
 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАБОТА  

НА ДРУЖЕСТВОТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, 

ПРИЕТА НА ОБЩО СЪБРАНИЕ – 18.09.2021 г. 

 

 

През 2021 г. Дружеството на психолозите ще съсредоточи усилията си към 

постигане на следните основни цели: 

 

1. Предвид организацията, която се внася в работата на Дружеството, 

целяща да даде възможност на всички психологически направления да развият 

автономни дейности, да изработят собствени стандарти за изпълнение и да 

организират самоуправлението си, съобразно своята специфика, в национален 

план основен приоритет пред Дружеството е разгръщане на Секциите: 

- развитие на членската маса в две направления: привличане на членове 

в Дружеството и прием в специализираните Секции; 

- организиране на Общи събрания по Секции; 

- избор Секционни комисии и Председатели; 

- дефиниране функциите и дейностите в Секциите. 

- разработване на Стандарти за психологически дейности по Секции; 

 

2. В тази връзка се предвижда усъвършенстването на Регистъра на 

психолозите-членове на ДПРБ и обогатяването на професионалните им профили с 

допълнителна информация за квалификацията им. 

 

3. Регистрацията на „Национална присъждаща комисия” и въвеждането 

на EuroPsy сертифицирането в България е другата, съпътстваща Секционното 

изграждане на Дружеството, цел, предвид взаимното подпомагане между двата 

процеса . 

 

4. Пред „Българско списание по психология” стоят няколко съществени 

перспективи, които следва да намерят място в стратегията за развитието на 

списанието: повишаване научната и практическата стойност на материалите, 

нарастване количеството на публикуваните материали, проучване и регистрация 

на списанието в подходяща библиографско-реферативна база данни. 

 

5. Обогатяване информационната система на Дружеството – сайта и 

имейл форума – с информация  от Секциите за: 

 

 



 

 

- новини; - регистрация и пререгистрация. 

- стажове; - консултации; 

- подготовка на супервайзъри; - обяви за работни места; 

- супервизирани практики - научна и изследователска дейност; 

- продължаващо обучение; - публикации; 

- семинари, срещи, конференции; - и др. 

 

6. Укрепване връзките на УС със всички психологически звена в 

страната – осъществяване на срещи с членовете на Дружеството в регионалните 

клонове, институциите, университетите и т. н. с цел проучване нуждите им и 

разясняване политиката на Управителния съвет. 

 

7. Укрепване връзките на Дружеството с обществените организации, 

държавните органи, научните институции, бизнеса и др. с цел консултации, 

оценки, участие в колективни органи и проекти, дефиниране на политики и т. н. 

 

 

18.09.2021 г.       Управителен съвет 


