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ОСНОВНИ ЦЕЛИ
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+ Да се засилят връзките между членовете и различните психотерапевтични 
модалности в БАП;

+ Да се засилят връзките между колегите и да се създадат условия за добро усещане за 
професионална етика, колегиалност и възможност за вътрешна регулация;

+ Да се изгражда административен капацитет на организацията;

+ Да се създават и/или осъвременяват документи, които служат за професионалната 
регулация – Етичен кодекс, Стандарти за обучение и практикуване, Описание на 
ключовите умения и знания на психотерапевтите (компетентностите), 
Продължаващото професионално развитие, правилници, протоколи, комуникация с 
държавни институции, комуникация с организации в областта на психичното здраве;

+ Да се създадат условия за насърчаване на развитието на психотерапията като 
професия;
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ОСНОВНИ ЦЕЛИ



Чрез организиране на срещи, на които в зависимост от темата и формата бяха канени 
груповите членове, индивидуалните членове и съмишленици на БАП, както и представители 
на държавни институции и граждански организации.

+ Кръгла маса „Етични принципи в психотерапевтичната практика в България“, 11 
октомври 2019г.

+ Партньорска среща между Център за интердисциплинарни изследвания и иновации в 
неформалното образование и Българска асоциация по психотерапия, 1.12.1219г.

+ Х-та Национална конференция по психотерапия „Работа с липсващото“, 21.-23.02.2020г., 
в която взеха участие почти всички групови членове на БАП, както и общества, 
представени в БАП чрез своите председатели и индивидуални членове.

+ В конференцията беше отделено специално пространство за студентите и 
интересуващите се от обучението по психотерапия в различни психотерапевтични 
модалности.
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Как работихме за постигането на тези цели:



+ Всеки момент ще излезе Сборникът на БАП „Работа с липсващото“, с материалите от 
конференцията и с посвещение на доц. д.-р Никола Атанасов;

+ Кръгът за разговор: „Перспективи пред професията психотерапевт“;

Инициативи във връзка с пандемичната ситуация с COVID 19

+ Безвъзмездно онлайн или дистанционно консултиране за периода на извънредното 
положение – платформа с график на психотерапевти от Регистъра;

+ Секция на сайта на БАП - Полезна информация и връзки, послания и документи, 
които да подпомогнат работата на колегите;

+ Виртуално пространство Затворена Фейсбук група Професионалната общност и 
Covid-19, която продължава да е активна и до момента;
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Как работихме за постигането на тези цели:



Организирахме събития по актуални за момента въпроси, засягащи професионалната 
ни общност:

+ Психотерапия като социална услуга – онлайн, 23.06.2020 г.

+ Психотерапия в институции – онлайн, 1.09.2020 г.

Има още предложения за теми:

+ Психотерапия в частна практика

+ Работа на психотерапевта в сътрудничество с други специалисти
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Как работихме за постигането на тези цели:



През 2020 г започнахме работа по вътрешната регулация на професията. 
Завършени са следните документи в работни групи и в сътрудничество с 
Комисията по етика и Комисията по стандартите:
+ Преведен, адаптиран професионално и редактиран документ „Декларация 

за етичните принципи от ЕАП“, който послужи за насоки за обновяването на 
Етичния кодекс на БАП

+ Преведен, адаптиран професионално и редактиран документ „Ключови 
професионални компетентности на психотерапевта, който практикува в 
Европа“

+ Преведен, адаптиран професионално и редактиран документ 
„Продължаващо професионално развитие (европейски стандарти)“ , 
представени са последователно на груповите и индивидуалните членове

+ Преведен, адаптиран професионално и редактиран документ „Европейски 
сертификат по психотерапия (ЕСП)“
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Преведени са и следните документи, които ще послужат на по-нататъшната 
работа за създаването на Регистър на обучителните организации по 
психотерапия в различните модалности и стартиране на процедурата за ЕСП:

+ Европейски сертификат по психотерапия (ЕСП): Директно вписване в 
подробности

+ Европейски сертификат по психотерапия (ЕСП): Прием по старейшинство
с посредничество чрез НАО И EWAO

+ Въпросник за Европейския институт за акредитиране на обучението по 
психотерапия 

Съвместно с Националния делегат на БАП в ЕАП се работи по информирането 
и процедурите по кандидатстване за Европейски сертификат по психотерапия 
към ЕАП, за който Цветелина Йосифова ще сподели малко по-късно.
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+ Кампанията „Разговаряме за стандартите в психотерапията“ с две събития до 
момента:

+ Кръгла маса (виртуална), на която беше подписан Меморандум, чрез който УС, 
Комисията по стандартите, представители на груповите членове потвърдиха своята 
подкрепа и възприемане на професионалните стандарти за обучение и практикуване 
на психотерапия на европейско ниво, проведена на 30.03.2021г.

+ Среща с представители на груповите членове и на обучителни организации 
„Разговаряме за стандартите“, проведена на 25.05.2021г.
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Как работихме за постигането на тези цели:



БАП чрез свои представители е участвал в събития, организирани от Българско 
дружество по психодрама и групова терапия: 

+ Общо събрание на БДПГП за 2019 г. с участие в Кръгла маса за стандартите

+ Общо събрание на БДПГП за 2021 г. с участие с презентация и дискусия

+ „Професионални компетентности на психотерапевта, който практикува в Европа“ , 
проведена на 23.04.2021 г.

+ „Професионалното развитие на психодрама терапевта през призмата на 
обединението на множество обучителни институти в Европа“ - FEPTO, проведена 
на 21.05.2021 г.

+ „Продължаващо професионално развитие на психотерапевта, практикуващ в 
Европа. Професионалните роли, подпомагащи формирането и продължаващото 
развитие на психотерапевти/психодрама терапевта“, проведена на 04.06.2021 г.
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Как работихме за постигането на тези цели:



+ Участие в IX МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ПО ПСИХОЛОГИЯ 2020г., организирана от  
Дружество на психолозите в Република България, в Кръгла маса „Стандарти за 
изпълнение на психологически дейности”, на 14. 11. 2020 г.

+ Зимна школа, организирана от департамент „Когнитивна наука и психология“, НБУ, с 
презентация – „Психотерапията като независима и свободна професия“.

През последните три години БАП е била сезирана по професионални и етични казуси. 
Изготвени са 4 становища.

+ Предложение – да се сформират Експертни съвети по конкретните въпроси и казуси, 
по които се сезира БАП, особено що се касае до професионални въпроси. 
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Как работихме за постигането на тези цели:



СТАНОВИЩА
1. Становище относно Законопроект за съсловната организация 

и професионалната дейност на психолозите, 24.02.2021 г.

2. Становище относно Проект на Стратегия за психично здраве 
на гражданите на Република България 2020 – 2030 г., 
31.10.2020 г.

3. Становище във връзка със Закона за социални услуги (ЗСУ) от 
22.05.2020 год.

4. Становище относно Законопроект за съсловната организация 
и дейността на психолозите в България, 26.07. 2018 г.
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http://www.psychotherapy-bg.org/?p=3504
http://www.psychotherapy-bg.org/statement-mz-2/
http://www.psychotherapy-bg.org/zsu/
http://www.psychotherapy-bg.org/statements/stanovi6te-bap/


Над 74 срещи на УС
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13 срещи с груповите 
членове

10 срещи с Комисиите 
на БАП



+ Приети са 19 нови члена, общо са 
143 пълноправни индивидуални 
и 12 групови члена 

+ 7 нови психотерапевта са 
вписани в Регистъра, общо са 80 

+ 5 квалифицирани члена, общо са 
45 квалифицирани члена
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НАГРАДИ ЗА ПРИНОС В ПСИХОТЕРАПИЯТА В БЪЛГАРИЯ

През 2019 е създадена и въведена Процедура за номиниране и връчване на годишна 
награда за принос в психотерапията в България, по която всеки член на БАП може да 
направи своята номинация.

За последните три години отличени бяха:

+ доц. Златка Михова за цялостен принос в развитието на психотерапията с акцент 
върху значителния принос към системното мислене в България, 2020 г. 

+ Селина Перочевич (детски психоаналитичен психотерапевт, Великобритания) за 
значим принос към развитието на обучението по психоаналитична психотерапия в 
България, чрез въвеждане на метода „Наблюдение на бебета”, 2020 г. 

+ д-р Димо Станчев за значим принос в приложението на принципите на 
психотерапията в България, 2019 г. 
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http://www.psychotherapy-bg.org/?p=2260


НАГРАДИ ЗА ПРИНОС В ПСИХОТЕРАПИЯТА В БЪЛГАРИЯ

За последните три години отличени бяха:

+ Управителния съвет на Българско дружество по психодрама и групова терапия 
(БДПГТ), мандат 2016-2018 г. с председател Елена Евстатиева за значим принос в 
полето на психодрамата и груповата терапия в България, 2019 г. 

+ д-р Гълъбина Тарашоева за цялостен принос в развитието на психотерапията в 
България, 2019 г. 

+ д-р Ирина Лазарова за значим принос в полето на когнитивно-поведенческата 
психотерапия в България, 2018г. 

+ Милена Манова за принос в приложението на принципите на психотерапията в 
България, 2018г.
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Промени в основните регулиращи документи на БАП, които 
осъвременявахме в съответствие с настоящото състояние и 
бъдещите перспективи и политики на БАП:

+ Устава – две промени и актуално предложение

+ Етичния кодекс на БАП, съобразен с европейските насоки

+ Стандартите за обучение и практикуване на психотерапия

+ Продължаващото професионално развитие

+ Европейския сертификат по психотерапия – стартирана 
процедура
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Предложения и посоки 
за  бъдещи дейности 
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Предстояща работа, в съответствие с настоящото състояние и 
бъдещите перспективи и политики на БАП:

+ Да се поддържа научния и практичести професионален обмен между колегите;

+ Кампанията „Разговаряме за стандартите в психотерапията“;

+ „Разговаряме за етиката в психотерапията“, обсъждане на предложенията за 
обновения Етичен кодекс;

+ Популяризирането на Регистъра на психотерапевтите и насоки към нуждаещите се 
как да търсят и избират квалифициран психотерапевт;
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Предстояща работа, в съответствие с настоящото състояние и 
бъдещите перспективи и политики на БАП:

+ Връзка и сътрудничество с ВУЗ, които подготвят студенти по психология и 
хуманитарни специалности, за да бъдат запознати със стандартите на 
психотерапията и „Професионален кодекс за практикуване на психотерапия“;

+ Комуникация с държавни институции: МЗ, МТСП, МОН, ДАЗД, държавни комисии, 
МБАЛ, клиники и др.

+ Връзка с граждански организации и центрове, в които се работи консултативно и 
психотерапевтично и създаване на списък с възможности на стаж на 
специализантите по психотерапия;
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Предстояща работа, в съответствие с настоящото състояние и 
бъдещите перспективи и политики на БАП:

+ Да се опишат, представят и възприемат следните процедури и правилници:

+ Правилник за работа на Контролния съвет;

+ Правилник за работа на Комисията по етика (съдържа се частично в Процедурите 
за момента);

+ Осъвременяване на Правилника за работа на Комисията по стандартите;

+ Процедура за пререгистрация в Регистъра на психотерапевтите – на всеки 5 г. да се 
представя продължаващото професионалното развитие;

+ Критерии и процедура за удостояване с ниво „квалифициран“ за пълноправните 
членове в Регистъра на психотерапевтите;
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Предстояща работа, в съответствие с настоящото състояние и 
бъдещите перспективи и политики на БАП:

+ Стандарти за обучителна програма по психотерапия и за обучителна организация;

+ Процедура за кандидатстване и прием на обучителните организации в Регистър;

+ Създаване на бланка за кандидатстване в Регистъра на обучителните 
организации по психотерапия;

+ Създаване на Регистър на обучителните огранизации, които предоставят 
обучения в различни психотерапевтични модалности според стандартите на БАП 
и ЕАП;
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Предстояща работа, в съответствие с настоящото състояние и 
бъдещите перспективи и политики на БАП:

+ Осъвременяване на бланките за кандидатстване в БАП (работено е вече);

+ Заплащане на Експертната работа по становищата и Научната комисия на БАП –
да се формира перо в бюджета;

+ Комитет за събития и перо в бюджета за събития – онлайн и на живо;

+ Отделянето на професията „психотерапия“ с отделен номенклатурен код, за 
което разполагаме с описанието на професионалните компетентности;
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БЛАГОДАРНОСТИ
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БЛАГОДАРНОСТИ

+ Доброволците в конференцията „Работа с липсващото“, както и на всички 
представящи и на вас, участниците 

+ На Димо Станчев, Евгений Генчев, Румен Георгиев, Георги Антонов,  Гълъбина 
Тарашоева

+ Ирина Лазарова – за подкрепата и плътното участие в организацията на 
конференцията, споделянето на опит и мнения и идеи, цялостното съпричастие

+ Елена Евстатиева – за поканите, подкрепата, участията, обсъжданията и съвместната 
работа

+ Никола Атанасов, Моника Богданова, Силвия Цветкова и Ирина Лазарова като 
научен комитет и координиране на работата по издаването на сборника на БАП

+ Националния делегат - Цветелина Йосифова

+ Адв. Златка Коцалова, адв. Георги Биволарски, счетоводител Донка Иванова, Мартин 
Атанасов и всички невидими, но допринасящи за развитието на БАП съмишленици

+ На всички вас, че сте тук и сте част от общността на психотерапевтите в България!
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УС на БАП за периода 14.04.2018г. – 20.06.2021

o Анет Маринова –
зам.председател

o Ангел Томов

o Анелия Василева - секретар

o Анна Миланова

o Елка Божкова (04.2018 -
12.2019г.)

o Весела Вътева

o Марина Ангелова -
председател

o Светла Банкова – финансов 
отговорник

o Светлана Благоева –
зам.председател

o Стефка  Чинчева
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