
ГОДИШЕН ОТЧЕТ 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

УС НА БАП 

14.04.2018 – 24.02.2019 



10 месеца, 15 срещи 

12 заседания на УС  
3 срещи с представители на 

груповите членове 



10 месеца, 15 срещи 

Приети са 4 нови члена  
3 психотерапевта са вписани в 

Регистъра 
1 квалифициран член 



10 месеца, 15 срещи 

 СТАНОВИЩЕ ОТ БЪЛГАРСКАТА 
АСОЦИАЦИЯ ПО ПСИХОТЕРАПИЯ 

  
Относно: Законопроект за съсловната 
организация и дейността на психолозите в 
България, изготвен от работната група към 
Национално-информационната кампания 
на ДПБ "За модерна Европейска регулация 
на професията психолог в Република 
България" (2005-2018) с участието на 
народни представители и правни експерти 
от различни политически формации в и 
извън Парламента. 



10 месеца, 15 срещи 

отбелязване на  
празника  
 
Ден на психотерапията 
23 Ноември  

 



Ден на психотерапията 23 Ноември  



10 месеца, 15 срещи 

Промяна на членския внос за всички видове членове 
и таксата за поддържане на Регистъра на 
психотерапевтите.  
 
Това се налага поради неосъвременяване за последните 9 
години. 
 Индивидуални членове – годишна такса – 60 лв. 
 Такса поддържане на Регистър – годишна такса – 30 лв. 
 Такса обработка на документи за Регистър – 10 лв. 
 Групови членове – годишна такса – 160 лв. 
  
Предвид планирането на бюджета на Асоциацията, ви молим 
да планирате заплащането на членски внос най-късно до 1 
юни 2019 г.  



Процедури и Правилници на БАП 

 БАП  е национална присъждаща организация за 
квалификацията "психотерапевт". Постави си за цел да 
установи общи стандарти, регламентиращи качеството 
на квалификацията „психотерапевт“ в България.  
 

 За момента имаме: 
   Правилник за Удостоверяване на правоспособност по 

психотерапия според стандартите на БАП 
  Вписване в Регистъра, която включва и Процедурата 

за отписване от регистъра 
 



Процедури и Правилници на БАП 

 Предстои: 
 

 Създаване на регистър на обучителните институти 
 Разработване и приемане на процедури по номиниране и 

отличаване. Предлагаме това да става в отделен 
специализиран „Съвет по номинации и годишните награди 
по психотерапия”, които да работят по правилника и 
процедурите, разработени от УС, да събират номинации, да 
излъчват максимум трима наградени,  да ги предлагат на УС 
в срок 20 дни преди празника и УС да ги гласува и 
утвърждава. 

 Разработване и приемане на процедурата за прием на 
групови членове + описание на критерии 



Процедури и Правилници на БАП 

 Предстои: 
 

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

 Разработване и приемане на “Процедура за обжалване 
и оплаквания” след отхвърляне на заявка за 
последващо прегеристриране в Регистъра; 

 Стандарти на БАП за обучение и правоспособност на 
„психотерапевт”; 
 



Процедури и Правилници на БАП 

 Предстои: 
 

 Стандарти на БАП за обучение и правоспособност на 
„психотерапевт”; 

 Презентацията, представена и обсъждана на Общо 
събрание на БАП – София, 04.06.2016г. изготвена от 
Димо Станчев: “БАП – организационни 
предизвикателства и преспективи при 
стандартизация и Акредитация на 
обученията по психотерапия”.  

 



Процедури и Правилници на БАП 

Чл. 22. (ал.1) Контролният съвет: 
 (ал.2) Контролният съвет осъществява дейността си съобразно 

правилник, утвърден от общото събрание. 
Чл. 26. Дейността на комисиите по етика и по стандартите се 

урежда с правилници, утвърдени от общото събрание. 
 
 Предстои описание на: 

 
 Правилник за дейността на Контролния съвет 
 Правилник за дейността на Комисията по стандартите 
 Правилник за дейността на Комисията по етика 

 



АНГАЖИМЕНТИ НА УС 

24.02.2019 



АНГАЖИМЕНТИ НА УС 

Водене на Регистъра на 
психотерапевтите 
 

Подновяване на удостоверенията 
поименно след заявление 

Анна Миланова 



АНГАЖИМЕНТИ НА УС 

Създаване на  
Регистър на обучителните институции 

Весела Вътева 
Елка Божкова 



АНГАЖИМЕНТИ НА УС 

 Координиране и разпространение на 
изданията на БАП (сборници и др.) 

Елка Божкова и 
научна комисия  
доц. Д-р Никола 
Атанасов,  
доц. Моника Богданова 



АНГАЖИМЕНТИ НА УС 

Комуникация и редовни срещи с 
представители на груповите членове 
на БАП 

Весела Вътева 
Ангел Томов 
Марина Ангелова 



АНГАЖИМЕНТИ НА УС 

Създаване и координиране на 
работна група, която ще предлага 
промени в Устава 

Марина Ангелова 
Анет Маринова 
Светла Банкова 



АНГАЖИМЕНТИ НА УС 

Координирането на техническото 
обновление на информацията на 
сайта, фейсбук и електронен 
бюлетин на БАП 

Анелия Василева 
Елка Божкова 
Анет Маринова 



АНГАЖИМЕНТИ НА УС 

Създаване на организационен 
комитет за бъдещата конференция с 
международно участие, планирана 
за февруари 2020 

Светлана Благоева 
Весела Вътева 
Елка Божкова 



АНГАЖИМЕНТИ НА УС 

Кръгла маса на тема  
„Етиката в психотерапията”,  
която да се проведе на 19 май 2019 
година /неделя/ 



БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО 

Управителен съвет на БАП 
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