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ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА РАБОТАТА НА ДРУЖЕСТВОТО НА   

ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2020г. 

 

Уважаеми колеги, 

Добре дошли на годишното Отчетното събрание на Дружеството на 

психолозите за 2020 г.! 

Необичайният момент – почти края на 2021 г., в който се провежда Общото 

събрание за 2020 г. се дължи на законовите изменения, които промениха крайния 

срок за провеждането на събранията от 31 март на 31 септември всяка година отсега 

нататък. Тази промяна се наложи от извънредните обстоятелства, които сполетяха 

света през последните години и извадиха от равновесие много процеси и обичайни 

практики. Както и да е, събранието ни е факт и то се вписва в изискванията на 

закона. 

През отчитания период УС навлезе във втората година от своя мандат и, както 

беше заявено още в началото му, остана верен на своите първоначални намерения да 

работи за колективно управление на Дружеството, отзивчивост към проблемите на 

общността и градивно сътрудничество с всички професионални групи. Тази 

генерална стратегия се изразява и конкретизира в заинтересованост към проблемите 

на всеки отделен член. Постоянно се появяват въпроси, затруднения, грешки, които 

изискват зачитане и отдаденост, за да не бъдат подминати и пренебрегнати, а 

уважени и разбрани. И мисля, че тази загриженост беше взаимна и намери израз не 

само в едни конструктивни взаимоотношения, но и в устойчив климат на взаимно 

доверие и сътрудничество, който се развива и утвърждава постоянно и необратимо.  

Даваме си сметка, че все още сме далече от хармонията и оптимума. 

Необходимо е още доверие, още доказателства, още положителни резултати, които 

да ни убедят и сплотят.Това е основната грижа на УС. Това ръководи усилията ни до 

момента и ще ги ръководи и в бъдеще. 

Разбираме недоверието – то идва и от народопсихологията ни, и от 

безбройните разочарования, които съпътстват обществения живот през 

десетилетията. „Доверие трудно се гради, но лесно се руши”. Тази истина се доказа 

през годините, предпазваше ни и ни направляваше. Затова не бързаме, колкото и да 

ни се иска да направим повече и от повечето – най-доброто. Затова не участваме във 

фейсбук свади и призоваваме всеки зрял психолог да пази авторитета на съсловието, 

което едва прохожда… 

В този контекст считаме, че информацията и информационната система на 

Дружеството заслужава първостепенно внимание. Разполагаме с добре подреден 

сайт и имейл форум, които функционират на оптимално равнище – без да се 

претрупват с информация и без да се спестява такава. Освен за актуални събития и 

стратегически проекти на Дружеството, информационната система разпространява 

съобщения за научни форуми и обучения за продължаващо професионално развитие, 
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за които членовете на Дружеството постоянно ни питат в писмата си. Това изисква 

всекидневен контрол и поддръжка и ние с готовност откликваме. 

За да стъпим на вече съществуващото и имащо традиции в работата на 

Дружеството ние насочихме усилията си към Секциите. Идеята ни беше, че хората 

със сходни интереси и квалификация се разбират по-лесно, могат да обсъждат 

професионално своите проблеми и да отстояват съгласувани позиции.  

Искам да цитирам едно писмо на член на Дружеството, кандидатстващ за 

членство в Секция: 

„След завършване на бакалавърската, а в последствие и на магистърската си 

степен по психология, нееднократно съм се опитвал да намеря реализация в 

избраното от мен направление. Опитът ми се изчерпва със стажа ми. Нуждая се от 

по-целенасочена среда и професионална подкрепа и вярвам да я открия в Секцията.” 

Нека не го разочароваме, но трябва да се работи в това направление! 

За да адресираме широка покана за присъединяване към Секциите, за да 

разгърнем кампания за членство в Секциите, да събудим интензивен организационен 

и научен живот, да окажем подкрепа за исканията на колегите, ние в УС също 

изчакваме приемането на Устава. Освен това, чрез добавките към Регистъра, по 

Устав, квалификацията на всеки психолог получава публичност. Сега тази 

привилегия имат само клиничните психолози, училищните и психолозите-

психотерапевти. Извън полезрението остават трудови и организационни психолози, 

социални и политически, юридически и др. Необходимо е да преодолеем тази 

асиметрия, която идва от Класификатора на професиите! Можем да помогнем много. 

Имаме енергията, имаме мотивацията, имаме организацията, знаем пътя. 

По време на настоящия мандата на УС на ДПРБ по естествен начин се 

възродиха или възникнаха нови Секции – Спортна психология, Здравна и 

консултативна, Клинична психология и психотерапия, Психосоматика и 

психоаналитична психология, Криминална и юридическа, Социална, политическа и 

етнопсихология, Трудова и организационна, клуб Кинопсихология. Този процес 

беше индикация за реално съществуващите направления на психологията и работата 

на психолозите у нас и, след логически обмислена интеграция на сходствата, залегна 

като 6-Секторна рамка на IX Международен конгрес по психология. 

Подобно потвърждение на различно третиране на отделни групи 

психологически дейности намерихме в EuroPsy сертифицирането, като стандарт, 

който EFPA сочи като модел за оценка качеството на психологическото образование 

в отделните сектори (обща психология, клинична и здравна, образователна, трудова 

и организационна). 

Секторната организация на работата в Дружеството даде възможност за изява 

на две съществени  предимства:  

Нарасна броят на изявените и доказани специалисти, които се включиха в 

организацията на научния и практическия живота на Дружеството. В качеството на 
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Секционни комисии в управлението на Дружеството бяха привлечени най-активните 

и квалифицирани психологически кадри. Те дадоха много от себе си за 

утвърждаване на Секциите. Убедени сме, че има още огромен неоползотворен 

човешки потенциал от мотивация и ресурс, който може да бъде привлечен. Не е 

необходимо да доказвам, че по правило обществената активност на хората е слаба и 

се изисква много упоритост и находчивост, за да бъде поддържана в работен режим. 

Усилията ни , понякога са граничещи с досадлѝвост и натрапчивост. Имаме го това 

усещане за натрапване и се стараем да балансираме между прекомерните си 

изисквания, наложени от необходимото сътрудничество, и ограничената от 

професионалните ангажименти на хората отзивчивост. Засега мисля, че успяваме да 

поддържаме баланса… 

Другото следствие от Секторната организация на работата в Дружеството е 

профилирането на стандартите за изпълнение на различните психологически 

дейности. В резултат на контактите ни със специалистите от различните 

психологически сектори достигнахме до същите изводи като на EuroPsy, че 

критериите за качество на изпълнението следва да бъдат различни и съобразени с 

характера на дейността в дадена конкретна психологическа сфера. Това затвърди 

убедеността ни в модела за Секционната организация  на Дружеството и ни 

мотивира да продължаваме. 

Този модел издържа проверката на IX-я Международен конгрес по психология, 

състоял се през миналата година. Конгресът даде възможност да се откроят като 

водещи на Секции именно мотивирани и отговорни колеги, които изнесоха тежестта 

на конгреса и на които може да се разчита. Тази линия на привличане на активни 

членове в управлението на Дружеството следва да бъде продължена от 

Председателите в Секционните комисии, така че организацията и управлението на 

общността да добият онзи, не само на думи, демократичен характер, който да 

превърне членството в желано активно участие за всеки психолог, а не в 

отблъскваща зависимост.  

Този модел издържа проверката на 2 годишен практически опит в 

управлението на Дружеството под мотото „не въпреки хората, а с хората”. През този 

двугодишен период ние трябваше да решаваме много задачи, да преодоляваме много 

проблеми, за което неизменно сме търсили и получавали помощта на колегите 

психолози. 

Да, наясно бяхме какво искаме, но всичко беше инцидентно. В момента се 

нуждаем от регламентация, която да придаде устойчивост и стабилност на нашата 

професионална общност.  

Както с кадровото обезпечаване на Секциите – ръководство и членове, така и 

със стандартите работата е в начален стадий. Предстои функционалното разгръщане 

на Секционните комисии: дейности като информационно обезпечаване, предлагане 

на стажове, организиране на форуми, продължаващо образование, работа под 

супервизия, подготовка на супервайзъри и т. н., и т. н. Предстои по-задълбочено и 
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окончателно дефиниране на стандарти за изпълнение на психологическите дейности 

във всяка Секция. 

Всичко това е залегнало в проекта за промените в Устава: 

 Остава досегашният критерий за доброволно членство – висше образование по 

психология. Дефинират се познатите ви 6 Секции: 

1. Секция „Обща психология”, в която всеки новодипломиран психолог може 

да бъде приет по право – както това е сега с код 6001 от Класификатора на 

професиите. 

По-нататък профилът на всеки член на Дружеството се обогатява със 

спецификата на Секцията, към която се е присъединил в процеса на неговото 

квалификационно развитие. Това се съдържа в неговия регистрационен номер, който 

носи информация за квалификацията му чрез членството му в някоя от Секциите: 

2. Секция „Психология на развитието и образованието”. 

3. Секция „Клинична, здравна, консултативна психология и психотерапия”. 

4. Секция „Криминална и юридическа психология”. 

5. Секция „Социална психология”. 

6. Секция „Трудова и организационна психология”. 

Всички названия на Секции и включените в тях подсекции са съгласувани със 

специалистите от съответните направления и отразяват реално съществуващото в 

момента у нас профилиране на психолозите. И което е особено важно за 

самоуправлението им, всяка Секция допуска едни и същи стандарти за изпълнение 

на включените в нея подсекции. 

Към съществуващите досега структури – Общо събрание, Управителен съвет, 

Председател, Етична комисия, Ревизионна комисия, Регионални клонове, Редколегия 

– е добавен Тестов комитет.  

От 2009 г. към  Дружеството функционира Тестов комитет, който публикува 

Регистър на сертифицираните психологически тестове у нас; нормативи за 

разработване и адаптиране на психологически тестове; стандартни изисквания за 

работа с психологически тестове; провежда сертификационни обучения за работа с 

конкретни тестове. Това звено сега получава заслужено внимание и регламентация, 

предвид неговата важност в диагностичната и изследователската работа на 

психолозите. 

С цел да се подпомогне работата на Етичната комисия, която през последните 

години периодично работи по жалби и провинения, е дефинирана прогресия от 

мерки (Член 20, ал. 3 от предлагания Проектоустав) на мястото на съществуващата 

до сега единствена санкция „изключване” (Член 8 от настоящия Устав). 

1. задължително предписание за преустановяване на констатирано нарушение; 

2. порицание;  

3. глоба в размер до 200 лв., а при повторно нарушение – до 1000 лв.; (или 

100% възстановяване на нанесени материални щети); 
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4. лишаване от правото на заемане на ръководна длъжност в органите на ДПРБ 

за срок до 5 години;  

5. заличаване от регистъра на правоспособните психолози за срок от 3 месеца 

до 2 години.; 

6. сигнализиране на съдебните органи за нарушението и предаването на 

проблема за разрешаване от съдебната система. 

Предвид информационния характер на оценка и регулация квалификацията на 

психолога, в  Регистъра е внесено и допълнение за „последователно придобити през 

годините образователни и научни степени и звания”. Тази информация ще е едно от 

сведенията за  работодателя за равнището на подготовка на кандидата за дадена 

позиция. Това ние наричаме „управление чрез информацията”. 

Всички промени са плод на необходимост, почувствана и осъзната в процеса на 

управление и са практики, които се упражняват в момента, доказали са своята 

ефективност и се нуждаят от утвърждаване в Устава. 

Всички те са стъпки към утвърждаването им в „Закон за съсловната 

организация и професионалната дейност на психолозите”, към който неотстъпно 

вървим. Изборите и пандемията ни попречиха много, за да осъществим този проект. 

Но пък ни дадоха възможност да го докажем. 

 

Успехът на IX-я Международен конгрес по психология, преминал при пълна 

мобилизация, чувство за отговорност и дисциплина показа, че сме достатъчно зрели, 

за да се справим с неизвестното. В Европа ние бяхме от първите, които не отложиха 

конгреса си, проведоха го online с над 400 участника в 6-те Секции, 9-те кръгли 

маси, уъркшопи, демонстрации, филмов фестивал, които предизвикаха огромния 

интерес към форума. 303 е бройката на нашите колеги – автори на научни 

разработки, намерили място в Конгресната програма, в Сборника с резюмета от 

Конгреса, а след това и в четирите книжки на Българско списание по психология 

2021 в обем от 1226 страници. Освен научния принос, който е безспорен резултат от 

събитието, то има принос и за личната атестация и напредъка в професията на всеки 

един участник. Тук отново искаме да изразим благодарността си към водещите, 

участниците и гостите, на компютърните специалисти и доброволците, които 

организираха високото равнище на комуникациите и дадоха възможност на 

психолозите и психологията в България да докажат себе си. 

Конгресът ни събра в труден момент, сплоти ни. Изигра ролята и на програмен 

форум! Предстои разрешаването на трудни задачи, свързани с регулацията на 

общността. Но ние почувствахме своята солидарност, повярвахме в своята сила, 

заредихме се с дързост. 

Числеността на членовете на Дружеството на психолозите нараства.  

Авторитетът на Дружеството е на висота – отзивите в прав текст го доказват без 

изключение. На институционално ниво Дружеството е търсено за мнение по закони 

от Конституционния съд, за разрешаване съдебни дела от общонационално значение 
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от Върховния касационен съд, за участие в Обществени съвети от Здравното 

министерство.  

За времето на мандата на настоящия УС членският състав на Дружеството 

нарасна почти двойно: от 400 в  началото членовете станаха 756.  

Искам да отворя скоба и да отчета, че от 756 членове на Дружеството, 129 не са 

подновили членския си внос за 2021 г. Това усложнява и тяхното членство, и 

административната работа по поддръжка на Регистъра, когато след време се 

възстановява членството им. Въпреки, че, като са поддавали заявление за прием, са 

се подписали, че ще внасят членския внос ежегодно до 30 март, този процес се 

протака за някои с години.  

Любопитен факт са членовете, които възстановяват членството си, прекъснато 

през 2015 г. Не мога да кажа какво ги е отблъснало точно през тази година, но една 

значителна част „стари” членове са престанали да актуализират членството си 

тогава. Сега, паралелно с другата вълна новокандидатстващи психолози, те 

възстановяват членството си като предпочитат да внесат членски внос за 

пропуснатите 6 години, но да запазят ранните си Регистрационни номера,  вместо да 

кандидатстват отново с един членски внос, но да се приравнят към новобранците. По 

моя преценка щом „старите” членове се завръщат, значи си заслужава!... 

 

Законът? Дошло му е времето, щом „старите” се завръщат. Нека вярваме на 

техния инстинкт и тяхната воля за промяна. През последните години психологията 

придоби висок обществен престиж. Време е да се сплотим и да се заявим като 

конгломерат, единно съсловие с единна мисия, с уникален принос в обществения 

живот, с неограничени възможности да помага, да решава проблеми, да 

облагородява.  

Законът няма да реши въпроса със Здравната каса, с проблемите във висшето 

образование, но ще ни  направи разпознаваем субект, с чието мнение другите да се 

съобразяват, защото е зряло, обмислено, единно и общополезно. Всичко останало ще 

дойде закономерно по реда си. Имаме кадрите, които да го направят. Имаме 

необходимата зрялост като съсловие. Имаме продукт, който премина през първа 

проверка в Парламента. 

В този процес сами проумяваме много неща – детайлизираме, убеждаваме се, 

търсим мнението на другите, учим се. Мисля, че това наше усилие се разбира и 

среща одобрение. Водим се от респекта, който изпитваме към Дружеството, и който 

се борим да стане всеобщ. 

 

Съпротиви?  

Има ги! За психолога е лесно да ги диагностира: 

 Съпротиви от непознаване – законът не дава лиценз за работа (той се дава от 

образованието).  Законът се грижи за психолога по време на неговата професионална 

реализация след университета. 
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 Съпротиви от неразбиране – законът не ограничава. Той само дава 

възможности да добавим гарантиран от съсловната организация капитал към своята 

квалификация и черти към своя публичен профил с принадлежността си към 

Секциите – нашата съсловната идентичност. 

 Мними страхове – че някой друг ще ни измести от пазара на труда. Откъде 

това хрумване? Точно обратното! Със Закона към личния бранд на всекиго 

Дружеството добавя гаранциите на съсловния авторитет и безспорните препоръки на 

специалистите в областта на Вашата Секция, вместо да ги търсите сред приятели, 

преподаватели и връзки. 

 

Психологията има висок обществен престиж. Не е случайно, че апетитът към 

Дружеството нараства и то трябва да се охранява. По този повод, нека не го рушим с 

грозни фейсбук сцени. Бизнес-правило е да не злословиш срещу конкуренцията, 

защото така ощетяваш собствения си бизнес. Още повече срещу собствените си 

колеги. Нали си давате сметка какво може да направи Дружеството за психолозите, 

когато се осъзнае като отговорен субект за съсловието?... И каква работа предстои 

пред УС?... И какво предстои лично пред Председателя?... Огромно поле за работа в 

името на съсловието, в името на психологията: помощ за обществото, взаимопомощ 

между психологическите институции, помощ за всеки член, изпаднал в затруднено 

положение. 

Нашият модел за регулация, който по съвпадение се оказа идентичен с 

философията и регулацията на EFPA и EuroPsy стандартизацията, ни позволи да 

утвърдим позицията си, да почерпим много идеи и детайли, с които да обогатим 

концепциите си и да предложим един документ, който е: 

- демократична харта за самоуправление; 

- ориентиран към високата психологическа квалификация; 

- утвърждаващ справедливост в разпределението на правомощията в 

съответствие с образователното равнище; 

- осигуряващ регулация чрез информация и прозрачност; 

- предлагащ условия за предоставяне на качествена психологическа помощ; 

- предлагащ неограничени възможности за развитие, съобразени с интересите, 

потребностите и заложбите на всеки един. 

 

Относно финансовия отчет и имущественото състояние на Дружеството:  

УС пое управлението на Дружеството на психолозите след погасяване на 

дългове към Общината, Топлофикация и Електроснабдяване в размер над 16 000 лв., 

налични средства 302,22  лв. в ОББ и дълг към Дружеството на д-р Пл. Димитров в 

размер на 8587,63 лв. С пестеливо и разумно стопанисване на имуществото на  

Дружеството в края на 2020 г. то няма никакви дългове, а авоарите му възлизат на 32 

330,40 – 100 пъти по-големи. Пл. Димитров погаси 3000 лв. от дълга си. Остана да 

дължи 5587.63 лв. 

Останалата приходно-разходна част от бюджета на Дружеството е представена 

в Оборотната ведомост за 2020 г. 

 



8 

 

18. 09. 2021 г.   

София      От името на УС на ДПРБ  

Председател:    

        

  (Проф. С. Джонев) 

 

 

 


