
Отчет за дейността  
на УС на БАП 

1.12.2019 – 13.09.2020 



10 месеца, 27 срещи 

СРЕЩИ 

 

•14 заседания на УС  

•5 срещи с представители на 

груповите членове 
 

ЧЛЕНСТВО  

 

•Приети са 12 нови члена  

•1 психотерапевт е вписан в Регистъра 

•4 квалифицирани члена 
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Какво е новото в БАП 

◉ УС има нов член – Стефка Чинчева 

◉ С последните промени в Устава, БАП е пререгистрирана в обществена 
полза; 

◉ Груповите членове са включени в основния ни документ и е 
утвърдено правото им на глас в ОС ; 

◉ Вписано е представителството в ЕАП чрез Националния делегат на 
БАП в ЕАП; 

◉ Процедури за присъждане на Европейски сертификат по 
психотерапия  
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Какво е новото в БАП 

◉ Въведена е Процедура за номиниране и връчване на годишна награда 
за принос в психотерапията в България, всяка година се организира 
Комитет по номинации от представители на груповите членове; 

 

◉ БАП промени седалището си, премина към услугите на Банка ДСК, 
съответно – има нова сметка. 
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Банкова сметка: BG05 STSA 9300 0027 1149 92 
Банка ДСК 



Административен капацитет 

◉ Въведен е електронен регистър на изходяща и входяща поща, с номер 
и код. Деловодството е електронно, описва се документооборота на 
официалната кореспонденция, отправени запитвания, молби, жалби, 
административни становища и др. 

◉ Кодовете обозначават комуникация във връзка с: 

1. Етични въпроси 

2. Регистъра на психотерапевтите 

3. Членство в БАП 

4. Административни 

◉ Създаден е електронен регистър на сертификатите на участниците в 
събития, организирани от БАП. 
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Комуникаци и информация 

Сайтът, мейлите, Фейсбук страницата, Фейсбук групата, 

YouTube канала остават основен канал за комуникация,  

новини, информация и архив. 
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Проведени събития 

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

◉ Празник на психотерапията, 23.11.2019г. 

◉ 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. 

◉ Психотерапия като социална услуга – онлайн, 23.06.2020 г. 

◉ Психотерапия в институции – онлайн, 1.09.2020 г. 
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БАП и ЕК ще се ангажира с процеса 
на изготвянето на текстове и насоки, 
както за професионалната общност, 
така и към клиенти/пациенти, други 
организации и обучителни 
институции:,  като създаде 
ръководство с подробно описание на 
етичните принципи и процедури, 
което да е предназначено за 
клиентите/пациентите и за 
практикуващите психотерапия. 

8 www.psychotherapy-bg.org/etika-1-round-table/ 



Празник на психотерапията, 23.11.2019г. 

Отличени с годишна награда за принос в психотерапията в 
България за 2019 година са: 

 

▫ д-р Димо Станчев за Значим принос в приложението 
на принципите на психотерапията в България 

▫ Управителния съвет на Българско дружество по 
психодрама и групова терапия (БДПГТ), мандат 2016-
2018 г. с председател Елена Евстатиева, Райна Вецова, 
зам.председател, Николай Златев, ковчежник, Георги 
Дамянов, медии и социални медии, Инна Бранева за 
Значим принос в полето на психодрамата и груповата 
терапия в България 

▫ д-р Гълъбина Тарашоева за Цялостен принос в 
развитието на психотерапията в България 
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http://psychodrama-bg.org/n/


Празник на психотерапията, 23.11.2019г. 

10 http://www.psychotherapy-bg.org/praznik2019/ 



Партньорска среща между Център за 
интердисциплинарни изследвания и иновации в 
неформалното образование и БАП, 1.12.1219г. 

Обсъдиха се теми на общи интереси и 
възможности за сътрудничество през 
осмисляне за мястото на различните 
психотерапевтични подходи и модалности в 
практическото приложение на неформалното 
образование на студенти от бакалавърските и 
магистърските програми на Катедра 
„Социална работа”. 

11 www.psychotherapy-bg.org/pm/ 

http://www.psychotherapy-bg.org/wp-content/uploads/2019/12/Educ1.jpg


Х-та Национална конференция по 
психотерапия „Работа с липсващото“, 
21.-23.02.2020г. 

1 тема 

3 дни 

59 презентатори 

12 уъркшопа 

26 конферентни събития  

8 различни формата 

18 представяния на школи и институти пред 
студенти  

44 книги 

19 доброволци 

183 участника  

12 www.psychotherapy-bg.org/xconf/ 



Х-та Национална конференция по 
психотерапия „Работа с липсващото“ 
21.-23.02.2020г. 

Съпътстващо събитие в 
първия ден беше Кръгът 
за разговор: 
„Перспективи пред 
професията 
психотерапевт“.  

В Кръга дискутираха 27 
участника, фокусът беше 
Законът за 
психотерапията и 
стандартите за обучение 
по психотерапия в 
психотерапевтична 
школа) и практикуване на 
професията. 
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Х-та Национална конференция по 
психотерапия „Работа с липсващото“ 
21.-23.02.2020г. 

Обратните връзки бяха 
много положителни, 
имаше и конструктивни 
препоръки, събрали сме 
много предложения за 
теми за следващата 
конференция. 

Предстои да се състави 
сборник “Работа с 
липсващото”, събират се 
текстовете от 
конференцията, като 
могат да се включат и 
допълнителни.  
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Психотерапия като социална услуга – 
онлайн, 23.06.2020 г. 

▫ 6 презентатора 

▫ 40 участника 

15 www.psychotherapy-bg.org/social-service/ 



Психотерапия в институции, 1.09.2020 г. 

▫ 5 презентатора 

▫ 80 участници 

16 www.psychotherapy-bg.org/institutions/ 



COVID-19: Извънредно 
положение 

17 www.psychotherapy-bg.org/covid-19-2/ 

БАП стартира няколко инициативи, с които да подпомогне общността и 
работата на колегията.  

Полезна информация и връзки Виртуално пространство 
Затворена Фейсбук група 
Професионалната общност и covid-19 

Участниците в групата за 243,  19 са 
качените от модераторите за 
свободно ползване файлове, общия 
брой на публикациите е 132  
(статистика за периода 18.03.2020 – 07.09.2020) 

Безвъзмездно онлайн или 
дистанционно консултиране 
за периода на извънредното 
положение 



Безплатно онлайн консултиране 

◉ 14 психотерапевти от Регистъра на БАП 

◉ Според предоставена обратна връзка от 6 от тях: 

◉ 34 консултирани 

◉ 65 консултации 

◉ Заявки: паник атаки, страхове, свързани с вируса, 
тревожности свързани с пандемията и живот в условията на 
карантина, родителски трудности, трудности в отношенията 
между партньори, насилие в двойката, финансови 
затруднения и тревоги за бъдещето, преживявания, свързани 
със самота и изолация. 
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Становище от БАП относно 
Закона за социалните услуги 

  
БАП изготви Становище по Дело № 
3/2020 г. за установяване на 
противоконституционност на Закона за 
социалните услуги (обн., ДВ, бр. 24 от 
22.03.2019 г., в сила от 1.07.2020 г.). 
Становището беше поискано от 
секретариата на Конституционния съд. 
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www.psychotherapy-bg.org/zsu/ 



Предстоящо 

20 



Стандарти в 
психотерапията 
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Подновяване на работата по стандартите за 
психотерапията от КС, съвместно с 
груповите членове 

◉ База е модела за компетености, изготвен и приет от ЕАП 
през 2013 г на общо събрание в Москва. (The Core 
Competencies of A European Psychotherapist (Accepted at the 
EAP AGM, Moscow, July 2013) преведен е на български, 
понастоящем текстът се редактира терминологично; 

◉ Стандарти за продължаващо развитие на EAP 
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Подновяване на работата по стандартите за 
психотерапията от КС, съвместно с УС и 
груповите членове 

◉ Общи стандарти, регламентиращи качеството на 
квалификацията „психотерапевт“ в България 

◉ Критериите за обучение по психотерапия, вкл. за достъп до 
обучението и за обучителните институции (изработени през 
27.09.2006г. ) 

◉ Подробно описание на стандартите за професията 
психотерапевт, в съответствие с модела за компетености и 
Правилник за Удостоверяване на правоспособност по 
психотерапия според стандартите на БАП (04.06.2016г.) 

◉ Разработване и приемане на критериите за продължаващо 
обучение на БАП (за последващо пререгистриране в 
Регистъра);  
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“ 

БАП е поканена за участие в Международен конгрес по психология 

на Дружеството на психолозите в България 

(13, 14, 15 Ноември 2020) 

Ще бъдат представени  Стандарти , регламентиращи качеството на 

квалификацията “психотерапевт” 
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Промените в 
Устава 
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Предложения за ПРОМЕНИ В УСТАВА 
Ал.5) Когато това е посочено изрично в поканата за свикване на Общото 
събрание, последното може да се проведе и чрез използването на онлайн 
приложения, които позволяват създаване на конферентна видеовръзка 
между всички присъстващи на събранието, като например Skype, ZOOM и 
други, разполагащи с  подобни характеристики при условие, че членовете, 
участващи в събранието, могат едновременно да се чуват, виждат и 
разговарят помежду си. В този случай конкретното приложение, което ще 
се ползва, се посочва в поканата, като всички членове следва да получат по 
Е-mail линк за достъп до приложението и парола за достъп.  
При този начин при провеждане на събранието всички 
пълномощници/упълномощители са длъжни да изпратят пълномощните 
за участие в събранието на E-mail, посочен в поканата, не по-късно от 
началото на събранието, като изпратеното пълномощно трябва да е 
подписано с квалифициран електронен подпис на упълномощителя или да 
е сканирано копие на подписано от упълномощителя пълномощно. 
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http://www.google.com/sheets/about/
http://www.google.com/sheets/about/
http://www.google.com/sheets/about/


БЛАГОДАРИМ ВИ! 
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Управителен съвет: 
Ангел Томов 
Анет Маринова – зам. председател 
Анна Миланова 
Анелия Василева – секретар 
Весела Вътева 
Марина Ангелова – председател 
Светла Банкова – финансов отговорник 
Светлана Благоева – зам. председател 
Стефка Чинчева 
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