
 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 
 

 
НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО 

ПСИХОТЕРАПИЯ  
за периода Юни 2009г. до Юни 2012 г. 

 
 
 

Уважаеми колеги, 
 
 Искам да започна с благодарност кам предишия УС на БАП, който 
отвори пространство за дискусия за създаването на Регистър и специален 
закон за психотерапията и при приключване на мандата си направи 
конкрeтни предложения за оптимизиране работата на ръководните органи на 
БАП в следните насоки: 
 
 1. Да се обърне по-голямо внимание на интернет-страницата на 
асоциацията и на работата чрез нея. Там да се публикуват новини, наред с 
Регистъра и информация за това какво е психотерапия, за кого е подходяща и 
как да се обърнем към психотерапевт; 
 2. В Комисията по стандартите да се включат тези от старите членове, 
които са заинтерсувани да работят за прокарването на Закон за 
психотерапията; 
 3. УС да бъде изпълнителна инстанция с основна задача да легитимира 
професията и да установява и поддържа отношения с обществеността. 
 
 

 



 Това помогна на новия УС на БАП да се фокусира и на база свършеното 
до този момент да начертае своите работни цели в следните насоки: 
 
 1. Създаване на официален Регистър на психотерапевтите; 
 2. Създаване на работна група за работа по Закона за психотерапия; 
 3. Подготовка и провеждане на Национална конференция по 
психотерапия; 
 4. Развитие на организацията и популяризиране на професията 
психотерапевт сред обществеността; 
 5. Политика и актуализиране и модернизиране на сайта на БАП 
 
 По т.1 Създаване на официален Регистър на психотерапевтите 
 
 Съвместно с КС /Комисия по стандартите/ на БАП се утвърдиха 
изработените вече ясни процедури за вписване в регистъра на 
психотерапевтите на БАП по две линии: редовни членове и членове по 
старейшинство. Именно: кандидатурите се разглеждат първо от КС, след 
което се предлагат за гласуване от УС на БАП. Одобрените кандидати се 
вписват в Националния регистър на психотерапевтите и получават специално 
издадено от БАП Удостоверение с регистрационен № и дата на вписване. 

 Официално Регистъра съществува от 2009 г. и до момента има вписани 
36 члена. Публикуван е в интернет страницата на БАП. 

 
По т.2. Създаване на работна група за работа по Закона за 

психотерапия: 
 
През октомври 2009 г. по инициатива на УС на БАП се създаде работна 

група за работа върху Закон за психотерапията в България. В началото в 
състава на групата влязоха 11 члена – колеги от настоящия и миналите УС на 
БАП, опитни колеги от КС на БАП, юрист, националния делегат на БАП, 
представители от МЗ и колега – народен представител.  

Започнахме с голям ентусиазъм и си представяхме, че в рамките на 
година ще успеем да се поздравим с изработен Закон за психотерапията. 
Стигнахме още по-далеч – планирахме на подготвената от БАП Четвърта 



Национална конференция по психотерапия, да предложим работен вариант 
/чернова/ на готовия Закон. За съжаление, работата по Закона се оказа много 
по-сложна и продължителна, отколкото си мислехме. Състава на Работната 
група силно се редуцира – с някои от първоначално поканените за нейни 
членове колеги се видяхме не повече от един-два пъти. 

Тук е мястото да изкажа благодарност на юриста г-н Георги Биволарски 
и на малкото останали колеги от Работната група, също и на членовете на УС 
на БАП, че не се отказаха и инвестираха много от времето си за 
продължаване на тази кауза, въпреки липсата на финансови средства. 

През месец май 2012г вече имаме готов вариант /чернова/ на бъдещия 
Закон за психотерапията в България. По инициатива на УС на БАП на 
17.05.2012 г. в хотел Сити София бе организирана Кръгла маса на тема 
“Професията психотерапевт в България”, на която бяха поканени 
представители от всички членуващи в БАП психотерапевтични организации, 
КС и УС на БАП, за дискусия по проектозакона. Работната среща мина 
успешно, обсъдени бяха важни текстове и направени предложения. На 
срещата беше подписан Меморандум за сътрудничество от всички 
психотерапевтични модалности, членове на БАП. 

 Проектозакона е публикуван на сайта на БАП 
http://www.psychotherapy-bg.org/?p=959, където всеки има възможност да се 
запознае с него и да отправи своите препоръки. До този момент имаме 
няколко поздравления и две официално постъпили предложения за 
корекции, които ще бъдат взети под внимание. Това на практика подкрепя 
нашето вярване, че закон за психотерапията не се прави, за да осигури 
интереса на няколко човека ( както бе писано в една публикация), а за всички 
психотерапевти в България и всеки от тях при желание и проявена активност 
може директно или индиректно да участва в неговото изработване. 

Надявам се чрез обединените ни усилия и финансово осигуряване, 
Закона за психотерапията да се внесе за обсъждане и гласуване в Пленарна 
зала на НС до края на 2012 г. 

 
 
 
 

http://www.psychotherapy-bg.org/?p=959


По т.3  Подготовка и провеждане на Национална конференция по 
психотерапия: 

 
На УС на БАП през есента на 2009 г. се взе решение за подготовка и 

провеждане на Четвърта Национална конференция по психотерапия под 
наслов „Стандарти и практики“. Конференцията се проведе през април 2009 
г., като за целта бе избрана обновената база на ВСУ „Черноризец Храбър”. 
Успяхме да осигурим и 5 000 лв. спонсорство, което подпомогна този проект.  

 
Основните цели, които си поставихме, бяха две: 
 
1. БАП като обединител на психотерапевтичното движение в 

България да подпомогне членуващите в нея 
психотерапевтични школи /а и не само те/ да презентират 
метода си и да се докоснат до работата на колегите си. 
Предложените уъркшопи бяха посрещнати с голям интерес и 
конференцията се проведе в дух на колегиалност. 

 
2. БАП да получи подкрепа от членовете си, от ЕАП и от 

обществеността за вече подготвения зоконопроект за 
психотерапията в България. За целта председателят на БАП 
изнесе доклад за развитието на психотерапията в България на 
откриването на конференцията, където бяха поканени и 
медии. Беше организирана Кръгла маса със специален гост 
проф. Алфред Приц, председател на ЕАП, който заедно с 
членовете на УС на БАП, членове от групата, работеща по 
Закона и представители на школите, членуващи в БАП, се 
обсъди направеното до момента по съзадаването на Закон за 
психотерапията в България. На тази среща проф. Приц даде 
много висока оценка за извършеното да този момент в БАП и 
заедно с участниците в кръглата маса подкрепи прокарването 
на такъв Закон. 

 
 



 
 По т.4 Развитие на организацията и популяризиране на професията 
психотерапевт сред обществеността: 
 
 През 2009 г., в началото на мандата на УС на БАП имаше 73 редовни 
членове, от които 19 квалифицирани и 8 групови. Днес, в средата на 
2012 г., имаме 104 редовни членове (приети 37, изключени 6 ), от които 
21 квалифицирани и 9 групови. По решение на УС на БАП бяха 
изработени специални членски карти на квалифицираните и редовните 
членове за принадлежнаст към БАП. Новоприетият групов член е „Група 
за развитие на психоаналитичната практика в България”. 
 От 2009 г. до сега председателя и членовете на УС на БАП, за да 
популяризират професията психотерапевт и да се даде широка 
обществена гласност на подогвения Законопроект за психотерапията в 
България, участваха в различни телевизионни и радио предавания. 
Излязоха и публикации на тази тема в големи национални 
ежедневници и списания. 
 
 За този мандат УС се събира 36 пъти, като заседанията се разделят на 
редовни и на такива, които касаят работа по проектозакона.  
 

• За периода юни – декември 2010 г. – 10 заседания на УС; 
• Януари – декември 2011 г. - 17 заседания на УС; 
• Януари – юни 2012 г – 11 заседания на УС; 
• Конференция „Стандарти и практики“; 
• Кръгла маса на тема “Професията психотерапевт в България”; 
• 17 срещи на работната група за Закона 

 
     За да се продължи мисията за обединяване на психотерапевтите в 
България, председателят на БАП предложи да се избере дата за 
професионален празник на психотерапевта. УС на БАП се спря и 
предложи две възможности:  27 март ( когато БАППК се преименува в 
БАП и става член на ЕАП) и 23 ноември (когато е регистрирана БАППК).  
 



Общото събрание чрез гласуване реши, че Денят на Психотерапевта в 
Република България ще се празнува на 23 ноември. 
 
Надявам се, че новия УС на БАП както и всички ние ще положим усилия 
да популяризираме сред обществеността нашият професионален 
празник! 
 

По т. 5: Политика и актуализиране и модернизиране на сайта на 
БАП  

От 2011 г. сайта на БАП има нов дизайн, а от 2012 г. е обновен 
имейла, като има възможност за коментари и комуникация между 
членовете. 

 
 
Благодаря за вниманието! 

                  
 
Георги Антонов,  
Председател на УС на БАП 
 
15.06.2012 г.     
София                


