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Георги Ценов
1
 е бил поставен под пълно 

запрещение през 2002 г. и е живял лишен от деспособност 

до 11.12.2008г. Тогава, с решение на Върховния 

касационен съд, запрещението му е отменено. 

Документите, описващи поставянето му под запрещение, 

не са достатъчно ясни, за да дадат отговор на въпроса 

какво е наложило отнемането на дееспособността на този 

млад (тогава) човек. Но проследяването на историята му 

ни дава някои отговори. И така, Георги Иванов Ценов е 

роден на 27.02.1979 в гр. Пирдоп (тогава – Средногорие). 

Още на 3 дневна възраст е изоставен за отглеждане в „Дом 

майка и дете“. От тогава, до края на 2007 г. животът му е преминал в институции извън 

общността. Бил местен от едно на друго място, като предмет, без никога да е било вземано 

предвид неговото желание за едно или друго преместване, нито пък са отчитани реалните му 

потребности. Страда от сърдечен проблем, поставена му е и диагноза „умствена изостаналост”, 

по късно започва да получава и епилептични припадъци. 

До 2001 г. Георги е ученик в Социално учебно – педагогическо заведение (СУПЗ). 

Ако човек познава добре Георги, ще знае, че той обича да научава нови неща. Ще знае, че за него 

няма друго по-добро предизвикателство от това да знае, че може да научи нещо ново. Ако знае 

това, човек, ще разбира, че за Георги училището е било важно място. Там той е имал хора, на 

които е вярвал. Хора, от които е знаел, че може да научи нови неща. Хора, с които е имал връзка 

на доверие. Ако човек познава Георги, ще знае, че за него доверяването е труден и мъчителен 

процес, който минава през много фази и изпитания.  

През 2001 г. Георги навършва максималната допустима възраст за пребиваване в 

СУПЗ. Никой не му предлага никакво развитие в общноста, никаква алтернатива. Разбрал, че 

трябва да бъде преместен в дом, той бяга, крие се опитва да живее на улицата. Заловен е. 

Поведението му е квалифицирано като опасно и неприемливо. Настанен е в Дом за слепи хора в 

Пирдоп.  

Там хората са възрастни – не просто пълнолетни, като него, а стари, слепи хора. С тях 

той трудно комуникира, но в опитите да ги разбере, започва да се прави на сляп и да имитира 

тяхното поведение. Не минава много време – по-малко от година и Георги разбира, че ще бъде 

местен пак – сега в Дом за възрастни с умствена изостаналост. Той не си е представял така 

живота си. Той не иска да живее затворен. За това прави опит за самоубийство, протестира 

бурно.  

За да може да бъде преместен, въпреки протеста му, спрямо него са предприети две 

решителни стъпки: 

Най-напред, с решение на Софийски окръжен съд, Георги е бил поставен под пълно 

запрещение. Мотивите за отнемането на дееспособността му са следните: „Вследствие на 

съчетанието на соматично и психиатрично заболяване е налице промяна на личността с лесна 

внушаемост, интелектуален дефицит до степен на средна дебилност, които не позволяват 

ответника сам да се грижи за своите работи, както и да защитава интересите си.“  

По същото време са предприети и формалните действия за преместването на Георги в 

Дом за възрастни с умствена изостаналост (ДВУИ) с. Подгумер.  Протестите на Георги все така 

не стихвали. Физическото преместване на Георги било трудно при тази бурна реакция. За да 
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бъде решен проблемът, Георги е настанен на задължително психиатрично лечение в Карлуково. 

Нека напомня, че това се случва през 2002 г. Тогава настаняването на задължително лечение е 

било много лесно от сега. Няма значение, че Георги не страда от психично заболяване.  Според 

решението на съда, Георги е настанен на задължително лечение в психиатричната болница 

Карлуково, тъй като „страда от олигофренопсихопати”
 

(несъществуваща 

диагноза),”епилепсия, големи припадъци, чести дисфории“.   От болницата е закаран директно в 

Дома за възрастни с умствена изостаналост (ДВУИ) с. Подгумер. Там негов настойник става 

Директора на институцията. Той е и негов лекуващ лекар.  От този момент нататък Георги е 

поставен в условията на ужасяваща зависимост от настойника си. Общината не забелязва или 

предпочита да не забелязва очевидния конфликт на интереси. Не предприема никакви действия 

да контролира дейността на настойника. Това, съчетано с перманентния протест на Георги 

срещу това да живее в институция, правят живота му там непоносим.  Освен тежестта на 

условията в институцията, които са еднакви за всички, Георги търпи и произвола на настойника 

си, който се разпорежда с живота му безконтролно. 

А условията, в които Георги е принуден живее в институцията, в които живеят и 

останалите „домуващи” са кошмарни. През зимите е студено. Хората спят на легла без чаршафи, 

завити с едно одеяло, ако въобще са завити, потънали в собствените си изпражнения и урина. 

Храната е оскъдна. Грижа за соматичните и неврологични заболявания на настанените в 

институцията, включително и за Георги, не се предлагат. Не се предлага и стоматологично 

лечение. Вместо това се предписват психиатрични лекарства, много от които целят контрол на 

поведението. Именно такива лекарства получава и Георги.  

За времето на престоя си в ДВУИ Подгумер Георги бил подлаган на различни по вид 

„лечения“, които всъюност били наказателни акции, израз на разбирането на настойника му (той 

и директор на дома, той и лекуващ лекар), че Георги е „много опасен”. Лекарствата, които са му 

давани насила, имат увреждащ потенциал, още повече предвид на заболяванията на Георги.   

В институцията липсват смислени занимания, които да придават някакъв смисъл на 

ежедневието. Липсват трудотерапия. Липсва обучение. Хората, включително и Георги, не 

научават нищо, което да им помогне да се ре-интегрират някога в общността, а напротив – губят 

дори придобитите до този момент умения.  

Отношението към хората, включително и към Георги, е унизително и нечовешко. 

Отношението към хората е като към предмети, без чувства и воля, без желания и потребности. 

Личните карти на настанените там хора, включително и на Георги, се държат от директора на 

институцията, той е и настойник на всички поставени под запрещение.  

В някои случаи протестите на Георги завършват в психиатрична болница.  Ето един 

пример: След отказ да бъде преместен поне в друга институция, Георги се опитва да се добере 

до медия за да се оплаче от несправедливостта на която е жертва. Това се случва на 14.07.2004г. 

Около  12.50 ч., в близост до НДК, той бил задържан от служител на РДВР София. Задържането 

било обосновано с това, че “притеснявал влизащите и излизащите служители на НДК, където 

е и посолството на Израел”. На това основание Георги бил отново подложен на задължително 

лечение. Към аргументите за лечението му било добавено и това, че е е избягал от ДВУИ. Други 

аргументи за лечението се съдържат в съставената на 15.07.2004 епикриза, в която може да се 

прочете следното: “от два месеца непрекъснато обикаля министерства, ведомства, телевизии, 

вестници, безпокои служителите, категорично отказва да приема предписаните му лекарства, 

което предполага неговото агресивно поведение. ... Терапия: антиелепсин, карбамазепин, 

хлоразин, ...опасен! Необходимо е продължително лечение.” Тази епикриза е подписана от 

неговия настойник и лекуващ лекар. Тя става основен аргумент  при постановяване на 

задължително лечение.  

Молбите за напускане на институцията са парафирани от настойника (той и директор 

на институцията) „към досието”. Без коментар.   



След намеса на Столична Община, БХК (по програма на Mental Disability Advocacy 

Center) започва дело за отмяна на запрещението на Георги. Искането е уважено едва пред 

Върховен касационен съд. Решаващо за изхода на делото е изслушването на Георги. Той разказва 

на касационните съдии историята си, начина по който си представя живота си, нещата които 

може да прави. На 11.12.2008 г. е постановено решение, с което запрещението му е отменено.  

Към този момент Георги вече е избягал от ДВУИ – с. Подгумер и живее на улицата. 

Рабои в печатница. По-късно, подкрепен от неправителствени организации, намира подкрепа в 

гр. Пазарджик. Там живее в Дом за временно анстаняване, в домове на хора от Сдружението, 

което го подкрепя. Живее дори в хотел за известно време, докато се изгражда защитеното 

жилище, в което по-късно е настанен. В началото на 2012 г. Георги напуска жилището – то спира 

да функционира, тъй като проектът по който е изградено приключва, а Общината не сключва 

договор за делегирана държавна дейност.  

През цялото време обаче всички очакват от Георги да се впише в света вкойто живеем 

без някаква специална помощ. Трудно му вярат за всичко което е преживял. Малко хора разбират 

последиците върху личността му от тоталната безпомощност, в която са преминали 6 години от 

живота му. 

Сега Георги е бездомен. Бездомен е в град София, къето предпочита да бъде. 

Понякога работи. Понякога е лъган и експлоатиран. Понякога помага на хора като него да се 

справят с трудна ситуация. За хора, които не го познават, може да изглежда малко трудно да 

разберат веднага историята му – Геоги обича да измисля истории, в които разказва за мечтите и 

фантаиите си така, сякаш вече са се сбъднали. Все още, особено когато се развълнува, говори по 

трудно разбираем начин.  

Но вече изминаха почти пет години, откакто не е под запрещение.  

За този период той не е бил настаняван нито веднъж на задължително лечение. Не е 

бил арестуван. Не е наранил никого.  

За сметка на това започна да играе шах. Завърши школа за готвач. Намери много нови 

приятели. И въпреки трудностите, в които живее и липсата на подкрепа от страна на държавата, 

продължва да мисли за хората, които са в неговото положение и за това как да им помогне да 

излязат от него. 

Онова, което все още му липсва, е покрив над главата, малко подкрепа и извинение, 

за това, което е преживял. 

 


