
Проекто – програма за работата на УС на БАП за изборния период 2013-2015 г. 

Мисия на УС за този период: Превръщане на психотерапията в регламентирана и 
институционално разпознаваема професионална помощ, официално достъпна за нуждаещите 
се. 

Програмна цел: През мандата си УС ще се стреми да развива и поддържа ефективен баланс 
между евристично-хуманистичния дух на професията и нуждата от ясно регламентирана 
административна и законова рамка за нейното свободно и качествено упражняване, във 
взаимодействие с всички заинтересувани институции и организации. 

Програмни задачи на УС:  

1. Организиране на първото официално честване на Ден на психотерапията /психотерапевта/ – 
23.11.2012, (вкл. медийно отразяване и организиране на неформално събиране между 
колеги) и ежегодното му отбелязване; 

2. Планиране отбелязването на 20 години от учредяването на БАП (1993-2013г.) на „V 
Национална Конференция по психотерапия” - 11-13.10.2013 (вкл. медийно отразяване), 
както и провеждането на поне още една (VІ) Нац. Конференция до края на мандата на УС; 

3. Продължаване работата по финализиране на Закон за психотерапията: 
a. Актуализиране на Работната Група 
b. Привличане на допълнителен юридически потенциал 
c. Активности по лобиране! вкл. до представянето на проектозакона в правната 

комисия на парламента до края на мандата на УС; 
d. Професионални дискусии и „кръгли маси”; 
e. Работа по популяризирането му (вкл. медийно отразяване). 

4. Работа по Регистъра на Психотерапевтите (като основа за учредяването на Камарата на 
Психотерапевтите). 

5. Продължаване на активното взаимодействие с ЕАП и подкрепа на „платформата за 
контакти с ЕК”. 

6. Активна политика по „Fund-raising”: 
a. Формиране на Работна група; 
b. Активно проучване на всички достъпни проектни възможности!; 
c. Генериране на проекти в областта на Развитие на Човешките ресурси, Психичното 

здраве и др.. 
7. Стартиране на организирана научно-изследователска и приложно-публицистична дейност 

на БАП: 
a. Формиране на Работна група; 
b. Планиране и реализиране провеждането на постояннодействащ 

„Психотерапевтичен Семинар”; 
c. Подготовка на издаването на „Годишник на БАП”; 
d. Активизиране на взаимодействието с Дружеството на психолозите в България, 

Университетите, БПА и др. 
8. Оптимизиране на Интернет страницата по посока на по-голява интерактивност: 

a. Отваряне на Дискусионен Форум; 
b. Модериране на Форума (избор на Модератор/и). 

9. Оптимизиране на счетоводната дейност и отчетност в БАП; 
10. Провеждане на ОС на БАП (първо ОС на 20.04.2013), според Устава на Сдружението: 

a. Представяне на възможни промени в Устава на БАП  във връзка с: 
i. типа юридическо лице (в частна или обществена полза); 

ii. видовете членство (индивидуално и групово); 
iii. отношението/връзката между БАП и бъдещата БПК (Българска 

Психотерапевтична камара). 
 

От името на УС, Председател на УС:  Д. Станчев 


