
 

 

До 

проф. Пламен Дойнов, д.н., Ректор на НБУ, 

гл. ас. д-р Владимир Димитров, и.д. Зам. ректор на НБУ по учебната дейност 
 

проф. д-р Борис Сергинов, Декан на МФ на НБУ 

УС на Дружество на психолозите в България 

УС на Българска асоциация по психотерапия 

 
 

Уважаеми дами и господа, колеги, 
 
 
 
 
Повод за настоящото отворено писмо е видео съдържание, разпространявано чрез 
платформата за споделяне на видеа YouTube, касаещо предаването на телевизия 7/8, 
“Студио Хъ” от 20.01.2021 г., в което г-жа Лилия Стефанова, бакалавър по психология 
към НБУ, излага своята гледна точка относно получен отказ от страна на Магистърска 
програма по клинична психология - психоаналитична перспектива към НБУ, да започне 
обучение в нея. 

 
Подписаните по-долу психолози, психотерапевти, преподаватели по психология и 
студенти по психология искаме да изкажем своята дълбока загриже 

 
ност относно несъблюдаването на професионалните и етични принципи и норми, 
залегнали в уставите и етичните кодекси, както на Дружеството на психолозите в 
Република България, така и на Българската асоциация по психотерапия, и да изразим 
своето категорично несъгласие с публичното обругаване, при това без право на 
отговор, на уважавани колеги от професионалната ни гилдия, както това се случи по 
време на гореспоменатото предаване, с участието на г-жа Лилия Стефанова. 

 
Първоначално, психолог Стефанова относително коректно обяснява на водещия, че 
не й позволяват да продължи обучението си нататък, с още една магистратура, с 
мотив от официалния имейл от приемната комисия, че с публичните си изяви тя 
сексуализира професията психолог и уронва имиджа на университета, като е видно и 
че не изчита цялата страница аргументация от разпечатката на имейла, който държи в 
ръцете си. 

 
Същевременно, в хода на интервюто психолог Стефанова постепенно изважда извън 
контекста на така набързо споменатия от нея текст въпросът за „сексуализацията“ и 
все повече тълкува това решение като израз на факта, че университетът, конкретната 
магистърска програма и в частност гл. асистент Светослав Савов, участвал в 
комисията  по  прием  и  изпратил  официалния  отговор  до  г-жа  Стефанова,  явно 



подбират студентите си „по това как изглеждат, а не по това какви компетенции и 
знания имат”, като това тяхно тенденциозно поведение „обижда и тотално 
дискриминира“    „една    млада    хубава    жена“,    което    не    съответства    и    на 
„конституционните й права“. Нещо повече, тя съзира и последвала „линия на 
поведение, силно негативна, с цел уронване на имиджа й и възпрепятстване, тотално, 
на последващото й развитие и образование“, както и „завист в гилдията, да не би 
някой да се развива, да върви напред и да има клиенти“, с тенденция „да не се дава 
път на нови хора в тази професия“. Тези спекулативни заключения на г-жа Стефанова 
очевидно представят преднамерено, тенденциозно и некоректно смисъла на 
прочетеното от самата нея становище, което съвсем конкретно визира участията й в 
редица комедийни скечове, медийни и интернет изяви, които са широко достъпни в 
медийното пространство, част от които продуцирани именно от телевизионния канал, 
явяващ се неочаквано и арбитър на търсената от г-жа Стефанова справедливост. 

 
Всички долуподписани искаме да заявим твърдата си и уверена подкрепа за гл. 
асистент Светослав Савов, който с действията си защитава базисните етични 
принципи и професионални стандарти за обучение в областта на помагащите 
професии. 

 
Призоваваме ръководството на Нов български университет и управителните съвети и 
етичните комисии на Дружеството на психолозите в България и Българската 
асоциация по психотерапия да изразят своите становища по настоящия казус и 
съдействат за инициирането на професионален дебат относно спазването на 
професионалните етични принципи и принципите на добра практика на психолозите и 
психотерапевтите, включваща и тяхното публично поведение. 

 

 
 
 
д-р Траянка Бойкова Григорова – клиничен психолог, асоцииран член БПО, член на 
БАП, хоноруван преподавател в НБУ 

 
Мален Славчов Маленов - психоаналитик, психоаналитик на деца и юноши, хоноруван 
преподавател, ДКНП, НБУ, секретар на Българско психоаналитично общество, член на 
Българска асоциация по психотерапия 

 
Джулия Тодорова - психолог, член на Дружеството на психолозите в България 

 

 
Валерия Иванова, студент в магистърска програма “ Клинична психология - 
психоаналитична перспектива” 

 
Венета Данчева – психолог, асоцииран член на БПО и ДПП 

 

 
Никола Димов - дипломант по психология, курсист в програма по клинична психология, 
обучаващ се в първо обучително ниво по психодрама към ИПИГП „Бернхард 
Ахтерберг“ и в програма “Психодрама с деца” към Институт по психотерапия "Орфеус" 

 
Арета Зумерова - дипломант по психология, курсист в МП “Клинична психология - 



психоаналитична перспектива” в НБУ, обучаваща се за Системен фамилен и брачен 
консултант към ИПИГП „Бернхард Ахтерберг” 

 
Мартин Йорданов Иванов - психолог; студент в МП "Клинична психология - 
психоаналитична перспектива" към НБУ; обучаващ се за психодрама-терапевт към 
ИПП “Хирон” 

 
Александра Семова - студент в МП "Клинична психология - психоаналитична 
перспектива" към НБУ 

 
Даяна Кръстева - студент в магистърска програма на НБУ "Клинична психология - 
психоаналитична перспектива", завършил обучение по хипноза към БАХХ и 
продължаващ обучение за хипнотерапия към БАХХ 

 
Ванина Димова – дипломант по психология; курсист в магистърска програма  
“Клинична психология – психоаналитична перспектива”, НБУ; обучаващ се в първо 
ниво психодрама към Институт за психодраматични практики "ХИРОН"; обучаващ се  
за семеен консултант към институт за индивидуална, семейна и групова психотерапия 
"Бернхард Ахтерберг". 

 
Преслав Манолов - дипломант по психология, НБУ; обучаващ се в първо ниво 
психодрама към Институт за психодраматични практики “ХИРОН”. 

 
Елена Колева - дипломант по психология; курсист в магистърска програма “Клинична 
психология - психоаналитична перспектива”, НБУ 

 
Ваня Ранкова - клиничен психолог, психоаналитичен психотерапевт, член на УС и 
учредител на Дружество за психоаналитична психотерапия 

 
Елена Комисарова - психолог, психоаналитичен психотерапевт, член на Българско 
общество за лаканианска психоанализа 

 
Надежда Василева - психолог, консултант по Фамилна терапия, консултант по 
Когнитивно - поведенческа терапия. Асоцииран член на БПО, асоцииран член на ДПП, 
член на дружеството по Фамилна терапия 

 
Симеон Босилков - психолог, студент в МП "Клинична психология - психоаналитична 
перспектива" към НБУ 

 
Теодора Тодорова - дипломант по психология, обучаващ се в първо ниво по 
психодрама към Институт за психодраматични практики “Хирон” 

 
Надя Мюсик - психолог, студент в МП “Клинична психология - психоаналитична 
перспектива" в НБУ 

 
Ивет Прокопова - психолог, курсист в магистърска програма Клинична Психология - 
СУ, член на Дружество на психолозите в България, обучаващ се в първо обучително 
ниво по Психодрама към ИПИГП "Бернхард Ахтерберг" 



Радостина Хасъмска - дипломант по психология; курсист в магистърска програма по 
Клинична психология – психоаналитична перспектива, НБУ 

 
 
 
Ваня Стоянова - дипломант по психология,курсист в МП “Клинична 
психология,психоаналитична перспектива”,НБУ 

 
Ели Олег Ангелова - психолог, завършила бакалавър в СУ; курсист в МП “Клинична 
психология - психоаналитична перспектива” към НБУ; обучаваща се в 
когнитивно-поведенческа терапия към Институт “Екология на мисленето” 

 

 
гл. ас. д-р Кристина Гоцева-Българанова - щатен преподавател в департамент 
“Когнитивна наука и психология”, НБУ, психолог, групов и индивидуален психодрама 
терапевт за деца и възрастни, член на ИПП “Хирон”, член на ДПРБ 

 
Десислава Колева - психолог, завършила БП “Психология” и МП "Психология на 
развитието" в НБУ, психодрама терапевт за възрастни и деца, член на ИПП "Хирон" 

 
Елена Пседерска, клиничен психолог, хоноруван преподавател в департамент 
“Когнитивна наука и психология”, НБУ 

 
Лилия Дойчева, психолог, студент в МП "Клинична психология - психоаналитична 
перспектива" към НБУ 

 
Милена Иванова - клиничен психолог, асоцииран член към Дружество за 
психоаналитична психотерапия (ДПП) 

 
Веселина Къдрева - асистент в департамент “Когнитивна наука и психология” 

 

 
Женя Георгиева - клиничен психолог, в психоаналитично обучение към Дружество за 
психоаналитична психотерапия (ДПП) 

 
Силвия Динкова - психолог, асоцииран член на БПО 

 

 
Рада Наследникова, клиничен психолог и психотерапевт, член на БАП и кандидат към 
БПО 

 
Мая Игнатова - психолог, студент в МП “Клинична психология - психоаналитична 
перспектива”, НБУ 

 
Емилина Ценова, психолог, доктор по социална работа, в психоаналитично обучение 
към Дружество за психоаналитична психотерапия 

 
Габриела Герасимова - психолог, завършил студент в БП “Психология на английски 
език”, НБУ 



Ивана Пенчева - психолог, студент в МП “Клинична психология - психоаналитична 
перспектива” 

 
Ива Генова - дипломант по психология в БП “Психология на английски език”, НБУ 

 
Християна Кънева - психолог, студент в МП “Клинична психология - психоаналитична 
перспектива”, НБУ 

 
Яна Евтимова - социален работник, дипломант в МП “Клинична психология - 
психоаналитична перспектива”, НБУ 

 
Татяна Христова - психолог, дипломант в МП “Клинична психология - психоаналитична 
перспектива”, член на ДПРБ 

 
Десислава Иванова - дипломант в МП “Клинична психология - психоаналитична 
перспектива”, НБУ 

 
Никол Златанова - студент в БП “Психология на английски език”, НБУ 

Никол Коларова - студент в БП “Психология на английски език”, НБУ 

Надя Кожухарова психотерапевт, Фондация „Асоциация Анимус”, асоцииран член на 
Българското психоаналитично общество 

 
Красимир Таушанов, психолог и обучаващ психоаналитик в БПО, бивш дългогодишен 
преподавател в магистърска програма “Клинична психология - психоаналитична 
перспектива” в НБУ. 

 
Христо Захариев - студент в БП “Психология на английски език”, НБУ 

 

 
Мария Станишева - психолог, студент в МП "Клинична психология - психоаналитична 
перспектива", НБУ 

 
Димитър Златанов - обучител, магистър “Артистични психо-социални практики и 
психодрама”, НБУ 

 
Полина Златанова - училищен психолог, магистър “Психология на развитието”, НБУ 

Ели Декалова, дипломант в БП “Психология”, НБУ 

Николета Пападопулу - студент в БП “Психология на английски език”, НБУ 

Георгиа Bотзаки - студент в БП “Психология на английски език”, НБУ 

Вероника Иванова - клиничен психолог, доктор по медицинска психология, 
психотерапевт, гл. ас. в Медицински университет Варна, член на Дружеството на 
психолозите 



Мирела Несторова - психолог, студент в МП “Клинична психология - психоаналитична 
перспектива” в НБУ 

 
Вяра Виделова, психолог, психотерапевт, председател на УС на Дружество за 
психоаналитична психотерапия, редовен член на Българската асоциация по 
психотерапия 

 
Реджина Господинова, психолог, бивш студент в БП ‘’Психология на английски’’, НБУ 

 
Пламен Петков - психолог, обучаващ се в магистърска програма "Организационна и 
социална психология", НБУ, асоцииран член на Дружество на психолозите в България 
и SIOP (Society for Industrial and Organizational Psychology) 

 
Деница Панайотова - студент в БП “Психология на английски език”, НБУ 

Далия Георгиева, студент в БП „Психология“, СУ 

Владимир Иванов - студент в БП “Психология на английски език”, НБУ 

Габриела Казакова - студент в БП “Психология на английски език”, НБУ 

Веселина Шуманова - дипломант в БП “Психология”, НБУ 

Георги Добрев - студент в БП “Психология”, НБУ 

Мария Гюровска - студент в БП “Психология”, НБУ 

Любомира Лазарова - студент в БП “Психология”, НБУ 

Диана Тодорова - студент в БП “Психология”, НБУ 

Тодор Шопов, психолог, дипломант в МП "Клинична психология - психоаналитична 
перспектива" към НБУ 

 
Валентина Лесенска - клиничен психолог, обучаващ психоаналитик, пълноправен член 
на Българско психоаналитично общество, пълноправен член на Българска асоциация 
по психотерапия, член на Дружеството на психолозите в България 

 
Мария Банкова, психолог, възпитаник на МП Клинична психология - психоаналитична 
перспектива, НБУ 

 
Калин Янев - психолог, доктор по организационна психология 

 
Кристина Шентова - психолог, член на Дружеството на психолозите в България 

Надежда Пенчева - дипломант БП “Психология”, НБУ 

Кристина Ненова - психолог, психодрама терапевт, възпитаник на МП “Когнитивна 
наука”, НБУ 



Инна Бранева, психолог, възпитаник на БП Психология и МП Клинична психология - 
психоаналитична перспектива, НБУ; психотерапевт, пълноправен член на Българска 
асоциация по психотерапия, член на Дружеството на психолозите в България, член на 
Българско дружество по психодрама и групова терапия, главен обучител и супервизор 
в метода Психодрама към ПИ Д.Е.А. 

 
Катерина Костова - дипломант в БП “Психология”, НБУ 

 
Виолин Бъчваров - психолог, студент в “МП - Клинична психология - психоаналитична 
перспектива”, НБУ. 

 
гл. ас. д-р Кирил Костов - щатен преподавател в департамент “Когнитивна наука и 
психология”, НБУ 

 
Теодора Бочукова - психолог, семеен консултант и специализант по фамилна терапия 

 
гл. ас. д-р Надя Колчева - психолог; щатен преподавател в департамент “Когнитивна 
наука и психология”, НБУ; член на Дружеството на психолозите в Република България; 
новоизбран президент на International Society For Interpersonal Acceptance-Rejection 
(ISIPAR) 

 
Соня Пачункова, психолог, магистър “Клинична социална работа”, член на Дружество 
за психоаналитична психотерапия, психоаналитичен психотерапевт в обучение към 
Дружество за психоаналитична психотерапия 

 
Катерина Казашка - позитивен психотерапевт, член на дружеството по Позитивна 
психотерапия, дипломант в МП “Клинична психология - психоаналитична перспектива” 

 
Диляна Георгиева - психолог, студент в МП “Клинична психология - психоаналитична 
перспектива”, НБУ 

 
Весела Христова, обучаващ аналитик, БПО 

 
Веска Иванова, психолог, позитивен психотерапевт 

 
д-р Даниела Алексиева, обучаващ психоаналитик към БПО 

 
Павел Кичев - студент в МП “Клинична психология - психоаналитична перспектива”, 
НБУ 

 
Яна Алексиева - психолог 

 
д-р Велислава Донкина - клиничен психолог, кандидат по психоанализа към Чикагски 
психоаналитичен институт, кандидат-член на Американска психоаналитична 
асоциация, квалифициран член на БАП, асоцииран член на БПО, хоноруван 
преподавател към МП Клинична психология - психоаналитична перспектива, НБУ 

 
д-р Владимир Сотиров - психиатър, Групова практика за извънболнична психиатрична 
помощ “Адаптация” 



Десислава Василева, психолог, дипломант в МП Клинична психология - 
психоаналитична перспектива, НБУ 

 
Венцислав Герасимов - клиничен психолог, МП” Психология на развитието”, 
МП”Клинична психология-психоаналитична перспектива”, Институт по фамилна 
терапия, кандидат по Психоаналитична психотерапия към Дружеството за 
психоаналитична психотерапия 

 
Здравка Карагерова, психолог и психотерапевт, завършила Бакалавърска и 
Магистърска програми на НБУ, кандидат към БПО 

 
Петя Петрова - психолог, психотерапевт под супервизия, член на Българска асоциация 
по психотерапия, Българско общество за лаканианска психоанализа 

 
Кирил Бозгунов, доктор по клинична психология, когнитивно-поведенчески 
психотерапевт, член на Международната Мрежа на Обучители по Мотивационно 
Интервюиране (MINT) 

 
гл. ас. д-р Армина Джанян - щатен преподавател в департамент “Когнитивна наука и 
психология”, член на Изследователски център по когнитивна наука, НБУ 

 
Стефка Кърпарова - психолог, завършил БП “Психология” в НБУ 

 
Светозар Костадинов Димитров - клиничен психолог, психотерапевт, обучител и 
супервизор в психодрама към психодрама институт ДЕА; член ДПРБ и БАП, асистент 
по психология към у-т "Проф. д-р А. Златаров", Бургас, докторант по Обща психология 
/психоаналитична перспектива/ към НБУ 

 
гл. ас. д-р Иво Д. Попиванов, психолог, преподавател в департамент "Когнитивна 
наука и психология", невропсихолог в ДКЦ "Александровска", член на Дружеството на 
психолозите в България 

 
Нора Стоименова, психолог, студент в МП "Клинична психология - психоаналитична 
перспектива", НБУ 

 
проф. д-р Емилия Алексиева - щатен преподавател в департамент “Когнитивна наука и 
психология”, НБУ, и Философски факултет (СУ) 

 
Венцислав П. Генов, дипломант в БП “Психология”, НБУ 

Теодора Р. Аврамова, дипломант в БП “Психология”, НБУ 

проф. д-р Лилия Гурова, ръководител на департамент “Когнитивна наука и 
психология”, НБУ 

 
гл. ас. д-р Любомир Джалев - щатен преподавател в департамент “Когнитивна наука и 
психология”, НБУ 



Галина Дойчинова - клиничен психолог, психоаналитичен психотерапевт, психодрама 
терапевт, член на УС на Дружество за психоаналитична психотерапия, член на 
Българска асоциация по психотерапия 

 
Мария Николова - психоаналитик, пълноправен член на Българско психоаналитично 
общество 

 
доц. д-р Милена Мутафчиева - щатен преподавател в департамент "Когнитивна наука 
и психология", член на Дружеството на психолозите 

 
доц. д-р Елена Андонова, ръководител на Изследователски център по когнитивна 
наука, член на Управителния съвет на световната организация по когнитивна наука 

 
Йолина Петрова - асистент в департамент “Когнитивна наука и психология”, НБУ 

 
Рая Венциславова - психотерапевт под супервизия, член на Българско общество за 
лаканианска психоанализа 

 
д-р Светлозар Василев, щатен преподавател в НБУ, психоаналитик към БПО 

Руска Марковска - клиничен психолог, в обучение към 

Филотеи Kирилиди - студент в БП “Психология на английски език”, НБУ 
 
д-р Димо Станчев - обучаващ психоаналитик към БПО, пълноправен член на БАП, 
психиатър, хоноруван преподавател към БП Психология и МП Клинична психология - 
психоаналитична перспектива, НБУ 

 
Надя Стоева - психолог, студент МП Клинична психология - психоаналитична 
перспектива 

 
Мария Тодорова - психолог, психотерапевт под супервизия към БОАП 

 
Зорница Христова Спиридонова - дипломант в магистърска програма “Клинична 
психология - психоаналитична перспектива” - НБУ, психолог, психодрама терапевт под 
супервизия 

 
Нина Мартинова - дипломант в БП ,,Психология на английски език’’, НБУ 

Мария-Белен Иванова Зайкова - студент в БП “Психология”, НБУ 

Александра Иларионова - студент в БП “Психология”, НБУ 

Христина Петкова - студент в БП “Психология”, НБУ 

Диляна Стоянова - бивш студент в БП ‘’Психология’’, НБУ 

Ралица Стоянова, психолог, психодрама асистент, член на Българска асоциация по 
психоонкология и Българско Балинтово общество. Обучаващ се към Българско 
общество за лаканианска психоанализа. 



Атанаска Стойнова - клиничен психолог, възпитаник на БП Психология и МП Клинична 
психология - психоаналитична перспектива, НБУ; арт терапевт, член на Българската 
асоциация по транзакционен анализ(БАТА) и Европейската асоциация по 
транзакционен анализ (ЕАТА) 

 
д-р Мартин Ценов - психолог към ПИЦ по ПН 

 
Ивет Иванова - Психолог, дипломант към магистърска програма “Клинична психология 
- психоаналитична перспектива” НБУ, Психодрама асистент 

 
Десислава Гатовска - студент в БП “Психология на английски език”, НБУ 

Петя Иванова ф86764 - студент в БП “Психология”, НБУ 

Христина Тодорова - студент в БП “Психология”, НБУ 
 
Александра Иванова - дипломант в БП ,,Психология на английски език’’, НБУ 

Ана Николова - студент в БП “Психология”, НБУ 

Йоанна Сергеева Джоканова- студент в БП “Психология”, НБУ 

Виктория Костадинова - студент в БП “Психология”, НБУ 

Мария Тодорова - студент в БП “Психология”, НБУ 

Севделина Асенова - студент в БП “Психология”, НБУ 

Мария Янева - студент в БП “Психология”, НБУ 

Людмила Драганова, студент в БП “Психология”, НБУ 

Александра Марковска - студент в БП “Психология”, НБУ 
 
Андреа Атанасова - клиничен психолог, асоцииран член към "Асоциация Българско 
Психоаналитично Пространство" 

 
Екатерина Банева - студент БП "Психология” в НБУ 

 
Зорница Деянова - психолог, дипломант в МП "Клинична психология - 
психоаналитична перспектива", НБУ 

 
Ирен Шопова - психолог. Бивш студент в БП "Клинична психология", НБУ. 

Станислава Габровска - студент БП "Психология в НБУ 

Зорница Гешева - психолог, студент в МП "Клинична психология - психоаналитична 
перспектива", НБУ 

 
Мадлен Драгоева - студент в БП “Психология на английски език”, НБУ 



Дивна Стоянова- студент в БП “Психология” НБУ 

Гала Пашова - студент в БП “Психология” към НБУ 

Мартин Янев - студент ”Психология на английски език” 

Явор Чобанов- студент в БП “Психология”, НБУ 

Христо Касъров- студент в БП “Психология”, НБУ 

Веселина Илчева, БП “Психология” към НБУ 

Алис Руменова Русева - БП “Психология”, НБУ 

Мая Евгениева Великова - БП “Психология”, НБУ 

Александра Светославова Дончева - БП "Психология", НБУ 
 
Александра Мицова - МП “Клинична психология- психоаналитична перспектива”, НБУ; 
асоцииран член на ДПРБ 

 
Петя Симеонова, клиничен психолог, дипломант към магистърска програма “Клинична 
психология - психоаналитична перспектива” НБУ 

 
Каролина Кьолер- БП “Психология” към НБУ 

 
Калина Джамбазова - психолог, системен психотерапевт, Групова амбулаторна 
практика “Адаптация” 

 
Михаела Миланова - психолог, завършила БП “Психология”, НБУ. Студент МП 
“Криминология и политики за превенция на престъпността”, НБУ 

 
Мая Димитрова - студент БП “Психология” НБУ 

 
Траяна Ивайлова Ангелова - студент БП “Психология” НБУ 

Нина Тодорова-Нончова, студент в БП Психология, НБУ 

Габриела Валентинова Рударска, студент в БП Психология, НБУ 

Надежда Николаева Кирова, студент в БП, ПУ 

д-р Ирина Лазарова, психиатър, когнитивно-поведенчески терапевт, обучител и 
супервизор. Член на консултативния съвет на Beck Institute for Cognitive Behaviour 
Therapy 



 


