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Протест
Вестникът на активния човек

Издава се с дарения Разпространява се безплатно

Бъди човек

На стр. 2 На стр. 3 На стр. 7

„Дано тиквите узреят, защото клечките са на
привършване!“. Последните думи, изречени на
07.12.2006 г. по единственото българско спортно
радио – „Гонг“. Минаха 8 години – България
продължава да си няма спортно радио. Спорт
ните бази продължават да тънат в разруха. На
следващата олимпиада вероятно няма и да по
миришем медал. Защо? Защото спортът ни е
управляван от тикви – тортаджии, професори
по синтаксис, попреяли бизнесмени. Въпрос на
време е да умре напълно. Клечките са на при
вършване.

Драс! Теглим пореден десетцифрен заем. За
писваме рекорден бюджетен дефицит. По
пълваме многомилиардни дългове на банки със
съмнителна репутация. Защо? Защото иконо
миката ни е управлявана от тикви. Защото
настоящият министър дори няма икономи
ческо образование. Защото в икономическата
комисия попадна лицето, станало символ на
олигархията и корпоративния монопол. Въпрос
на време е и икономиката да умре съвсем.
Клечките са на привършване.

Драс! Съдебната ни система губи с лекота ве
ществени доказателства. Оставя огромни
съмнения за фалшифицирането на други.
Главният прокурор говори публично за оказван
политически натиск. Предстои пореден

разнищващ доклад от ЕК. Защо? Защото и съ
дебната ни система е управлявана от тикви. За
щото в състава на комисията за контрол по СРС
попада човек, осъден на първа инстанция за
злоупотреба с въпросните СРС. Защото милио
ни косми побеляха и хиляди зъби опадаха в ча
кане на съдебна реформа от десет поредни пра
вителства. А тя все не идва и не идва. И да не е
умряла напълно правосъдната система, скоро и
товаще стане – клечките са на привършване.

Драс! Театри и оркестри фалират. Артисти и
музиканти масово спират дейност или емигри
рат. Чалготеките преливат. Обществото ни проя
вява повече интерес към победителя във ВИП
Брадър, отколкото към международното
признание за писателя Милен Русков. Защо? За
щото културата у нас се управлява от тикви. За
щото собственик на чалга клуб стана шеф на
парламентарната ѝ комисия. Защото настоя
щиятминистърсе занимаваповече с влоговете си
вКТБи забраната за тютюнопушене,отколкото с
проблемите на самата култура. Защото (както
казваше Сашо Авджиев) „върху кутиите от сухи
пасти, които се ядат предимно от деца, слагаме
фолк певачки“. Културата ни също е на смъртно
легло.Клечкитеи там санапривършване.

Драс! Човекът, заплашвал с бой френски
дипломати, бойкотирал европейския химн и

10 неща за самоубийствата...

обявил се за напускане на ЕС, стана зам.предсе
дател на комисията по външна политика. За ре
путацията ни навън явно е подобре да не гово
рим. Там клечките май свършиха отдавна.

И така, клечка след клечка. Миг светлина –
щедри обещания за реформи, нови кредити на
доверие, изтъркани прокламации за нацио
нално обединение™. И после отново безпрогле
ден мрак. Клечките гаснат все побързо, някои
за ужас започнаха да си ги драсват и в
буквалния смисъл. Защо? Защото държавата и
обществото са сковани от полярен студ. Защото
всеки се е свил на завет до стената. Защото, по
добно на малката кибритопродавачка, послед
ната надежда отдавна е останала само в мимо
летната светлина на клечките.

„Драс! И клечките светнаха толкова силно, че
наоколо стана светло като ден. Бабата улови мо
миченцето за ръце, прегърна го и изведнъж двете в
блясък и радост се издигнаха високо над земята; и
там, където те хвръкнаха, нямаше нито студ,
нито глад, нито неволя.

А в ъгъла, облегнато до стената, стоеше в сту
деното утро бедномомиченце с червени бузички и с
усмихнати устица – то беше замръзнало през
последната вечер на старата година“.

Клечките са на привършване. Няма ли да
узреят проклетите тикви найнакрая?

С голямата лопата

Kлечките са на привършване
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С голямата лопата – част І
Н

овината за смяната на 24 от общо 28
областни управители може би ни изнена
да, а може би не съвсем. Свикнахме всяка

власт, още незаела креслата си начело на държава
та, с голямата лопата да рине оставените от пре
дишната губернатори и да назначава свои лица. Си
гурно ни се струва нормално, обаче далеч не е.
Областният управител следва да бъде независима
личност, а не послушник на партията във властта,
под чиято и зависимост попада и чиито интереси
явноще прокарва. Не знаем дори как очакваме той
да върши задълженията си съвестно и с изградена
стратегия и ясна визия – та неговият хоризонт е в
найдобрия случай 4 години – ако изкара толкова
правителството, което го е назначило. Този подход,
който се налага последните години, е далеч от де
централизирането на властта. И не води до нищо
добро.Давидимобачекои сановите титани.

Благоевград – стар герба
джийски кадър. Бисер Михай
лов, заемащ поста областен и
зам.областен на района и по
време на предишното управле
ние на партията на Бойко Бори
сов. Верен член на партията.

Сменя Димитър Димитров, назначен по време на
служебния кабинет – между другото очакваше се
той да си остане на поста. По образование е юрист,
бил е и директор на фирма, занимаваща се със
строителство и работеща по доста проекти по евро
пейски фондове. Друго име, което се спрягаше за
Пиринския край, бе на Йордан Андонов, който
беше кандидат за народен представител от листата
на ГЕРБ и на косъм се размина с мястото в Парла
мента.Никакваизненада тук.

Бургас – точка за реформато
рите. Вълчо Чолаков, дългого
дишно подвизаващ се в СДС,
като доскоро беше председател
на Националния изпълнителен
съветнапартията,ав самияград
е областен председател. Два

мандата е общински съветник от квотата на сините и
катоцялоимасимпатиитенажителитеврегиона.По
професия е юрист – мажоритарен съдружник е в
консултантско дружество „Чолаков и Партньори“,
адвокат при Адвокатска колегия в Бургас, съдебен
кандидат при Бургаски окръжен съд, вписан е и в
Единния регистър на медиаторите. От креслото
измества Павел Маринов. Ние лично харесваме Чо
лаков –когатоЛафкасеопитадавлезе вморското се
лище и общинарите от ГЕРБ вдигнаха одобрително
ръце,тойгласувапротив.Желаеммууспех.

Във Варна си остава Стоян
Пасев, назначен по време на
служебното правителство.
Смята се, че е близък до АБВ –
демек отрано са си гарантира
ли ГЕРБ подкрепа за кабине
та. Адвокат, който твърди, че

се бори срещу де що има монопол, спечелил 4000
такива дела, има и тапия за машинен инженер от
Техническия университет в морската столица.

Неуспял кандидат за кмет на район „Одесос“ от
партия ПД „Социалдемократи“ /сега част не от
кои да е, а АБВ/.

Велико Търново – и тук
ГЕРБ, и тук стара муцуна.
Пенчо Пенчев беше губерна
тор и през предишното им
управление. Тази година влезе
и като депутат, беше на вто
рото избираемо място в райо

на, но сега ще отстъпи мястото си на третия. Пре
подавател е във Великотърновския университет.
По време на мандата си в района имаше бедствия
и понесе критики, че не е реагирано адекватно.
Има нови четири години пред себе си, дано ги
използва, за да гради нещо положително.

Видин – найзападналата за
съжаление област в страната
попада в ръцете на Момчил
Станков, още един адвокат в
трупата и още една точка за
РБ. Станков е общински съ
ветник, понастоящем от ДСБ.

Водеше листата на партията на изборите мина
лата година и малко ни е странно, че уж десен,
пък се обявяваше „за“ необлагаем минимум.
Тази година в списъка на реформаторите беше
на пето място. Смята, че в района трябва да се
развиват земеделието и животновъдството, иска
да го върне в играта, образно казано, а не да го со
чим като пример за бедност, безработица и
обезлюдяване. Вече има тази възможност. Не
съмнено найтежката област в страната, изисква
много подготвен и решителен човек начело. Не
сме съвсем убедени в качествата му, но има време
да промени мнението ни.

Враца – поста ще заеме Ма
лина Николова. Районът си
остава в ръцете на ГЕРБ – дама
та е председател на Общинския
съвет, а дълги години е била ди
ректор на начално училище в
едноимения град. Много вою

ваше тя с опонентите си от „Коалиция за България“
в съвета, дори срещу нея бе внесенажалба за непра
вомерна политическа агитация. Въобще, доста
дрезги там – очевидно има проблем да накара
различни хора да заработят заедно и в полза на
местните, така че сме скептични, че ще се справи с
толковаотговоренпост,нода видим.

Габрово – Николай Сираков
ще се вихри тук, също предсе
дател на Общинския съвет,
също ГЕРБ. Въпреки че е за
вършил театрален колеж и по
образование е актьор, това не
му пречи да се реализира и в

сферата на бизнеса, а последните години и да заеме
де що има пост в местната администрация – секре
тар на Община „Габрово“, зам.кмет по образова
нието, културата, социалните и младежки дей
ности, здравеопазването и спорта, че дори и кмет за
година и половина. За съжаление в публичното

пространство е поизвестен със способността си да
пъха шнур в носа си и да го вади през устата, а не с
дела, подобрили значително живота в района. Но
сегаимановшанс заизява.

Добрич ще се управлява от
Маргарита Новоселска, упра
вител на Център за психично
здраве „Др П. Станчев“ доско
ро, работила в множество пси
хиатрични болници и ръково
дител на Програма за психосо

циална рехабилитация на зависими лица към ЦПЗ
Добрич. Дамата е част от партия ГЕРБ и досега не е
заемала постове в местното администрация за
разлика от изброените погоре. Професионалист в
областта си, сега ѝ предстои да се докаже и като та
къв на друго поприще. Мнението ни е, че е добро
попадениеот странанаБойкоБорисовикомпания.

Кърджали – отново терито
рия на ГЕРБ, Илия Илиев сме
ня досегашния губернатор
Борис Николов от гражданс
ката квота на БСП. Тук оби
чайното – общински предсе
дател на партията, общински

съветник и неуспял кандидаткмет, иначе по та
пия е икономист, има си и частен бизнес. Това е
вторият областен управител на ГЕРБ за района,
иначе известен с предпочитанията си към ДПС.
Никаква изненада, пореден проверен и сигурен
човек, близък до гуруто на паритята в Кърджа
ли – Цвета Караянчева

Кюстендил ще посрещне
Виктор Янев, зам.кмет „Ху
манитарни дейности“ в
общината. През март 2012 г.
бива изключен от ГЕРБ след
конфликт с тогавашното
общинско ръководство и

участието му в листата за общински съветници
на Коалиция „Кюстендил“, но пак са си
дружки. Дори намери мястото в листата с
кандидатнародни представители тази година.
Съпругата му пък е шеф на ТЕЛКа в града, а
брат му също е общински съветник. Той са
мият каза, че се е изненадал от предложението
да оглави областната администрация. Ние ся
каш не токова.

В Ловеч стола на областен
управител зае Мадлена Боя
джиеваНичева – пореден
общинар. Тя е председател
на Общинския съвет в Тете
вен, пробва се през 2011 г. за
кмет, тази година и за депу

тат. Общо взето, едни и същи лица си въртят
ГЕРБ и за постовете на кметове, и за народни
представители, и за общински съветници, и за
каквото там се налага да се участва, после все
ги намърдват някъде. Иначе БояджиеваНиче
ва е била и директор на МБАЛ „Др А. Пешев“
в града, специалността ѝ като лекар са нервни
те болести. #
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ТЕМА НА БРОЯ: ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ НА БЪЛГАРИНА

10 неща за самоубийствата и
самозапалването

Христо Гатев

Б
ез морални лекции, уроци по етика, снимки на
горящи хора или видеа с разплакани близки. Вре
ме е за малко студенокръвна фактология и

история около една доста деликатна тема. Или
накратко – 10 неща за самоубийствата и самозапалва
нето, които е добре да научите.
1. За излишното медийно отразяване на самоубийства,
което води след себе си вълна от подражатели, си има
термин в съвременната психология. Нарича се ,,Ефект
на Вертер“. Скромният му изобретател е самият Гьоте,
който преди точно 240 години публикува романа си
,,Страданията на младия Вертер“. В него се разказва за
младия, чувствителен и раним артист Вертер, хлътнал
доушивдевойканаимеЛоте.Проблемътпроизтичаот
това,чеЛоте вече ещастливо сгодена за другигоидори
не иска и да чуе за бедничкия Вертер. В резултат
изтерзаният нипротагонист прекарва поголямата част
отроманавподсмърчанеи самосъжаление.Авкраяму
все пак решава, че е найдобре за всички да се самоубие,
иналапвадулотонапистолета.НитоВертер,нитоГьоте
обаче си дават сметка,чеидеятащедопаднена стотици
читатели, младежи от цяла Европа, които, повлияни от
романа, започват масово да си теглят куршума.
Предполага се, че само в Германия самоубийците са
около100.Епидемиятаотдяволскияромансеразраства
дотолкова, че някои градове като Лайпциг директно го
забраняват и го заклеймяват като ,,препоръка за самоу
бийство“. Уплашен от собственото си творение, Гьоте
впоследствие добавя в края на романа обръщение от
призрака на Вертер, който препоръчва горещо: ,,Бъди
човекинеме следвай“.Малкокъснообаче.
2. От същия ефект си патят 200 години покъсно и в
Сан Франциско. След няколко колоритни самоу
бийства от моста Golden Gate през 80те години (отра
зени щедро и подробно от медиите), се появява
безпрецедентна подраженческа вълна. Мостът става
черна и зловеща туристическа атракция – кандидат
самоубийци от цялаАмерика се стичат къмнего, за да
сложат край наживота си. Вълната за кратко време се
разраства лавинообразно и скоро става напълно не
контролируема. След 950то поредно самоубийство
местните власти безпомощно вдигат ръце и спират да
водят официална статистика. Това е както отчаян
опитда серазпръснемедийното внимание, такаида се
предотврати циничната и втрисаща надпревара за са
моубийствo№ 1000. През следващите години броят на
хвърлилите се от моста значително намалява, но в
днешно време проблемът се възражда наново – само
през 2013 г. от Golden Gate са се хвърлили рекордните
46 души. В момента властите планират изграждането
на предпазна мрежа около моста, която да сложи
веднъж завинаги край на черната хроника.
3. Изгарянето до смърт също се влияе от ефекта на
Вертер – 1978–1979 г. е обявена в Англия и Уелс за ,,Го
дината на самозапалването“. В този период общо 82
ма души си драсват клечката. При това само първото
от самоубийствата е направено по политически при
чини – останалите са извършени от подражатели, без

какъвто и да било замисъл за глобално послание или
саможертва в името на определена кауза. Предимно
млади самотни мъже и възрастни самотни жени.
Вдъхновени откъде? Отмедиите, разбира се.
4. Самозапалването в знак на протест е характерно
предимно за окупирания от Китай Тибет. Въпреки
постоянните призиви на Далай Лама за борба за неза
висимост без насилие и самоубийства, само в периода
2009–2013 г. 95 тибетци се самозапалват. Вълната от
живи факли представлява зловещ призив към све
товната общност да вземе страна към конфликта в
Тибет. До този момент обаче единственият ефект са
няколкото граждански демонстрации пред сградите
наООНвЖенева, НюЙоркиДелхи.
5. В Индия пък самозапалването почти се е превърна
ло в традиция. Тук хората пламват със стряскаща ле
кота и по наймалките поводи. През 2003 г. дори цял
футболен отбор заплаши със самозапалване, в случай
че заплатите не се повишат. Самозапалването се е
промъкнало дори в религията – и до ден днешен на
места в Индия се практикува извратеният ритуал
,,Сати“, при който овдовелите жени се подпалват
доброволно или насилствено, за да изкупят греховете
на покойния симъж.
6. За разлика от Индия в Иран самозапалването се
употребява в друг, едновременно ужасяващ и общо
човешки контекст. Тук до него прибягват предимно
жени, за които самозапалването се е превърнало в
единствен възможен метод да се противопоставят на
средновековната и антихуманна патриархална систе
ма в Иран и същевременно да изкрещят посланието
си в лицето на световната общност. Може би най
потресаващия, разтърсващ и запомнящ се акт на са
мозапалване извършва др Хома Дараби. Годината е
1994. Дараби – майка на две деца, забележително
интелигентен човек, способен лекар и професиона
лист – вече от години е лишена от правото да практи
кува професията си. Лишена е от правото си да гласу
ва. Лишена е от правото си да показва лицето си пред
хора. Отнета ѝ е каквато и да било идентичност или
елементарна човешка свобода. На 21 февруари др
Дараби решава да сложи край. Тя излиза от дома си,
отива на оживения централен площад в Техеран и
пред хиляди ужасени погледи демонстративно
захвърля в прахта черната си забрадка. Др Дараби се
залива с бензин и драсва клечката точно преди да
пристигне полицията. Казват, че дори в секундите на
ужасяваща агония др Дараби не престанала да кре
щи следното: ,,Смърт на тиранията! Да живее свобо
дата!“. Актът ѝ се превръща в символ на междуна
родната борба за правата на жените, а стотици млади
момичета в Иран и днес намират в огъня последен
изход към свободата. Всичко това пред гузния поглед
на световната общност.
7. В Европа самозапалването става актуално найвече
покрай борбата с комунистическите режими. През
1972 г. пред Музикалния театър в гр. Каунас, Литва,
пламва студентът Ромас Каланта в знак на протест

срещу съветската власт. Делото му, разбира се, в голя
ма степен е повлияно от примера на чеха ЯнПалах – 4
години порано. Дори в задушения от цензура СССР
ефектът на Вертер успява да постигне своето – редица
други литовски младежи последват Каланта, а акто
вете им стават причина за общонароден бунт срещу
комунистическия режим.
8. В последните години икономическата рецесия дове
де до самозапалвания не само у нас, а и на Запад. Ми
налата година в Испания пламнаха няколко безра
ботни и задлъжнели към различни институции хора.
Във Валенсия например жена се самозапали в клон на
местна банка. ВИталия един от самоубийците пламна
пред служебния премиер Монти. Друг – пред сграда
та на местна телевизия в знак на протест срещу ,,фи
нансовите акули, ограбили спестяванията на много
италианци“.
9. Огнената зараза през 2013 г. не подмина иФранция –
там любимата дестинация на самоубийците са бюрата
по труда. ,,Франс телеком“ пък влезе със зловещ ре
корд в книгата на Гинес като компанията с наймного
самоубили се служители заради кризата – общо 60 за 3
години. Някои от тях умират именно чрез самоза
палване.
10. В България самозапалването не е сред конвенцио
налните методи за самоубийство, но всъщност не е и но
вост. Според доклад на ,,Лекари без граници“ у нас в пе
риода 1983–2002 г. са регистрирани средно 7,4 самоза
палвания годишно. Притеснителното е все понама
ляващата средна възраст на самоубийците, която в
моментаеприблизителновинтервала 35–45години.
Итака, статията, която прочетохтетокущо, иска или
не иска, също е зъбно колелце от зловещата скърцаща ма
шина на младия Вертер. Надяваме се, че все пак ползите
от нея са били повече от вредите, а че някои митове по
темата вече рухнаха за Вас – че самозапалването е
българско изобретение; че е изключително изолирано
явление; че подобна смърт задължително е проява на
психично заболяване или напротив – на небивал героизъм.
От медиите, институциите и обществото всъщност
зависи да погледнат отвъд сълзите, мъката и евтиното
състрадание и да се вгледат в реалните проблеми, за кои
то крещят подобни зловещи актове. Ако го направят, зна
чи и саможертвата на живите факли все пак няма да е
била напразна. #

Снимка: Andrew Magill
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Др Зарков, каква е разликата между
психотерапевт, психолог, психоанали
тик и психиатър, ако има такава, и по
мощта на кого от изброените в какви
случаи да потърсим?

др З. Зарков:

Психиатрите сме лекари (с висше меди
цинско образование и специализация по
мед. специалност „Психиатрия“, по
добно на кардиолозите, невролозите и
хирурзите...). Психолозите НЕ СА ЛЕКА
РИ, учат психология. Психотерапевтите
могат да бъдат лекари, психолози и други
хуманитарни специалисти, обучили се да
практикуват психотерапия (в различни
разновидности, методи и похвати) – лече
ние и консултиране.

Психоаналитиците са психотерапевти,
използващи психоанализата като метод
за постигане на разбиране и подобро

управление на несъзнаваните мотиви и
страсти, които оказват влияние върху
емоциите, житейските избори и мотиви и
поведението на хората. Психоанали
тичната психотерапия използва откри
тието, че несъзнаваните психични проце
си имат равностойна и понякога ключова
роля за нашетофункциониране...

Каква е рецептата за добро психическо
здраве? В какво психично състояние е на
шата нация днес?

Усещането за собствена стойност и за
това, че всеки човек е ценен, независимо
от пол, етнос, религия, сексуална
ориентация или политически възгледи, е
в основата на здраво психично функцио
ниране.

Общи съвети (като от булевардни списа
ния или твпредавания за домакини) не
мога да дам. Важен е отделният човек, а

не масата или обемът избиратели.

Последната извадка на психично болните
в България е от 2002 и 2003 г. Тогава
данните за нашата държава са сходни със
средните стойности за Европейския съюз.
Оттогава обаче са минали десет години.
Според вас дали процентът на болните се
е повишил? Какъв е техният профил?

„Психично болните“ не могат да се
обобщят така. Представителни са
извадките за популацията, от тях чрез
епидемиологични изследвания се „мери“
болестността от психични разстройства.
Има публикации на нашия екип по тема
та – на сайта1 на НЦОЗА. Не е ясно каква
е динамиката на честите психични
разстройства (каквито са тревожните
разстройства (панически атаки, фобии,
посттравматичен стрес), периодичната
депресия и злоупотребата с алкохол и
наркотици) у нас през последните 10 г.

Д-р Захари Зарков:
Важно е усещането за собствена

стойност на отделния човек
Др Захари Зарков завършва медицина през 1997 г.,
обучава се по психиатрия в Медицински универси
тет – София и от 2005 г. е специалистпсихиатър.
Работил е като психиатър в отделение към МБАЛ –
Монтана и в Университетската психиатрична
клиника на УМБАЛ „Александровска“. Има интере
си и опит в терапия на афективни и тревожни
разстройства, овладяване на кризи, водене на профи
лактика при депресии и шизофрения. Публикувал е
статии и доклади в български и международни про
фесионални списания. Консултантпсихиатър е в
амбулаторнамедицинска служба.
От 2006 г. до момента е главен експерт в Сектор
„Психично здраве“ в НЦОЗА (Националния център
по обществено здраве и анализи), гр. София.
• Координатор e на полевата работа на междуна

родното изследване на здравето и стреса
(EPIBUL), част от World Mental Health Survey
Initiative 2003–2007 г.

• Участва в разработка на инструмент за Мони
торинг и оценка на ефективността на програми
за поддържащо и субституиращо лечение с ме
тадон в България (2009 г).

• Координатор за България на Европейската мрежа
за промоция на здраве на работното място (EМ
ПЗРМ). Ръководител на Проект „Психично бла
гополучие – Промоция на добра практика за пси
хично здраве на работнотомясто“ 2008–2010 г.

(Продължава на стр. 5)

# Протест

Снимка: личен архив
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В момента кандидатстваме за мащабен
проект пред Норвежкия финансов меха
низъм. В него сме предвидили ново епи
демиологично проучване, което да отго
вори на тези въпроси. Предишни данни
са публикувани (можете да ги прочетете
тук2). По отношение на т.нар. „тежка
психична болест“, каквато е шизофре
нията, научните факти показват една
стабилна честота от около 1% от населе
нието. Тази честота не се мени значи
телно през последните 50 г.

Кога един човек с психични проблеми бива
настанен в лечебно заведение? Вярно ли е,
че голяма част от тези заведения нямат
капацитет да настанят всички,
нуждаещи се от специализирано лечение,
затова те са оставени на произвола –
няма кой да се грижи за тях, скитат по
улиците и безчинстват, нападат, нара
няват? Има ли статистика колко са хо
рата с трайни психични увреждания и
каква част оттях са хоспитализирани?

Думата „настанен“ навява стари, социа
листически, неприятни спомени. Тогава
„настаняваха“ хората с хронична пси
хична болест в психиатриите, за да не
пречат на манифестациите или да не
„загрозяват“ посрещането на някой
представител на „братски“ народ...

В България постъпване в психиатрично
отделение става с писменото съгласие на
боледуващия или със съдебно решение,
при необходимост от лечение и липса на
критичност от болния за писмено съгла
сие. Не е вярно, че отделенията нямат ка
пацитет да лекуват остро настъпилите
състояния. Въпросът ви за грижата мина
ва през това да има структури (преходно
жилище, дневен център, защитено жили
ще), които да помагат на страдащите в
живота им с болестта след изписване от
болницата. Има такива структури, но са
крайно недостатъчни – създават се на
проектен принцип и после има огромни
трудности с устойчивостта след края на
проекта. Това е голямата тема на психо
социалната рехабилитация. Затова
изглежда, че хронично боледуващите
„скитат“. Но не съм съгласен, че нападат
и нараняват. По статистика от МВР и съ
дебните власти нападащите в големия си
процент не са хора с психични
разстройства.

Вярноли е,че със систематавмоментана
практика всеки може да бъде освидетелс
тван, да извърши престъпление утре –
например да убие човек, и да бъде оневинен,
тъй като се води писхичноболен, а на
практика да е съвсем нормален човек и
деяниетомуда е напълно съзнателно?

Не е вярно, че всеки може да бъде „осви
детелстван“ и това да е причина „да му се
размине наказанието“. Ако има такива
(публично известни случаи), то това е го
лемият проблем за дефицита на спра
ведливост в България. При съмнение за
неистинска експертна оценка обществе
ната защита може да поиска тройна, пе
торна и нагоре съдебнопсихиатрични
експертизи – за доказване на вменяемост
и дееспособност при извършвани
престъпления.

Да поговорим и за агресията. Хора се
стрелят за паркомясто, деца се убиват
едно друго, анонимността на интернет
позволява всеки да обижда и напада
останалите, данните за жертви на до
машно насилие са шокиращи. Всеки ден се
сблъскваме с нея, било в кварталния ма
газин, било на улицата, било в парка. Кое
прави хората агресивни? Как можем да
се справим с агресията – защото в мо
мента сякаш я игнорираме и сме се
затворили в себе си, нима предпочитаме
да не реагираме от страх?

Агресивността е маладаптивен механи
зъм за справяне със стреса при
възрастните. При децата поскоро е
„взаимствано поведение“, найчесто от
домашната среда – процес идентифика
ция с бащата насилник например.

Като говорим за „справяне с агресията“,
трябва да се мисли за справяне с причи
ните за нея – това е стресогенният начин
на живот, който сме принудени да жи
веем. Основен принцип е, че
интервенциите за превенция или кориги
ране на ситуации с много високи нива на
стрес трябва да намаляват рисковите
фактори и да създават/увеличават в съ
щото време подкрепата и ресурсите за
справяне. При съмнение, че сте подложе
ни на постоянен стрес, т.е. сте в състояние
на дистрес, е необходимо да не омалова
жавате и подценявате ситуацията.
Например появило се безсъние или на
мален апетит, или напрежение и усещане
за сърцебиене, или лесна раздразнимост
и чести избухвания по дребни поводи.
Найразумната постъпка е консултация с
терапевт (личен лекар, психолог, психиа
тър) за оценка на състоянието. Самоини
циативи с прием на „успокоителни и/или
сънотворни“, препоръчани от „една
приятелка/колежка“, отлагат подобря
ването на състоянието, често са
погрешно интерпретирани и удължават
влошеното ви качество на живот...

У нас сякаш е „срамно“ да признаеш, че
имаш проблем, и да потърсиш професио
нална помощ. Получава се автоматично
клеймото „луд“. Как можем да проме

ним това насадено мнение и чия задача е
това?

Има такъв момент, че хората се срамуват
и пазят в тайна консултирането и лече
нието, което получават от нас. Но ми пра
ви впечатление, че младите хора
(20–45 г.), обърнали се за консултация
и/или лечение, не се срамуват. Инвести
рат усилия за подобряване на състояние
то си и качеството си на живот. Това
действа благоприятно на техните се
мейства, близки и колеги.

Промяната в отношението към пси
хичното здраве и болест е бавен процес.
Минава през теснините на повишаване
на здравната култура на обществото и
стимулиране на повисоки изисквания
към всички. Медии, държавни институ
ции, НПО и личният пример са ключови
те фактори за промяна на „насаденото
мнение“.

Непрестанно се сблъскваме и с един ома
гьосан кръг – когато едно семейство жи
вее в недоимък, на ръба на оцеляването и
на практика е социално изключено, в
дома чести гости са агресията и депре
сията. Скандалите са ежедневие, често и
физическото насилие. Това естествено
оказвашироко влияние върху детето и със
сигурност формира понататъшното
му отношение към хората и живота
като цяло. То е обречено да повторитози
начин на живот – липсата на средства
на родителите му са пречка то да полу
чи качествено образование, а оттам и по
добра реализация, включително и разли
чен мироглед. Това се предава и на следва
щото поколение. Какъв е вашият ко
ментар?

Тук ще продължа за това как децата реа
гират на агресията в семейството. Не съм
съгласен, че агресията и депресията като
психично разстройство вървят ръка за
ръка. Моят клиничен опит показва, че
поскоро междуличностните взаи
моотношения, проблемите в разбиране
то и взаимно уважение и подкрепа са в
основата на депресивните преживявания
на ниво семейство. Не са водещи недоста
тъчната наличност на пари.

Навлизаме в дълбоките води на българс
ката народопсихология, където мъжът в
семейството трябва да е силен, успешен и
здрав като КралиМарко, а съпругата да е
вярна домакиня и да трае като баба си „за
хубост“...

Средното образованието все още е
безплатно у нас и не можем да говорим
априори за липса на качествено такова.
Затова тук ще навлезем в друга болна

(Продължава от стр. 4)

(Продължава на стр. 6)
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тема – на образователната система и мо
тивацията на учителите... Като говорим
за плащане за образование, някак се
идеализират платените училища, където
учат децата на големците или известните
българи.

Не съм съгласен също, че деца от бедни
семейства са обречени на бедност (може
би разбирате и психична болест) и
безперспективност. Така беше преди
1989 г., когато привилегии имаха само
избрани. Родителите са хората (за съжа
ление ограбени от възможността да жи
веят и мислят свободно, ако са от поколе
нията, формирали се „по време на социа
лизма“), които могат чрез личния си
пример да променят бъдещето на децата
си. Сега има много възможности, това го
свързвам с европейския избор на бълга
рите и бягане от азиатския...

Напоследък отново се появиха редица
истории за самозапалването – има три
случая, които влязоха в обществения фо
кус последните седмици, през зимата на
2013 година също имаше няколко, към мо
мента са 17 общо – какво подтиква хора
та към тази отчаяна стъпка и този
ужасяващ и със сигурност найболезнен
начин да сложишкрая?

Самозапалването не е характерен за
България способ за самоубийство, по
скоро е акт на отчаяние, пряко свързан с
огромния дефицит на справедливост в
нашето общество. Според мен не е „на
дневен ред“ самозапалването, а е медий
на безотговорност.

Има ли ясна статистика колко българи
годишно правят опити за самоубийство
и при колко от тях опитът е успешен?
Доколко е достоверна и може ли да се
злоупотребява с нея? Има ли нещо като
профил на хората, които посягат на
живота си – какви са те като възраст,
образование, стандарт, професии?

Да, има достоверна статистика. Колегата
от нашия екип на Сектор „Психично
здраве“ в НЦОЗА, др В. Наков наскоро
мина вътрешна защита на дисертация по
темата. Валидна информация може да се
прочете и цитира от сайта на НЦОЗА
(вижте презентацията3), където събира
ме, обработваме и анализираме данни за
суицидните опити от цялата страна.

Предишното правителство се хвалеше, че
разработва стратегия за превенция на
самоубийствата. Предполагам, че е
останало само в сферата на пожелания
та. И всъщност – къде е грижата на
държавата в областта на психичното
здраве? Прави ли достатъчно? Има ли

достатъчно подготвени кадри, специа
лизирани заведения, средства и найвече –
работи ли се в посока превенция?

Има изработена национална програма за
превенция на самоубийствата, в чието
създаване съм участвал и аз (като част от
екипа на Сектор „Психично здраве“ в
НЦОЗА). С приложен екшънплан, сро
кове и бюджети. Тя бе предложена на ми
нистър Ст. Константинов през април
2011 г.! До този момент не знам да е
разглеждана, обсъждана със заинтересо
ваните институции, НПО или поне с на
ционалния консултант по психиатрия...

За работата на предходното правителство
мога да кажа, че в т.нар. „Национална
здравна стратегия (2014–2020)“ темите за
самоубийствата, превенция, грижа за пси
хичното здраве са застъпени повърх
ностно, неясно – общи приказки, нах
върляни „за цвят“ (прочетете на стр. 54–57
от стратегията), без ясен план, ангажи
мент на държавата, бюджет и т.н...

Сега, края на 2014 г. има шанс чрез
проект, разработен отново при нас, в
НЦОЗА, да бъде направено нещо за пре
венция на самоубийствата чрез финанси
ране по т.нар. „Норвежки финансов ме
ханизъм“. За съжаление проектът буксу
ва близо 2 г. заради промените в МЗ,
консултанти на проекта, наши вътреш
ноинституционални проблеми. Но в мо
мента има шанс нещата да заработят
отново.

Грижата на държавата е в това да
участва, като инициира, поддържа и сти
мулира начинания за просвета, пре
венция и ранни интервенции в областта
на психичното здраве.

Кои са найчестите причини за депресия
та? Има ли точна статистика колко
българи страдат от депресия – често
излизат шокиращи цифри, доколко са
верни? Болест ли е депресията и как мо
жем да се справим с нея? Кога в битката
влизат и медикаментите и вярно ли е
твърдението, че можем да се пристрас
тимкъмтях?

Депресията е от групата на т.нар. „чести
психични разстройства“, които в голяма
та си степен са предизвикани от стресори,
заедно с предразположеността към
депресия. Има данни за България, които
показват, че около 20% от хората над 18 г.
някога през живота си са преживяли ня
какво често психично разстройство.
Публикувани са в Бългаското списание
за обществено здраве4 през 2010 г. Група
та на т. нар. „разстройства на настрое
нието“, каквито са депресията, бипо
лярната болест и дистимията, имат по

жизнена честота у нас, около между 6 и
7% (публикувани пак там). Дела на
депресията е 5,6% от българското населе
ние. Депресията е психично раз
стройства, засягащо емоциите. Леките
депресии биха се повлияли от психотера
певтична работа с компетентен профе
сионалист. Умерената и тежката депре
сия се лекува с антидепресант и с други
видове психотропни медикаменти – в за
висимост от конкретната клинична
картина. Не е вярно, че към антидепре
сант, предписан за лечение на депресия,
човек може да се пристрасти.

Алкохолът и наркотиците каква роля
играят? Депресията и отчаянието ли ни
подтикват към тях като един вид бягс
тво от проблемите, или вследствие на
употребата им ставаме агресивни, асо
циални итъжни?

Алкохолът има антитревожен и развесе
ляващ ефект, улеснява заспиването и
усещането за комфорт. Като такъв
често злоупотребата му е маладаптивен
начин за справяне със стреса. В момента
работя по тема, свързана с образова
ността, депресията и злоупотребата с ве
щества. Прави впечатление, че бо
лестността от алкохолна злоупотреба
„дублира“ до известна степен бо
лестността от депресия.

Да, употребата на алкохол е бягство – в
началото, покъсно става част от ежедне
вието. „Проблемите“, или казано профе
сионално – стресът, е една от причините
за злоупотребта с вещества. Следствията
от злоупотребите са общоизвестни и
ясни, мисля, за обществото ни.

И накрая, как ще коментирате състоя
нието на здравеопазването у нас като
цяло? Подкрепяте ли идеята за въвежда
нето на електронна здравна карта?

Някои области на здравеопазването са
със страхотни постижения и ежедневно
спасяват животи. Други са в калта. Мне
нието ми за здравеопазването е, че силно
са нарушени балансите във финансира
нето. Информационна система трябва на
българското здравеопазване, а здравната
карта е малък елемент от нея. Много ра
бота ни чака.

1. http://ncphp.government.bg/spisanie.html?start=9

2. http://ncpha.government.bg/files/Jurnal_NCPHP_

2_2010++.pdf

3. http://ncphp.government.bg/news/1068световен

дензапревенциянасамоубийствата – 10

септември2014.html

4. http://ncpha.government.bg/files/Jurnal_NCPHP

_2_2010++.pdf

(Продължава от стр. 5)
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Н
аближава найпрекрасното и вълшебно
време от годината – коледните и нового
дишни празници. Ако не сте забелязали, че

календарът вече е почти на декември, огледайте се –
моловете светят като Лас Вегас, украсени дръвчета
има на всяка крачка, Марая Кери вече звучи по ра
диостанциите, рекламите ви предлагат подаръци за
близките, колегите в офиса правят списъци и
пресмятат на кой роднина какво да вземат, улиците
са сякаш попълни с живот. Някак се разнежваме,
смиряваме, ставаме пообщителни и отворени към
хората. Сещаме се, че не сме били достатъчно добри
към околните, че сме ги пренебрегвали, вглъбени в
своя си вътрешен свят, пък празници са, редно е да
направим нещо за някого другиго, за да изкупим
греховете си и да започнем начисто новата година.
Нищо че това обикновено трае до максимум 5ти
януари. Пускаме SMSи за благотворителни каузи,
посещаваме домове за деца, лишени от родителска
грижа, оставяме по монетка в купичката на прося
ците в подлезите, помагаме на баби и дядовци да
пресекат улицата... Ине, това не е материал, в който
ще ви обяснявам как трябва да бъдем човеци всеки
ден, а не само по празници. Това е материал, в който
ще ви запозная с една инициатива, която не изисква
много усилия, ноще даде надежда, усмивка и топли
нананякогоне заденилидва, а задостадълго време.

„Бъди човек“ се ражда от един разказ във
Фейсбук – момче отива да напазарува след работа и
предмагазина заварва 7580годишен дядо, опитващ
се да продаде няколко букетчета с набрани от него
цветя, за да си купи хляб. Естествено никой не отра
зява дядото, а който го забелязва, бързо подминава.
Стигат ни нашите проблеми и емоции сякаш,
отказваме да поемем и част от тези на другите, ре
шаваме,чещомгиотминем, тещеизчезнат, все едно
ги няма, все едно никога не са съществували. Момче
тообаченеподминава– виждалоечовекана същото
място и преди. Поважното – прочело е мъката и
отчаянието в очитему, срама, който обаче е победен
от глада. „С голямо удволствие накупих яйца, мля
ко – прясно, кисело, хлябове, кренвирши, пастърма,
риба, бисквити, баклава и сирене.Няколко консерви
бобилютеница.След секундибяхпринего с 2пълни
плика щастие. Той се разплака и започна да пита за
името ми и защо го правя. Даде ми найхубавия

букет, но аз не приех. Не го чувствам за нужно.
Той ми даде нещо много повече и то е душевна
топлина“. И апелира – всички ние да предадем на
татък. Така се ражда събитието във Фейсбук По
дариКоледна вечеря на пенсионер в нужда, както
и сайтът „Бъди човек“.

Идеята е в един ден всеки от нас, който имажела
ние, да приготви топла вечеря, която да подари на
пенсионер в неравностойно положение, или пък да
му напазарува и занесе продукти, подобно на разка
за погоре. Организаторите са избрали датата 21ви
декември. Инициативата обаче е изцяло във ваши
ръце – сами трябва да изберете кой възрастен човек
да посетите и какво даму занесете. Аконе познавате
такъв,достатъчно еда се огледате около себе си –ще
откриете много изстрадали баби и дядовци в подле
зите, където продават цветя, терлици, сладки и
въобще всичко, което са намерили вкъщи, в су
пермаркетите, където броят стотинките си за ко
фичка кисело мляко, пред пощите, където се редят,
за да получат скромната си пенсия, в градския
транспорт, по улицата – те са пред очите ви всеки
ден.В случай че не се сещате, кликнете на линковете
погоре – има събития за повече от 60 града и села в
страната, където желаещите да участват се органи
зират. Ще намерите информация и за домове за ста
ри хора – адресите и телефоните им, като там също
можеда изпратите продуктиилипък ощеподобре –
да отидете на място. Според анкетата, която са про
вели инициаторите, 60% от бабите и дядовците най
много биха се зарадвали на това някой просто да ги
попита: „Как си?“. Да седне и да си поговори с тях.
Малко трябва на човек, всички го знаем, норядко го
даваме. Добра дума и минутка внимание винаги ще
сиостанатнайценнияподарък.

Относно финансирането – всеки според
възможностите си преценява каква сума може да
отдели и с нея да закупи продукти. Организаторите
съветват да поговорите с управителите на местните
супермаркетиили собственицитенамагазинчетата в
квартала ви, защо не и със самите производители на
храни, ако имате контакт, да им разкажете за ини
циативата – така може да получите отстъпка. В слу
чай че се притеснявате, че не може да отделите мно
го средства, в събитието във Фейсбук за вашия град
може да се разберете с някого и да напазарувате

заедно, такива организации вече текат. Със си
гурност имате и близки и приятели, които биха се
включили – заедноще успеете да зарадвате един чо
век внужда.Споменете инаколегите си в службата –
всеки да участва с колкото и каквото може. Със си
гурност ще има запалени по идеята и заедноще по
дарите на някого топлина за празниците. Личният
пример и инициатива са найважни – нали знаете,
ако зад всяко добро същество застане поне още
едно, тогава...

А защо само пенсионерите да получат вечеря и
продукти на 21ви декември? Сякаш те винаги са
извънфокуса ни. Опитваме се да помагаме на наши
те баби и дядовци, но някои от връстниците им ня
мат деца и внуци или пък имат, но те отдавна са ги
забравили. По Коледа найобгрижвани обикновено
са децата в неравностойно положение, опитваме се
да компенсираме липсата на домашен уют с подаръ
ци и лакомства и да им обърнем внимание. Има оба
че и други нуждаещи се. Затова и тази инициатива е
насочена към възрастните хора. Разбира се, ако има
тежелание иресурс,можеда се включите в няколко
различникаузи.

Друго често срещано питане е защо акцията е
само един ден. Няма да ви цитирам отговора на ини
циаторите –моят е, че никой няма да ви спре, ако ре
шите да го направите и в друг ден, делничен такъв.
Нее задължителнодачакатепразник.

Ще завърша с един интересен призив от страни
цата на събитието – „Молим, нито една политическа
партия да не участва! Няма как да позволим едно та
кова истинско, благородно събитие да се превърне в
безплатен ПР на политици. Всеки, който участва,
участва като индивид и гражданин – по собствена
преценка и напълно безкористно“. Личното ми
разбиране е, че благотворителността трябва да оста
не анонимна, не да се ползва като индулгенция или
като демонстрация колко сме добри и благородни,
още помалко пък за събиране на лайкове във
Фейсбук. Затова нека наистина участваме като
граждани, всеки в лично качество. Да подарим
добрина, без да очакваме нещо в замяна и без да
натрапваме делото си, търсейки одобрение и възхи
щение. Както се пееше в една песен: „Да направим
нещомалко,но занякойдруг“.

Веселипразници!

Бъди човек
Подари Коледна вечеря на пенсионер в нужда

МихаелаЛазарова
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нататък. Разпечатай и подари. Изпрати в електронен вид. Стани наш активен разпространител в твоя блок,
квартал и град. Очакваме новини за протеста и от твоя град: vestnikprotest@gmail.com

В късна нощ – преди години – сам над книгите старинни,
безотраден, вниквах, жаден, в знания незнайни тук; –
скръбен, търсех без сполукамир във тайната наука –
но оборен в сънна скука, чух внезапно бавен звук.
„Някой гост навярно чука – казах, вслушан в тихий звук. –
Някой гост – и никой друг!“

Бе декемврий – помня още! – Мрак имраз от всички нощи; –
от камина блед отблясък пред прага береше дух. –
В скръб деня аз чаках всуе! Без надежда пак да чуя
с благовест и алилуя името „Ленора“ тук!
Светлото и рядко име, щошепне вече тук
на земята – никой друг!

Апурпурните коприни на завесите старинни
пълнеха нощта пустинна с ужаси при всеки звук.
Примълнял до изнемога, в зло предчувствие, в тревога,
аз се ободрявах строго: – „Някой гост дошъл е тук!
Туй е някой гост нечакан, закъснял без покрив тук;
някой гост – и никой друг!“

Идори с внезапна дързост тръгнах към вратата бързо,
като казах: „Извинете! Да! Дочух аз смътен звук; –
но унесен дремех в скука, а тъй слаб и тих бе звука,
че когато се почука, аз не се опомних тук...“ –
Иотворих, за да видя кой тъй късно чука тук? –
Вън бе мрак – и никой друг!

Ноунесен в мисли скъпи, в стаята едва пристъпих,
чух – и този път посилно – пак таинствения звук –
„В прозореца непрестанно удря някой клон случайно
и във тази нощпотайна ужаси вселява тук.
О, на тази страшна тайна, знам, причината е тук –
вятърът – и никой друг!“

През завесата пурпурна блъснах прозореца бурно
и през него в миг се втурна с горд полет и рязък звук
гарванът от мойто златно и свещено Безвъзвратно –
и във моята стая пуста, тъкмо над вратата тук –
върху бюста наПалада кръг изви и кацна тук
гарванът – и никой друг!

Истоях аз в него вгледан, а той върху бюста бледен
бе от лорд погорд и важен, че започнах разговор:
„Нямашти качул разкошен, но не си страхлив, а мощен,
гост от край, де в мрак всенощем бродятСенки странен хор.
Как те Сенките наричат в чернияПлутонов хор?“
Той програкна: „Nevermore!“

Бях учуден, изненадан, а той все тъй горд и хладен
впил бе – строг и безпощаден – във душами огнен взор.
Взех кресло и седнахмрачен. Иразмислях озадачен
има ли, макар невзрачен, смисъл в този отговор?
Щопредсказва, горд имрачен, той в своя отговор
с туй зловещо „Nevermore!“

Ивъв спомени погълнат, мислех и седях безмълвно
сам пред тоя дух прокълнат отПлутоновия хор.
Ах! – в креслото осветено нявга двама ний блажено
смеехме се оживено тук след весел разговор. –
Но в креслото осветено няма пак, склонила взор,
тя да седне: – „Nevermore!“

Вмиг… помеките килими сякаш стъпки чух незрими –
сякаш стъпват серафими, пратени от божий хор.
– „То в скръбта ти за Ленора бог на ангелите с хора
миг забрава ти изпраща! – викнах аз с възрадван взор. –
Пий и забравиЛенора! – Спри с надежда в бога взор!“
Грак отвърна: „Nevermore!“

„Не! – извиках, пламнал в огън. – Този грак е твойто сбогом!
Чуй! Иди си ти отново в чернияПлутонов хор!
Не оставай знак за спомен тук от теб, о вероломен!
Оставиме сам бездомен! – Махай се от моя взор!
Чуй! Изтръгвай от сърце ми своя клюн и своя взор!“ –
Той програкна: „Nevermore!“

Истои над бюста бледен, тъй зловещо вмен загледан,
сякашДемон всепобеден впива своя огнен взор.
Бди с тържествена осанка – и над всичко хвърля сянка.
Иот тази сянка, скрила и лазури, и простор –
знам – уви! – душата няма – към лазури и простор! –
пак да литне: – „Nevermore!“
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