
https://recepti.gotvach.bg/sirop/
https://recepti.gotvach.bg/sladko/
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Царевичен хляб – „Малай“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходими продукти: 

 

   Начин на приготвяне: 

➢ 4 бр. яйца 
➢ 11 с.л. царевично брашно 
➢ щипка сол 
➢ 1 с.л. захар 
➢ 5 с.л. олио 
➢ 100-150 гр. сирене 
➢ 400 гр. кофичка кисело 

мляко 
➢ 1 ч.л. сода бикарбонат 
 

 Разбъркайте яйцата и киселото мляко, в което сте 
изгасили содата бикарбонат. Добавете солта и захарта. 
Добавете постепенно бялото брашно, а след това и 
царевичното.  За финал сложете натрошеното сирене и 
разбъркайте с вилица. Малаят се пече 40 минути на 
предварително загрята до  градуса фурна Поднася се с 
кисело мляко или айран. 

 
(Мюзеям Али) 
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инж. Мария Николова 

(зам. Председател на Сдружение 
„Хаячи“) 

Бесарабска българка съм, от 28 години 
живея в България, майка съм на две деца и 
баба на две внучета. Работя като Директор на 
Център за обществена подкрепа в Нови 
пазар. 
Всичко може да бъде постигнато, ако 

работиш лудо, рискуваш много, мечтаеш за добро. Вярвам, че това е постижимо стига да 
има сплотен и добър екип, който да подкрепи идеите, да ги прокарва в общността. След 17г. 
мога да кажа, че сме постигнали много. Разпознаваеми сме в общността и сред 
мнозинството. Извоювали сме авторитета, който сега имаме с много труд и упорство.  
В резултат получихме доверие, уважение и признателност. Продължаваме да мечтаем и 
имаме желанието да се развиваме и занапред.  
Честит празник, мили дами. Винаги се стремете към върха, каквото и да ви струва това.  

 

Не се отказвайте! Там в далечината ви чака успех, само трябва търпение, за да го 
достигнете. 


