
ГОДИШЕН ОТЧЕТ 
20.06.2021 Г. – 26.06.2022 Г.



ДЕЙНОСТИ НА УС
1. Пререгистрация на БАП.
2. Срещи на УС – през седмица.
3. Създаване на експертен и научен съвет.
4. Среща с колеги с руски и украински език, които имат желание да се включат в работата с бежанци, с

координатор от Център на бесарабските българи в България.
5. Включване на Председателите на етичната комисия и комисията по стандартите в срещи на УС, с цел

уточняване каналите на комуникация и повишаване ефективността на процедурите.
6. Въвеждане на процедура за среща с кандидатите за индивидуално членство и прием на седем души.
7. Поддръжка на сайта и разработване на идеи за усъвършенстване, с цел по-лесна достъпност.
8. Изготвяне на становище относно възможността за провеждане на обучение по психотерапия в рамките

на университетските програми.
9. Организиране на празник за Деня на психотерапията и за посрещане на Рождество Христово.
10. Конференция „Отстояния“ – 90 участника.  





НАГРАДА ЗА ПРИНОС В 
ПСИХОТЕРАПИЯТА В БЪЛГАРИЯ

Дискусии на различни нива за уточняване на процедурата 



ОТЧЕТ НА КОМИСИЯТА 
ПО СТАНДАРТИТЕ 

ЗА ПЕРИОДА 20.06.2021 – 26.06.2022

1. Две сесии за вписване в регистъра – есенна за 2021г.
(когато са приети 2-ма души) и пролетна за 2022г.
(приети 2-ма души).

2. Управителният съвет проведе разговори за изготвяне на
процедура и стандарти за лицензиране на обучителни
институции. Това е една тема подходяща за
обсъждане и решаване от Общото събрание на БАП,
което евентуално да възложи на КС да изработи
такива.



ЕТИЧНАТА КОМИСИЯ

1. Участие в онлайн срещи на ЕК в работна група с представителите на груповите
членове и представители на УС на БАП за подготвяне на документ "Пътеводител на
потребителя на психотерапия".
2. Дадени са мнения и становища за дооформяне и въвеждане, както и
форми запознаване на членовете на БАП с новия Етичен кодекс.
3. Представени две становища по отношения на постъпили сигнали от клиенти. Те са
резултат от проведени регулярни обсъждания в ЕК, като е осъществена и онлайн среща
с един от клиентите.



ОТЧЕТ НА РАБОТНАТА ГРУПА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
НА ЕТИЧНИТЕ КОМИСИИ
"ЕТИЧНИ ПРИНЦИПИ НА 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНАТА ПРАКТИКА"
За отчетния период 20.06.2021 – 26.06.2022 се организираха поредица от работни 
срещи:
1. Дискусии за необходимостта да се изработи обучителен модул, като част от 

задължителната подготовка и обучение на психотерапевтите, което се налага, 
за да бъдем част от общата рамка на ЕАП относно етичните принципи в 
психотерапията. Предстои да се работи.

2. Изработване на документ „Пътеводител на клиента“ за всички, които имат 
нужда или желание да получат професионална психотерапевтична помощ. 
С този документ се цели да се даде повече информация относно естеството 
на  психотерапията, като след приключване на работата по него, ще бъде 
качен на сайта на БАП.

3. По предложение на Ирина Лазарова и Марина Ангелова, се изработи анкета 
(която предстои да бъде финализирана), с цел изследване нагласите, 
очакванията и информираността на хората за ПТ. Резултатите ще бъдат 
използвани за допълване на Пътеводителя. 



ТРУДНОСТИТЕ И
РЕШЕНИЯТА

1. Ангажираност на членове и комисии в условия на „ограничено лично
време“.

Устойчивост и упоритост

2. Счетоводството.
Обучение на член на УС

3. Необходимостта от време за напасване и общо темпо на УС.

Осъществяване на различни идеи по екипи



КАКВО ПРЕДСТОИ?

ИДЕИ? 



Членският внос?



ПЛАНОВЕТЕ НИ?

1. Работа с медиите, с цел популяризиране професитя на
психотерапевта и ролята на БАП.

2. Работа с Университетите по посока диалог за стандартите при
подготовока на психотерапевти.

3. Създаване на условия за среща на различните модалности, с цел
професионални диалози и усещане за принадлежност към гилдията.
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