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ОТЧЕТЕН ДОКЛАД НА УС  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДПРБ ПРЕЗ 2021 Г. 

 

Уважаеми колеги, 

 

Днешният ден е важен в живота на Дружеството на психолозите. На границата 

между два мандата; между минало и предстоящо. 

Затова ви благодаря, че днес сте тук, не толкова, за да чуете отчета на УС за 

свършената през годините работа.  

Тук сме, за да поемем заедно отговорността за едно бъдеще на Дружеството, да 

го планираме и да назовем хората, които ще го осъществят. Да изградим такава 

стратегия за предстоящото, която да осмисли съществуването на Дружеството в 

унисон с мисията му да служи на съсловието и обществото.  

През изтеклите години на своя мандат УС доказа с активни действия, че 

поддържа баланс между личния, Дружествения, съсловния и обществения интерес. По 

отношение на членовете на Дружеството стратегията на УС неизменно е била да 

откликва на техните искания, да удовлетворява и индивидуалния, и груповия интерес. 

 

Последното голямо усилие, насочено към придобивките на Дружеството като 

представителство на цялото съсловие, не само на членовете на организацията, е 

регистрацията на Българска Национална Присъждаща Комисия за EuroPsy 

сетификация към Европейската Федерация на Психологическите Асоциации. Този 

акт има личен принос за всеки психолог – дава възможност за придобиване на 

европейско признание на неговата квалификация като сертифициран специалист. 

Другата му заслуга на макроравнище е приобщаването на българската психология към 

европейското семейство на Психологическите Асоциации и към най-престижните 

стандарти за самостоятелна, независима практика на психолозите. 

 

Без да преувеличаваме значението на EuroPsy-стандартите, те са добър ориентир 

и мотивационен тласък в работата ни по Секционното изграждане на Дружеството, 

което успешно привлече голяма част от членовете, както и силен управленски 

контингент от специалисти за организационно изграждане на звената. От 700 члена на 

Дружеството в момента, 218 са членове на Секции. Проведохме широко разгласена 

във Форума и на сайта едномесечна кампания за привличане на членове в Секциите. 

Това привлече 51 нови участници. 

Всичко това вече е направено. Предстои стратегическо обезпечаване на 

дейността им за предстоящия период. 

За да оценим работата на УС като цяло за Секционното изграждане на 

организацията, искам да подчертая големия потенциал на Секциите за осмисляне 

мисията и съществуването на Дружеството. За момента те създадоха гравитационни 
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центрове за личностна и професионална идентификация. Тази леко придобита 

идентичност обаче може лесно да се изгуби, ако спрем дотук, ако не придадем смисъл 

на членството в Секциите с една осмислена научна и практическа работа, която следва 

да се заложи в стратегията на Дружеството занапред. 

 

В тази връзка Националният Регистър на Психолозите в България е извънредно 

полезен. Със Секциите новият Регистър става значително по-информативен, важен, 

интересен. Оживя! Всеки може да покаже това което е изградил в себе си. Неговата 

роля ще продължава да расте.  

Планирали сме Регистърът да се разшири с информация за стажове и практики, 

супервайзъри, обучения за продължаващо професионално развитие. Практическият 

принос на такъв регистър е безспорен и крайно необходим.  

 

Информацията е важна грижа в управлението на Дружеството. ¾ от времето за 

управление на организационните процеси се пада на комуникациите: търси се 

информация, получава се, обработва се, предава се, осъществява се обратна връзка. 

Основните канали, които поддържаме в Дружеството са: уебсайтът, Форумът, 

имейл кореспонденцията. Във връзка с уебсайта и Форума от две години насам те са 

надеждни канали за комуникация в Дружеството. 

От 28 януари тази година функционира втори сайт на Дружеството – двуезичен 

на български и английски език, чието съдържание е EuroPsy ориентирано: пълна 

информация за EuroPsy стандартите за прием, начин на кандидатстване, 

документация. Сайтът е регистриран в EFPA, което ни прави видим и признат 

партньор на психолозите в Европа – 38 Национални Асоциации Членове и 26 

Национални Присъждащи Комисии за EuroPsy. За неговите нужди бяха направени два 

важни превода – на EuroPsy Регламента и на Етичен Мета-Кодекс на EFPA.  

Целта на работата ни с комуникативните средства е да създадем една работна, 

виртуална реалност на съсловието, от която всеки да се чувства част и в която да 

живее своя личен и професионален живот. 

 

Важна част от комуникативната стратегия на Дружеството е Българското 

списание по психология. Неговият строго научен профил се поддържа от Редколегия, 

сформирана от 11 висококвалифицирани колеги от различни области на психологията, 

които работят вече десетилетия за качеството на списанието. 

През изминалата година излязоха 4 книжки на списанието със съдържанието на 

докладите от IX Конгрес по психология  2020, организиран също по време на мандата 

на този УС. 303-ма автори на научни публикации, 1226 страници е количественият 

показател от свършената работа – огромен принос към съвременната психологическа 

култура на България, който остава като свидетелство на епохата. Нашата епоха! 
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Същевременно един доста помрачителен за тези успехи факт. На последната 

покана към членовете на Дружеството за участие със статии в списанието получихме 

недвусмислен въпрос: „Реферирано ли е списанието?” – Не! Не е! И много жалко, 

защото отдавна има психологически списания у нас, които са преминали тази 

процедура и са привлекателни за авторите. 

Това би могло да залегне като стратегическа задача на следващия УС, на 

Главния редактор и членовете на Редколегията.  

 

От много години ключова цел и съществена потребност на ДПРБ е 

изработването и приемането на Закон за психологията. Той да бъде средство на 

залагане и постигане на високи стандарти на психологическа работа с нуждаещите се 

от психологическа помощ лица. Тази идея се споделя без изключение от членовете на 

Дружеството. А тези, които кандидатстват, влизат с надеждата за регулация. 

Управителният съвет положи огромни усилия, за проучи световния опит в 

психологическото законодателство. Привлече юристи-специалисти в сферата на 

законодателството, които също проучиха законодателството на Европа и САЩ в 

областта. В продължение на една година Законопроектът беше предложен на сайта на 

Дружеството за коментари и предложения. Бяха взети предвид и отразени множество 

мнения. През февруари 2021 г. Законопроектът успешно премина на гласуване в 

Здравната комисия на 44 Народно събрание („За” – 11, „Против” – 0, „Въздържал се” – 

6) и бе приет на първо четене в пленарна зала на 19/02/2021. Политическата ситуация 

и изтичането мандата на Народното събрание на 26 март 2021възпрепятства 

окончателното му приемане. 

 

Голямата политическа ваканция, която се зададе беше използвана пълноценно от 

УС за разясняване философията и механизма на Законопроекта. Осъществихме серия 

контакти и срещи с екипите на големи психологически звена и институции: 

Института по психология на МВР, Академията на МВР, психологическите катедри на 

Бургаски свободен университет, Пловдивски университет, Югозападен университет – 

Благоевград, Великотърновски университет. Стратегията на УС за разяснение и 

привличане за съвместна работа на хората по места намери отзвук и прием. Това е 

пътят за единодействие и утвърждаване на регулативни принципи, съобразени с 

естеството на психологическата практика на всяка по-малка професионална общност в 

многобройното съсловие на психолозите.  

 

Всичко това създаде условия за приемането на нов Устав на ДПРБ като 

въплъщение на идеите на Законопроекта. Отразихме онова, което хората споделиха, 

създадохме пространство за всекиго да се изявява и сега Дружеството следва новия 

регламент. 700 членове на Дружеството са подвластни на този Устав в 

професионалната си реализации, в етичните взаимоотношения, при решаване на 
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проблеми. Не се случи нито катастрофа, нито апокалипсис. Механизмът набира 

скорост и открива своите задачи в нишата на психологическата практика, в 

сътрудничество с висшето образование (без да го измества или изземва функции), в 

европеизацията на образованието по психология. Изграден е фундаментът. Предстои 

неговото задвижване, съживяване, стратегическо функциониране. 

 

В общи линии това са задачите, пред които сме били изправени, решенията, 

които сме взимали, резултатите, до които сме достигнали през изминалия мандат. 

На тази база бих очертал няколко стратегически цели, които могат да осмислят 

част от стратегията на Дружеството за следващата година: 

- Довеждане докрай Секционната организация на Дружеството като 

ефективно функциониращ, осмислен механизъм, привлекателен за своите 

членове. Иначе ще допуснем една хронична за политиците грешка: хората 

повярват, подкрепят ни, ние затъваме в тресавището на бездействието и 

имитацията и на следващите избори отиваме на опашката. Тук е голямата 

отговорност на Секционните Председатели и на Секционните Комисии. 

Обръщаме се към тях – „От вас зависи успехът или провалът на идеята – не 

от закона! От вашата лична отговорност и отдаденост.”.  

- Другата първостепенна задача е Законът, свързан органически със 

Секционната организация. Въплътихме го в Устава – другото съществено 

постижение на УС, успешно реализираме неговите идеи на практика. Няма 

провали, има перспектива за всекиго, има потенциал и подкрепа от членовете. 

- Както всички други проекти, друга важна цел, която не бива да се изпуска от 

внимание е EuroPsy сертификацията. Този проект ще ни държи будни в 

чувствителността ни към високите стандарти. Предстои да приемем първите 

български кандидати и да регистрираме тяхното членство. Има достойни 

кандидати. Нека възнаградим усилията им, положени през годините, с грижа 

за тяхната професионална реализация. 

- УС вижда като свойствена за Дружеството задача организирането на стажове, 

практики, супервизия, екипи от супервайзъри, продължаващо професионално 

развитие. Задачата му е да се грижи за психолозите след тяхното 

дипломиране от ВУЗ и на пазара на работната сила. Тази дейност също 

разчита на Секционната организация, която дава възможност да си 

разпределим работата така, че неусетно да съградим нещо голямо! 

- И накрая на този стратегически документ нека напомним реферирането на 

Българското списание по психология; достойното му превръщане във 

водещ форум на психологическата периодика у нас. Има идеи как да се случи 

това…              

Добре е, ако някои от тези задачи залегнат в стратегията на следващото 

ръководство на Дружеството и бъдат разрешени.  
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Накрая сме на един успешен мандат на УС на ДПРБ. Това се дължи на екипите, 

които свършиха много работа, на членовете в тях. Всеки със своите предимства, със 

своя капацитет и ресурси, в своя момент даде своя незаменим принос и направи 

възможен отбелязания напредък. Позволете ми от ваше име да благодаря на членовете 

на УС, на Етичната и Ревизионната комисия, на Редколегията и на нейния Главен 

редактор, на Тестовия комитет, на Секционните комисии и техните Председатели, на 

Университетите, на Клоновете в страната, на всеки член, който се е обърнал към нас, 

потърсил помощ и е благодарил; или е предложил помощ, за което пък ние сме му 

благодарни. Те ни дадоха сила и увереност да следваме начертания път дотук. 

 

Предстои избор на ново ръководство. Какви изводи можем да направим и какви 

пожелания да отправим? 

- Работата на УС е управление от равнището на висшия мениджмънт. 

Фактически всяка една управленска позиция, в това число и висшия 

мениджмънт, предполага длъжностна характеристика. Бегло тя е 

набелязана в Устава. Останалото е оставено на съвестта и 

работоспособността на избраниците. Нужно е тази интерпретация да е на 

високо ниво. 

- Участието в управленските органи на Дружеството е постоянна грижа за 

проблемите на хората. Изисква се позитивно мислене, което се изразява в 

поемане на отговорност за другите.  

- И накрая, нужна е бързина на мислене и действие. В този бавен, 

пандемичен свят на нерешителност „раждаемостта” е под нормата. Трябва да 

се генерира и постига повече! 

Без съмнение с тези истини, управлението на Дружеството ще е успешно!  

 

Пожелаваме на новото ръководство да доведе докрай нашите проекти, да 

генерира нови и да ги постигне! 

 

От името на УС на ДПРБ 

Проф. С. Джонев – Председател 
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Финансов отчет на ДПРБ за 2021 г. 

 

Банкова наличност – 01.01.2021 32330,40 

  

Приходи от членски внос 31732,65 

  

Общ капитал за 2021 г. Σ 64063, 05 

  

Разходи на ДПРБ за 2021 г. 17261,68 

  

Банкова наличност – 01.01.2022 46801,37 

  

Прираст  14470,97 

 


