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Кръгът за разговор е пространство за
разказване на истории, размисъл и
споделяне. В него е важно всеки глас
да бъде чут, всеки да има възможност
да разкаже своята история и сподели
преживявания. В кръга се използва
щафета – “говорещ предмет“,
символизиращ правото да говори на
този, който го държи в момента.
Обикновено „говорещият предмет“ се
избира от фасилитатора, наричан още
„пазител на кръга“, като стремежът е
да има символно значение свързано
или с групата, участваща в кръга или с
проблематиката, която ще се обсъжда
в кръга.

В кръга за разговор са поканени
представители на всички
заинтересовани страни от
приемането на Закон за
психотерапията в България
Времето е ограничено.
Основна ценност в кръга е
уважението. Всяка позиция,
споделени мисли и чувства се
възприемат като важен принос
в разговора

Вашето мнение, предложения и
гледна точка към поставения за
обсъждане въпрос са важни и
организаторите гледат на тях
като значителен принос за
определяне на бъдещи стъпки в
създаването на Закон за
психотерапията.

Какво е важно да знаете предварително?
Някои ключови факти:
•

•

•

•

•

•
•
•

•
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През 1993 се учредява „Българска асоциация по психотерапия и психологично
консултиране” (БАППК), по-късно преименувана на „Българска асоциация по
психотерапия” (БАП), като професионална организация, обединяваща различните
модалности и психотерапевти. (Румен Георгиев - Председател за периода от
учредяването до 2000 г.)
БАП става член на Европейска асоциация по психотерапия (ЕАП), през 1996 г.
Основната цел на ЕАП е да работи за поддържането на високи научно обосновани
стандарти за обучение по психотерапия и да се застъпва за нейното свободно и
независимо практикуване. Основен документ на организацията, на който се базира и
БАП, е т.н. Страсбургска декларация за психотерапията
2000 г. е началото на продължаващите и до днес системни усилия за развитието на
психотерапията и нейното регламентиране чрез закон. Първите важни резултати са,
че БАП приема политика за въвеждане на законодателство за психотерапия, така че тя
да може да бъде партньор за преговори по време на процеса на подготовка на такова
законодателство в България. (Евгений Генчев - Председател за периода 2000-2006 г.,
Работна група по Закона, която се среща с представители на МЗ: доц. д-р Никола
Атанасов - Председател за периода 2006-2009 г, д-р Димо Станчев, д-р Гълъбина
Тарашоева).
През 2007 година Министерството на здравеопазването издава „Наредба № 1 за
условията и реда за провеждане на медицинските дейности, свързани с лечението на
лицата с психични разстройства”, в сила от 01.07.2007 г., в която се описва с каква
квалификация и какви специалисти могат да практикуват психотерапия в лечебните
заведения.
На 9.04.2010 г. в рамките на ІV- та Национална конференция по психотерапия
„Стандарти и практики” във ВАРНА е организирана Работна кръгла маса за закона за
психотерапията с участието на председателите на школите, членуващи в БАП,
членовете на УС на БАП, членовете на Работната група за изработване на закона,
народен представител от Парламента - Ирена Соколова, МТСП, МЗ, представител от
Европейска асоциация по психотерапия –Генерален секретар на ЕАП за периода- Д-р
Алфред Приц.
На 17.05. 2012 г. на Кръгла маса “Професията психотерапевт в България”, се подписа
Меморандум за подкрепа за изработването на закон за психотерапията (Георги
Антонов - Председател за периода 2009 – 2012 г.)
На 14.05.12 е представена Първа чернова на Проектозакон за психотерапията в
България – качен е и на сайта на БАП.
От 1 януари 2013 година в Националния класификатор на професиите и длъжностите
под номер 2634-6004 е вписана професията „психолог-психотерапевт”. Това е
официално признаване на професията „психотерапевт”, но не отговаря на
утвърдената практика и стандарти за добиване на правоспособност залегнали и в
Страсбургската декларация, както и на становището на БАП, че психотерапията е
независима професия.
На 04.06.2016г. на Общо събрание на БАП е представена презентация „БАП –
организационни предизвикателства и перспективи при стандартизация и акредитация
на обученията по психотерапия” , която илюстрира и добре описва стандартите за
добиване на квалификация „психотерапевт“, в това число и продължаващото
професионално развитие. (д-р Димо Станчев – Председател за периода 2012-2018 г.)

Ценностите, около които се обединяват психотерапевтите в България, индивидуалните
членове на БАП и груповите членове на БАП, се базират на Страсбургска декларация за
психотерапията, а именно:
•
•
•
•
•

Психотерапията е независима научна дисциплина. Нейното
практикуване представлява независима и свободна професия.
Обучението по психотерапия се извършва на висококвалифицирано
научно равнище.
Многообразието на психотерапевтичните методи е осигурено и
гарантирано.
Обучението по психотерапия включва теория, себепознание и
практика под супервизия. Придобиват се необходимите познания за
различни психотерапевтични процеси.
Достъп до обучението е възможен на основата на различни
предварителни квалификации, преди всичко по хуманитарни и
социални науки.

Основни документи на БАП очертаващи професионалната практика и стандарти в
България
◢

◢
◢

Правилник за Удостоверяване на правоспособност по психотерапия според
стандартите на БАП, който е съобразно стандартите на Европейската асоциация по
психотерапия
Първа чернова на Проектозакон за психотерапията в България
„БАП – организационни предизвикателства и перспективи при стандартизация и
акредитация на обученията по психотерапия”

Списък на поканените за участие институции/ организации и техните представители
Основният принцип, който сме спазвали в идентифицирането на участниците е до
колко дадена организация / институция / участник е свързан с психотерапията и
нейната практика, независимо от неговата роля (клиенти, обучаващ се, обучител,
осъществяващ контрол и мониторинг относно професионалните стандарти, правна
регулация или професионалист от сродни професии, с които имаме общо поле на
приложения, но различна практика)
Поканени за участие са следните институции, организации и представители:
1. Дружество на психолозите в република България (ДПБ)
2. СЗО
3. МОН
4. МТСП
5. МЗ
6. НАПОО
7. Дружество Българска асоциация за защита на пациентите (БАЗП)
8. Българска асоциация по когнитивно-поведенческа психотерапия
9. Българска асоциация по музикотерапия
10. Българска асоциация по фамилна терапия
11. Българско дружество по психодрама и групова терапия
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12. Българско Неорайхианско Психотерапевтично Дружество (БНПД)
13. Българско общество по аналитична психология К. Г. Юнгwww.jungbg.org
14. Дружество за психоаналитична психотерапия
15. Дружество на краткосрочните терапевти в България
16. Дружество по позитивна психотерапия в България
17. Българска асоциация по психоонкология
18. Българска асоциация по арт-терапия
19. Сдружение Българска Асоциация по Транзакционен анализ / БАТА/
20. Българска асоциация по Логотерапия и Екзистенцанализ
21. Национален делегат на БАП в ЕАП
22. УС на БАП
23. Комисия по стандартите на БАП
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