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ВЪРБАН1 

                                   

             или поривът към самостоятелен живот 

 

До преди 20-ина години Върбан е бил едно от 

хилядите млади момчета от София, току-що 

завършило средното си образование. Увличал се от 

театъра и киното, тренирал лека атлетика. Живеел с 

родителите си, нямал брат или сестра, но имал 

приятели. И много мечти за бъдещето...   

 

Но точно на прага на големия живот дошла първата проява на болестта. Родителите търсят 

лекари, които поставят диагнозата  - параноидна шизофрения. Започва и лечението. Но с 

годините, отношенията в семейството се изострят все повече, особено в моменти, когато Върбан 

е в криза. Родителите са убедени, че само те могат да решават какво е най-доброто за сина им. 

Но все пак не стигат до крайности – не го настаняват в дом за хора с психични увреждания, нито 

се обръщат към съда с искане го поставят под запрещение, т.е. да го лишат изцяло от правото 

сам да се разпорежда с живота си. Върбан се опитва да започне работа на постоянно място, за 

да има сигурни доходи, но няколко пъти опитите му се провалят. Има и решение на  ТЕЛК за 80 

% трайно намалена работоспособност. 

 

Годините минават в затворения кръг - между кризите и ремисиите, посещенията при психиатъра, 

приема на лекарства, скандалите с майката и бащата, неуспешните опити да започне работа... И 

мечтата му да се изнесе от дома на родителите си и да заживее самостоятелен живот без 

напрежение. Нещо, което без сигурен доход е невъзможно.  

 

Всичко това продължава до януари т.г., когато Върбан отново изпада в криза. Става объркан, 

тревожен, агресивен към близките си, започва да изхвърля ценни вещи от дома си. Родителите 

му са убедени, че влошаването на състоянието му е причинено от неадекватно лечение и 

решават да сменят психиатъра на сина си. Върбан изпитва доверие към досега лекуващия го 

лекар, но майката и бащата надделяват и го водят при друг специалист. Новият психиатър 

увеличава дозите на лекарствата и ги съветва да поставят сина си под запрещение, за да могат 

по-лесно да го настанят в болница при необходимост или в социален дом. Върбан е свидетел на 

разговора между лекаря и родителите, дори е видял молбата в ръцете на баща си. Но съветите 

на специалиста така и не се обсъждат в семейството, т.е. родителите не считат за необходимо 

да научат какво мисли сина им. 

 

Всичко това е неприемливо за Върбан. Той иска друг живот – иска да се лекува при предишния 

си психиатър, на когото има доверие, страхува се от многото лекарства, които е убеден, че по-
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скоро му пречат, отколкото да помагат, търси друга посока на живота си, иска да бъда сред 

приятелите си, които са му останали верни през десетилетията. А не в болнично заведение или в 

социалния дом далеч от познатото и желаното. 

 

И точно по време на януарската си криза  Върбан попада в Комплекс за психично-здравни услуги 

в общността, където намира хора, с които да разговаря, да споделя настроенията, страховете и 

стремежите си, хора, които да му осигурят работа по проект за временна заетост. Сега, няколко 

месеца по-късно, Върбан продължава да живее в дома на родителите си. Наясно е, че не може 

да се отдели от тях заради липсата на достатъчно сигурни доходи. Но когато е в ремисия 

продължава да се вижда с приятели, все така да се интересува от киното и театъра, както в 

младостта си, при възможност дори да спортува два пъти в седмицата.  От Комплекса споделят, 

че са го виждали да се разхожда с млада жена, хванати за ръце... И това безкрайно ги радва, 

защото ясно разбират нуждата на младия мъж от истински емоционален живот. 

 

Ето какво разказват психолозите от Комплекса, които работят с Върбан: “Когато дойде при нас 

Върбан трудно разбираше какво означава да бъде поставен под запрещение. Част от правата, 

които ще загуби, му звучаха малко абстрактно (като правото да открива банкова сметка); най-

вероятно никога не го е правил и не изпитва нужда да го прави в момента. Казваше, че в 

семейството по принцип му е отредена пасивна, зависима и подчинена роля и животът му се 

определя от родителите му, особено от баща му, и не разбира до край какво ще се промени 

истински при поставянето му под запрещение от съда.  

 

Въпросите, които го вълнуваха силно, бяха свързани с лекарственото лечение (към което е много 

негативно настроен) и настаняването в болница (към което е настроен още по-негативно). 

Върбан възприемаше поставянето под запрещение като заплаха, че това ще даде още повече 

власт на родителите му да го лекуват против волята му.” 

 

Психолозите търпеливо се опитват да му обяснят какво означава поставянето под запрещение и 

последиците за него, още повече, че знаят за готовността на бащата да подаде молба до съда. 

Свързват се и с предишния му лекуващ лекар, когото Върбан продължава да посещава, и той 

заявява, че е готов да свидетелства при евентуален съдебен процес за поставяне под 

запрещение.  

 

Междувременно Върбан подписва декларация-съгласие за участие в пилотния проект за 

подкрепено вземане на решения. С помощта на психолозите от Комплекса той очертава кръга от 

хора, на които има пълно доверие и би се допитал до тях при взимането на важни за него 

решения. В този кръг са част от приятелите му, психолог от Комплекса, довереният лекар. Всички 

те с готовност се съгласяват да са част от подкрепящата го група. 

 

Сега Върбан ни търси много по-рядко, казва водещият случая му психолог. Той е много по-

уверен в себе си, живее нормално. Нашата задача е да му намерим нова работа, тъй като изтича 

ангажиментът му по проекта за временна заетост. Досега родителите му не са ни посещавали, 

надеждата ни е да не подадат молба в съда за поставяне под запрещение.  
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Знаете ли, пита ме психологът, последните изследвания на английски и американски учени са, че 

параноидната шизофрения е лечима, има доста публикации по темата, но не и на български 

език. Отговарям му, че не зная това. Напротив – всички непосветени сме убедени в обратното. 

 

Но и на двамата ни се иска да вярваме, че поне засега за хора като Върбан може да се постигне 

друго качество на живот и те наистина да постигнат мечтите си. А може би и да оздравеят с 

помощта не само на лекарите и лекарствата.  

 

 

 

  


