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ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА НА СЪСЛОВИЕТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

(Резултати от изследване – август, 2022 г.) 

 

ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО: 

 

Основната цел на Дружеството на психолозите е конструктивно да съчетава 

обществения интерес с дейността на психолозите в България – без значение негови 

членове или нечленове. Тази съсловна ориентация на Дружеството го изправя пред 

множество мащабни задачи, комплексни проблеми и противоречиви мнения.  

Настоящото изследване е израз на желанието ни да вземем предвид максимално 

много нагласи при изработването на стратегия на организацията в най-близка и по-

далечна перспектива, като запазим пространство за лична свобода и индивидуална 

инициатива за всеки правоспособен психолог, съобразена с неговата професионална 

ориентация и равнище на квалификация. 

 
ТЕОРЕТИЧНИ ПРЕДПОСТАВКИ: 

 

В настоящото изследване възприемаме гледището, че организационната 

култура е съвкупност от взаимосвързани и съгласувани нагласи и ценности, модели 

на поведение, широко разпространени практики, следвани масово в организацията, 

намиращи се на различен етап на развитие. 

Господстващата роля на културата в живота на хората според С. Московичи се 

дължи на ролята ѝ да внушава схеми на мислене и поведение, които, наложени чрез 

безброй повторения, се превръщат във вяра. Вяра, която е разложено, декомпозирано 

знание, преминало в подсъзнанието  и създаващо там устойчиво образование под 

формата на чувство. „Декомпозирано” в смисъл, че не съдържа аргументи, детерминанти, 

доказателствени връзки и т. н., а стои като самодостатъчно положение, основано само в 

себе си. 

Тази имплицитна на културата подсъзнателност и емоционална ангажираност 

могат да я превърнат в мощен консолидиращ фактор и да я насочат към реализирането 

на мащабни социални проекти. Но в други случаи могат да са причина за непреодолими 

трудности при преодоляване на културните несъвместимости, устойчивите съпротиви, 

ирационалното поведение.  

 

ЗАДАЧИ:  

 

Следвайки тези съображения в настоящото изследване се интересуваме, от 

мотивацията за членство, от мястото на Дружеството в общественото пространство, 

нагласите на психолозите към него, взаимоотношенията помежду им в съсловието, 

взаимодействието с ръководството на Дружеството, нагласата  към регулацията на 

професията, вижданията за функциите на сдружението като съсловна организация, 

изводите за стратегията. 
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МЕТОДИКИ: 

 

Методите за набиране и обработка на данните за анализа включват различни 

подходи: 

Анкетна карта с 16 въпроса (Приложение 1), предоставена за попълване online, 

която дава информация за извадката на респондентите и нагласите и мненията им по 

поставените въпроси.  

Изразената мотивация в заявленията за кандидатстване за членство в 

Дружеството през цялата 2021 г. и през 2022 г. от 01 януари до 31 август. 

 

Обработката включва: 

 Описателна статистика – процентни съотношения между отделните категории на 

избраните показатели за състоянието на организацията. 

Контент-анализ на отговорите на отворените въпроси за търсената от 

Дружеството помощ, предложенията към стратегията, изразената в заявленията 

мотивация за членство. 

Корелационен анализ за връзка между отделните показатели от анкетата за 

състоянието на организацията, оценен чрез коефициента на контингенция – „C”.  

Изследването е проведено в периода 21-27 август 2022 г.  

 

ОПИСАНИЕ НА ИЗВАДКАТА: 

 

Относно извадката, привлечена в изследването, тя е формирана по метода на 

„отзовали се” – 201 лица от три генерални съвкупности: 

- членовете на имейл-форума на Дружеството – общ брой 784 лица; 

- база-данни с 1077 имейла на кореспондирали с Дружеството по различни 

поводи лица, преобладаващата част от които психолози; 

- посетилите рубриката „Последни новини” лица през периода от 21 до 27 август 

2022 г.  

За контент-анализа на мотивацията са използвани заявленията за кандидатите за 

членство в Дружеството на психолозите през периода на цялата 2021 г. и от 01 януари до 

31 август 2022 г. Общо 358 лица. 

За същия период са постъпили и 86 заявления за включване в Секциите на 

Дружеството, информацията за мотивировката от които също е анализирана. 

 

Разпределение на респондентите по специалности: 
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 Членство в Дружеството:    Пол: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завършено висше образование по психология? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Населено място. 

 
Населено място Брой 

Germany 1 

Malmö, Sweden 1 

Norwich,UK 1 

Zug, Switzerland  1 

Асеновград 1 

Банско 1 

Благоевград 4 

Бургас 13 

Бяла 1 

Варна 9 

Велико Търново 1 

Видин 1 

Враца 4 

Габрово 4 

Генерал Тошево 1 

Девин  1 

Злати трап 1 

Карлово 1 

Кърджали  1 

 

Кюстендил  3 

Несебър 1 

Перник 1 

Петрич 1 

Плевен  4 

Пловдив  15 

Полски Тръмбеш  1 

Поморие 1 

Равда 1 

Радомир 1 

Русе 3 

Сандански  1 

Свищов 1 

Силистра 1 

Сливен 3 

Смолян  1 

София 105 

Стара Загора 8 

Хасково 1 

Общо 201 
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Най-многобройна подгрупа в извадката са клиничните психолози (52,3%). 

Преобладаващата част от  респондентите са: членове на Дружеството (83,9%) и 

бивши членове (13,1%); жени (78,4%); с бакалавърска и магистърска степен (58,8%), само 

с магистърска степен (31,2%). 

Териториално извадката покрива цялата страна, като най-големите градове 

процентно са най-високо представени: София – 105 човека, Пловдив – 15, Бургас – 13, 

Варна – 9. 

 

ПРОЦЕНТНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ИНДИКАТОРИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА: 

 

1. Търсили ли сте съдействие от Дружеството на психолозите и, ако „да”, 

доколко удовлетворени сте от отговора? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Какво е за вас Дружеството на психолозите?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Предвиденият в анкетата отговор „Източник на заплахи, конфликти и скандали” не е посочен от никого. 
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3. По какви поводи сте комуникирали с Дружеството? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Други поводи, по които сте се обръщали към Дружеството?  

 

Други поводи, по които сте се 
обръщали към Дружеството 

 

1. Не съм се обръщала към дружеството 
по други поводи, освен от посочените 
по-горе. 

29 

2. Мероприятията организирани от 
Дружеството като среда за 
преживяване на емоционална близост 
с колегите.  

1 

3. Изготвяне на проектозакона 3 

4. При изготвянето на стандарти за 
членство в Секцията;  

1 

5. заседания на секционната Комисия и 
секционни заседания. 

1 

6. Обърнах се към Дружеството с 
предложение да излезе с официално 
становище за негативните ефекти от 
управлението на Ковид кризата (при 
затварянето на държавата и 
седващите две вълни). Предложението 
ми не бе одобрено от управителния 
съвет. 

1 

7. По повод изпращане на списанието 4 

8. Имах забележки относно правописа в 
качения Етичен кодекс. Забележките 
бяха приети, но честно казано не съм 
проверявала дали са направени. Като 
цяло нямам лоши впечатление, но 
имам виждане за изрядност и ниво на 
Дружeството в сайта и като цяло във 
всичко, което се вижда от масата. 
Защото смятам, че това е организация 
която трябва да ни представлява 
подобаващо пред обществото.  

1 

9. Актуализация на членство 1 

10. Когато започнах да пиша докторантура 
трябваше да стана член на 
дружеството. Но определям 
членството си като носещо ползи за 
мен. 

1 

11. Изпращане на материали 1 

12. Организиране и предоставяне на 
кризисна психологическа помощ. 

1 

13. Организиране работата на местен клон 
- Допълнителна информация за 
провеждане на срещите на клона. 

1 

14. За професионална реализация и 
допълнителна квалификация. 

1 

15. Организиране на събития съвместно с 
УС. 

1 

16. При какъвто и да е въпрос свързан с 
работата ни, съм намирал 
необходимата ми подкрепа, помощ или 
полезен съвет! Многократно е 
помагало в практиката ми! 

1 

17. Да търся колеги чиито контакти съм 
загубил. 

1 

18. Беше потърсено съдействие от 
Дружеството по конкретен повод - 
неетично практикуване на професията, 
но не беше получено съдействие. 

1 

19. Предложение за публикация  1 

20. Относно получаването на актуалния, 
ежегоден Сертификат за членство в 
Дружеството. 

1 

21. Новини 1 

22. Общо  54 
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5. Как оценявате членството в Дружеството на психолозите? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Как оценявате обществения престиж на Дружеството на психолозите? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Каква е степента на интеграция на психолозите в съсловието? 
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8. Как ръководството на Дружеството третира проблемите на психолозите? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Какво е мнението ви за работата на Управителния съвет на Дружеството 

на психолозите? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Какво мислите за предлаганата регулация на психологическата професия в 

проектозакона? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

ОБОБЩЕНИЕ И ИЗВОДИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА НА СЪСЛОВИЕТО НА ПСИХОЛОЗИТЕ 

 

Търсенето на съдействие от ДП говори за ниско равнище на прибягване до 

услугите му (70,4% не са търсили Дружеството). 26,6% са търсили съдействие и са го 

получили. 

 

Въпреки доминиращото мнение за Дружеството, че е пълноценна съсловна 

организация (32,7%), значителна част се колебаят, като виждат в него „от време на време 

някои ползи за всички”, „от време на време някои ползи, но не за всички”, „организация, 

облагодетелстваща отделни лица” или „не можещи да преценят”. 

 

Водещи в поводите за контакт с Дружеството са: „прием за членство” (70,9%), 

„участия в семинари, конференции, конгреси” (36,7%), „търсене на информация” (32,7%). 

14 различни повода са тествани за основание за контакт с Дружеството и още 21 са 

добавени в отговор на отворен въпрос. Съдържателно палитрата на контактите покрива 

доста широк диапазон, но прави впечатление ниският процент на отговора „при 

провеждане на изследвания”… 

 

Оценката за ползата от Дружеството е умерено оптимистична: 49% – „полезно”, 

32,5 – „в малка степен полезно”, „не мога да преценя” – 13%. 

 

Общественият престиж на Дружеството обаче отстъпва от този оптимизъм: 

„търси се за мнение, но по-скоро формално” (40,5%), „нито се търси неговото мнение, 

нито някой се съобразява с него” (13,5%), „не мога да преценя” (24%). Само 22% считат, че 

Дружеството е „търсено за експертни мнения и хората и институциите се съобразяват с 

тях”. 

 

Твърде разнородна е картината, описваща интеграцията между членовете на 

съсловието. Само 12,5% откриват „развито чувство на съсловна сплотеност, взаимна 

идентичност, взаимопомощ,  готовност за координирана съвместна дейност”.  Останалата 

част (64,5%) споделят „безсмислена симпатия”, „безразличие и незаинтересованост”, 

„междугрупова враждебност”, „междуличностно отхвърляне”. „Не могат да преценят” – 

23%.  

 

По отношение отзивчивостта на ръководството на Дружеството към 

проблемите на членовете (два въпроса в анкетата – 10, 11) между 44,3% и 47,3% „не 

могат да преценят”. Тези отговори съответстват на съобщаваното от членовете за 

търсенето на съдействие от Дружеството – 70,4% не са търсили съдействие. 

Коефициенти на контингенция между трети и десети & единайсети въпрос:  С3,10 = 0,368 и 

С3,11 = 0,449 при Sig = 0,000. И, въпреки че „винаги се обръща внимание” е 29,4%, и 

„навреме  успява да решава проблемите” е 32,3% , големият процент „не мога да преценя” 

говори за дистанция между УС и членове и за наличие на известно отчуждение. 
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Що се отнася до предлаганата регулация на професионалната дейност на 

психолозите в законопроекта, ситуацията е следната: 37,3% одобряват законопроекта, 

29,9% го отхвърлят, 24,9% „не го познават”, 7% „не могат да преценят”, 1% „нямат нужда 

от регулация”. 

В настоящото изследване са потърсени детерминантите на това крайно 

нездравословно за интересите на съсловието разминаване. 

 

МОТИВАЦИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ДПРБ: 

 

Важен сегмент към факторите на съсловната култура е доминиращата мотивация 

за членство в  Дружеството на психолозите. Анализът е направен на базата на 

декларираните мотиви в заявленията за прием в Дружеството и в Секциите и очертава 

няколко клъстъра: 

 

С най-голяма честота – 68,44% от отговорилите – се очертава придобиването на 

групова идентичност: „принадлежност към национално представителна организация”, 

„потребност от групова професионална принадлежност”, „присъединяването към 

общност на професионалисти”. До степен да се чувства като задължителна „част от 

самореализацията като психолог”.  

 

Силен мотив е желанието да се работи в отговорна, регламентирана среда – 

37,15% от отговорилите: „ориентация в правилата и законите”, „поддържане и 

актуализиране на професионални стандарти”, „въвеждане на закон”, „организираност”, 

„контрол”, „регулация и координация на дейностите”, „спазване на етични стандарти”, 

„спазване устава”. Този нарастващ глад за ред и законност кулминира в стремеж за 

„изграждане и поддържане на силна  институция”, „доверие към нея”  и „готовност за 

работа и принос към Дружеството на психолозите”. 

 

Важността на информационните процеси в мотивацията на кандидатите за 

членство в Дружеството е намерила израз в увереността, че то може да предоставя 

„професионална информация”, „за участия във форуми, научни събития”, „за новости”, „за 

актуализация на професията”, „за участия в обучения, семинари” и т. н. – обширни са 

темите за съдържанието на информационните процеси в заявленията на 34,92% от 

кандидатите за членство в Дружеството. 

 

Междуличностната мотивация за членство съдържателно оформя клъстър, 

който включва: „контакти и комуникации с колеги , съмишленици”, „обмяна на опит  и 

добри практики с професионалисти и видни учени”, „супервизия от колеги и взаимни 

оценки на квалификацията”, „взаимна подкрепа между членовете и Дружеството”, 

„зачитане мнението”, „защита на интересите”, „сигурност”. В отговорите на 47,76% от 

кандидатите за членство в Дружеството. 

 

Професионалното и личностното развитие и надграждане са имплицитни на 

мотивацията, макар и не винаги експлицитно заявени. Посочени са изрично в отговорите 
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на 33,80% от кандидатите за членство в Дружеството, които търсят тези резултати и в 

непрекъсната актуализация на своите знания и информация, и в комуникациите с колеги, 

и в обмяната на опит и знания, и в участието във форуми и събития. 

 

Част от мотивацията е дефинирана от кандидатите за членство в Дружеството като 

възможност за „ползване ресурсите на ДПРБ”. Тук влизат: „обучения”,  „участие в 

научни разработки", „съвместни проекти" , "стажове", „публикации”, „списанието”. 

„Събитията”, които Дружеството организира, или на които е съорганизатор, също влизат 

в този клъстър: „конгреси”, „конференции”, „семинари”, „чествания” и пр. Последните 

придобивки в това отношение са EuroPsy сертификацията и регистрацията на Българско 

списание по психология в базата данни CEEOL (Central and Eastern European Online 

Library). Архивът на списанието и сборниците от конгресите по психология, качени на сайта на 

Дружеството са ресурс, който непрекъснато се развива и е на разположение на всички членове 

на съсловието. 

 

Накрая, но не на последно място, важна роля в мотивацията за членство в Дружеството 

играе „легитимността” (23,74% от отговорилите), която членството придава на 

психологическата практика. За кандидатите за прием членството в Дружеството е 

олицетворение на „лиценз за законна практика” – цел, която предстои да бъде постигната със 

закона.Тази мотивация се съпътства от „бизнес-планове”, „намерения за частна практика”, 

„кариера”, „отваряне на кабинет”… „Издаването на сертификат” и „вписването в 

Регистъра” са манифестантите на тази стабилност и опора, която кандидатите за 

членство търсят в своята бъдеща кариера като психолози. 

Впечатлява високото качество на мотивацията за членство в Дружеството на 

психолозите, която се основава на осъзната мисия да служиш на по-висша кауза – 

„принос към обществото”, „подкрепа  на по-слабите”, „принос към науката психология”, 

„поддържане високо равнище на психологическата професия”, „недопускане на  

злоупотреби с професията” (20,67% от отговорилите). 

 

В тази връзка мотивите за напускане на ДПРБ и форума , както и ежегодното 

неактуализиране на членството (15,46% за 2021 г.) са сенки, които закриват  усилията 

на Дружеството да бъде полезно за своите членове. Изразените причини са: „злоупотреба 

с провеждане на уебинари със сертификати и кредити (които много участници не 

получиха и бяха подведени) както и спам-реклама на вече несъществуващата 

организация”, „собствено участие в УС на друга психологическа асоциация, което считам 

за основателна причина за напускане”, „несъответстващи на интересите ми съобщения 

във форума”, „промениха ми си приоритетите”, „пропуснах да си платя членския внос”...  

В отговор на изразените причини може да се каже: 

Проектозаконът за професионалната дейност на психолозите утвърждава частната 

практика, но ще предотврати всякакво шарлатанство като го криминализира. 

Що се отнася до мнимия конфликт на интереси при участие в друга асоциация, то 

той е плод на предразсъдъци, които Дружеството на психолозите в Република България 

не споделя и призовава към единна организация при запазване автономията на 

отделните сдружения, подобно на Секционната организация, в интерес на съсловието. 
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Обединението прави силата, ресурса и предизвиква обществения респект към 

институцията, от който силно се нуждаем. 

Що се отнася до съобщенията във форума свободата на словото винаги граничи с 

риска някой, понякога да бъде отегчен… 

За актуализацията на членството форумът има грижата да напомня и го прави, 

като внимава да не става отегчителен… 

Показателно е изявлението: „Обмислям, да подновя членството си, вярвам, че ще 

има промяна към по-добро!” 

 

Управителният съвет разбира основанията за описаната мотивация, подкрепя 

я и възприема като свои основни задачи: регламентация на психологическата 

дейност, интензифициране на информационните процеси и комуникациите в 

съсловието, организиране на продължаващо професионално и личностно развитие 

на психологическите кадри, по-нататъшно разширяване ресурсите на ДПРБ, за да 

отговори на потребностите и да разреши проблемите на всички без изключение. 

 

ФАКТОРИ ЗА ОТНОШЕНИЕТО КЪМ  ЗАКОНОПРОЕКТА – КОРЕЛАЦИОНЕН АНАЛИЗ 

 

Измежду множеството връзки, които съществуват между отделните параметри на 

организацията ще потърсим детерминантите на отношението към законопроекта. 

 

Корелационният анализ на данните от анкетата очерта две степени на 

детерминация: 

От една страна силна корелационна връзка между нагласата към Дружеството и 

отношението към законопроекта: С = 0,670 с риска за грешка Sig = 0,000. Като 

предхождаща във времето предпоставка, нагласата към Дружеството определя 

аналогично отношение към законопроекта: позитивна нагласата към Дружеството води 

към подкрепа за законопроекта; негативна нагласата към Дружеството – до отхвърляне 

на законопроекта. 

От друга страна нагласата към Дружеството корелира с отзивчивостта на 

Управителния съвет при решаване проблемите на членовете (два въпроса в анкетата – 

10, 11): С7,10 = 0,548 и С7,11 = 0,654 при Sig = 0,000. На висока ангажираност с проблемите на 

членовете отговаря позитивна нагласата към Дружеството; ниската ангажираност с 

решаване проблемите на членовете определя негативна нагласата към Дружеството. 

Очертава се хипотезата за една опосредствана връзка между 

ангажираност на Управителния съвет с решаване проблемите на членовете, през 

нагласите към Дружеството, до отношението към законопроекта: висока 

ангажираност на УС с проблемите – позитивна нагласа към Дружеството – 

отговаря позитивно отношение към законопроекта; ниска ангажираност с 

проблемите – негативна нагласа към Дружеството– съответства негативно 

отношение към законопроекта. 

Таблицата по-долу илюстрира отчетливо тази зависимост (оцветените в червено 

честоти). 
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ОТНОШЕНИЕ НА УС КЪМ ПРОБЛЕМИТЕ * НАГЛАСА КЪМ ДРУЖЕСТВОТО * ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТА  

(ЧАСТ I) 

Отношение на УС към проблемите на членовете 

Отношение към законопроекта 

Общо 

Има нужда от 
регулация и 
сегашният 

проектозакон 
е подходящ. 

Има нужда от 
регулация, но 

сегашният 
проектозакон е 
неподходящ. 

Не 
мога 
да 

преце
ня. 

Не 
познавам 

достатъчно 
проектозак

она. 

Няма 
нужда от 

регулация
. 

Винаги се обръща 
внимание на 
проблемите на 
психолозите. 

Нагласа към 
Дружеството 

Забелязва се 
оживление и 
резултати, 
които понякога 
ползват всички 
в съсловието. 

9 1 0 3 1 14 

Не мога да 
преценя. 

0 2 0 1 0 3 

Организация, 
която 
обслужва 
интересите 
само на 
определени 
хора. 

0 1 0 0 0 1 

От време 
навреме има 
някои ползи за 
общността, но 
не са 
достатъчни и 
не достигат до 
всички. 

1 3 0 0 0 4 

Пълноценна 
съсловна 
организация, 
която успешно 
служи на 
членовете си. 

20 2 5 10 0 37 

Общо 30 9 5 14 1 59 

Не се обръща 
внимание на 
проблемите на 
психолозите. 

Нагласа към 
Дружеството 

Не мога да 
преценя. 

1 1 
 

0 0 2 

Организация, 
която 
обслужва 
интересите 
само на 
определени 
хора. 

1 2 

 

0 0 3 

От време 
навреме има 
някои ползи за 
общността, но 
не са 
достатъчни и 
не достигат до 
всички. 

0 4 

 

3 0 7 

Пълноценна 
съсловна 
организация, 
която успешно 
служи на 
членовете си. 

0 1 

 

0 0 1 

Среда на 
заплахи, 
конфликти и 
скандали. 

0 0 

 

0 1 1 

Общо 2 8  3 1 14 
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Там, където респондентите „не могат да преценят” или „понякога се обръща 

внимание, друг път – не на проблемите на психолозите”, се забелязва колебание и 

мненията „за” и „против” законопроекта се дават на случаен принцип, което ги изравнява 

като численост – 29 на 29 и 14 на 14. 

 
ОТНОШЕНИЕ НА УС КЪМ ПРОБЛЕМИТЕ * НАГЛАСА КЪМ ДРУЖЕСТВОТО * ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТА 

(ЧАСТ II) 

Отношение на УС към проблемите на членовете 

Отношение към законопроекта 

Общо 

Има нужда от 
регулация и 
сегашният 

проектозакон 
е подходящ. 

Има нужда от 
регулация, но 

сегашният 
проектозакон е 
неподходящ. 

Не 
мога 
да 

преце
ня. 

Не 
познавам 

достатъчно 
проектозак

она. 

Няма 
нужда от 

регулация
. 

Не мога да 
преценя. 

Нагласа към 
Дружеството 

Забелязва се 
оживление и 
резултати, 
които понякога 
ползват всички 
в съсловието. 

5 2 0 1 

 

8 

Не мога да 
преценя. 

5 7 3 12 
 

27 

Организация, 
която 
обслужва 
интересите 
само на 
определени 
хора. 

0 2 1 1 

 

4 

От време 
навреме има 
някои ползи за 
общността, но 
не са 
достатъчни и 
не достигат до 
всички. 

6 17 1 5 

 

29 

Пълноценна 
съсловна 
организация, 
която успешно 
служи на 
членовете си. 

13 1 2 5 

 

21 

Общо 29 29 7 24  89 

Понякога се 
обръща 
внимание, друг 
път – не. 

Нагласа към 
Дружеството 

Забелязва се 
оживление и 
резултати, 
които понякога 
ползват всички 
в съсловието. 

4 1 0 2 

 

7 

Не мога да 
преценя. 

1 1 0 1 
 

3 

Организация, 
която 
обслужва 
интересите 
само на 
определени 
хора. 

0 4 0 0 

 

4 
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От време 
навреме има 
някои ползи за 
общността, но 
не са 
достатъчни и 
не достигат до 
всички. 

6 7 2 3 

 

18 

Пълноценна 
съсловна 
организация, 
която успешно 
служи на 
членовете си. 

3 1 0 3 

 

7 

Общо 14 14 2 9  39 

 

Двустепенният модел на отношението към законопроекта се очертава детайлно от 

корелационната таблица на връзките между нагласата към Дружеството и отношението 

към законопроекта през отношението на УС към проблемите на членовете: 

 

КОРЕЛАЦИИ МЕЖДУ НАГЛАСАТА КЪМ ДРУЖЕСТВОТО И ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТА 

В ЗАВИСИМОСТ ОТ ОТНОШЕНИЕТО НА УС КЪМ ПРОБЛЕМИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ 

Отношение на УС към проблемите на членовете Value Approx. Sig. 

Винаги се обръща 

внимание на проблемите 

на психолозите. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,599 ,007 

N of Valid Cases 59  

Не мога да преценя. Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,514 ,001 

N of Valid Cases 89  

Не се обръща внимание 

на проблемите на 

психолозите. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,773 ,054 

N of Valid Cases 14  

Понякога се обръща 

внимание, друг път – не. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,512 ,308 

N of Valid Cases 39  

Total Nominal by Nominal Contingency Coefficient ,670 ,000 

N of Valid Cases 201  

 

 

Относно другия въпрос – за успешното решаване проблемите на членовете – 

картината е следната: 26,6% са търсили и са получили адекватна помощ; обаче 70,4% от 

респондентите не са търсили помощ от Дружеството за разрешаване на техни проблеми... 

5-7% от респондентите са разочаровани. Следователно, щом отношението към 

законопроекта се определя от активността на УС за разрешаване проблемите на своите 

членове, то една значителна част от тях (70,4% )1 не е лично мотивирана да одобрява 

законопроекта, защото не са търсили Дружеството по този повод. От този порядък е и 

количеството на респондентите, които не подкрепят или са индиферентни към 

законопроекта (62,7)2. 

                                                        
1 Виж ПРОЦЕНТНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ИНДИКАТОРИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА: т. 1 
2 Виж ПРОЦЕНТНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ИНДИКАТОРИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА: т. 10 
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От друга страна, не особено високият обществен статут на Дружеството, който се 

споделя от 78% от изследваните („търси се за мнение, но по-скоро формално” – 40,5%, 

„нито се търси неговото мнение, нито някой се съобразява с него” – 13,5% и „не мога да 

преценя” – 24%)3 е израз на факта, че то не разполага с необходимия обществен ресурс, 

за да влияе при разрешаването на проблемите на своите членове… Опитът на 

психолозите до момента, да удовлетворят някои искания на отделни групи в съсловието, 

престояващи с години пред социалните институции, доказва този извод. 

 

В резултат се получава се безконечен порочен кръг:  

законът ще превърне психологическата дейност в регулирана професия и ще 

издигне значително обществения ресурс на организацията да помага на членовете 

на съсловието  

и чак тогава, когато Дружеството ефективно започне да помага, той ще може 

да получи от тях необходимата му подкрепа, за да бъде приет… 

 

В Приложение 2 читателят може да се запознае със степента на връзката на всички 

третирани в изследването параметри с отношението към закона. 

 

РЕГУЛАЦИЯТА НА ПРОФЕСИЯТА И ЗАКОНОПРОЕКТЪТ 

 

Важно предизвикателство за обществено мнение и общественото настроение сред 

членовете на съсловието на психолозите е регулацията на професията – законопроектът.  

Без изключение изследваните лица потвърждават положителното си отношение 

към необходимостта от регулация и закон за психологическата дейност. Една трета 

(37,4%) обаче подкрепят законопроекта, друга една трета (29,9%) са против него и една 

трета не го познават (24,9%). 

 

За да подпомогнем ориентацията  на психолозите, които не познават 

законопроекта, както и, за да избегнем и прибързаното му одобрение, или 

прибързаното му отхвърляне, ще приведем някои основания: 

 

Какви проблеми трябва да се решават със закона? 

 

Липсата на стандарти за качество на изпълнение на психологическите дейности, 

отваря много възможности за имитации, дилетантство и шарлатанство. Ясновидки, 

екстрасенси, гледачки на кафе, които си присвояват психологически компетенции и 

злоупотребяват със затрудненията, доверчивостта и безизходицата на хората, предлагат 

чудотворни решения. Високият престиж на психологията привлича много имитатори, 

които вредят както на професията, така и на клиентите. 

 

                                                        
3 Виж ПРОЦЕНТНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ИНДИКАТОРИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КУЛТУРА: т. 6 



16 

 

Част от заплахите идват от липсата на контрол при упражняване на 

професията. Нетърпението на недообразовани специалисти, които в нарушение на 

професионалната етика предлагат услуги, за които нямат необходимата квалификация, 

влече след  себе си възмущението на огромното мнозинство добросъвестни колеги: 

първокурсници, които, използвайки пролуките в закона, основават фондации, 

предлагащи социални услуги; новоприети лица за обучение в психотерапевтични школи, 

които предлагат „психотерапевтична помощ”; психолози, които в нарушение на етичното 

изискване за конфиденциалност, без да имат лиценз за вещи лица и, без да са 

упълномощени от съда, свидетелстват и дават „експертно” мнение в полза на една или 

друга страна по дело; „психолози“, които набират клиенти за хранителни добавки, за 

гадателки и псевдо консултанти. Списъкът с нарушения, които трябва да се овладеят, 

създаден по жалби към Дружеството на психолозите, е дълъг и наше задължение е да го 

редуцираме. 

 

Другият източник на затруднения при изработване на единна система за 

регулация на професията е многообразието на психологическите дейности, които не 

допускат на практика едни и същи стандарти. Например принципът за 

конфиденциалност в психотерапията е неприложим за работата на вещите лица, подбора 

на персонал в  бизнеса, разработката на сътрудници в криминалната психология.   

 

Първостепенно основание, което е водещо при обосноваване навременното 

приемане на закона, е, че актът на регламентация на професията ще издигне нейния 

обществено признат статут, доверието в институцията, съобразяването с единното 

мнение на психолозите. С авторитет, зад който стои множество от хиляди обединени 

професионалисти, съсловната организация може да дискутира много по-успешно с 

институциите както обществените проблеми, така и проблемите на отделни 

професионални групи в съсловието, чакащи своето решение с десетилетия. Дружеството 

има пределно ясна представа за проблемите на психолозите, както и умения да 

преговаря, така че, без да има ощетени, а като отчита и своите, и интересите на 

партньорите си насреща, да решава проблемите на съсловието. 

 

Как законът да достигне до единното мнение на психолозите? 

 

Проучвайки световния опит в регулацията на професията, след добросъвестен 

обзор  на законодателствата на отделните страни, естествено достигнахме и се 

запознахме с EuroPsy стандартизацията. Двадесет и шест европейски държави4 са 

утвърдили общо подход, при който за различните професионални направления се 

изработват различни, подходящи за съответната психологическа практика 

стандарти за изпълнение: за клинична психология и психотерапия; за трудова и 

организационна психология; за психология на образованието; за базисна психология. В 

момента се разработват стандартите за психология на спорта. 

                                                        
4 https://europsy-bg.com/ 
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Дружеството на психолозите възприе този подход, заработи в тясно 

сътрудничество с EFPA, беше включено в EuroPsy сертификацията и разгърна своята 

организационна структура по този модел. 

Секционната организация на психологическите дейности в законопроекта 

отвори пътя за четирите направления, номинирани  от EuroPsy, които добиха изражение 

в Устава на Дружеството: „клинична, здравна, консултативна психология и 

психотерапия”; „трудова и организационна психология”; „психология на развитието и 

образованието”; „обща психология”. Към тях, съобразявайки се с кадровата ситуация у 

нас, добавихме още две секции: „криминална и юридическа психология”; и „социална, 

политическа и етнопсихологя”. Освен това законопроектът дава възможност за промени в 

секционната диверсификация на професиите в зависимост от изменението и еволюцията 

в науката и в кадровото разпределение на психолозите. 

 

От друга страна описаният подход гарантира автономията на отделните 

направления – в изработването на стандарти от най-високо качество, в поставянето за 

разрешаване на специфични проблеми, в утвърждаването на политики, в 

застъпничеството за специфичните интереси на своите членове. По уникален начин 

законопроектът съчетава индивидуалните с колективните интереси на членовете на 

отделните професионални групи. 

 

Изключителна заслуга на Секциите е, че те поемат грижата за 

следуниверситетското развитие на дипломираните психолози. Тяхна постоянна задача 

е да организират специализирани форуми, семинари, продължаващо обучение, стажове 

практики под супервизия, професионално и личностно израстване на специалистите. 

Така традициите от университетите – да се утвърждават високи стандарти – ще намерят 

естествено продължение в полаганата грижа за кадрите в процеса на кариерното им 

утвърждаване и през целия им живот. 

 

Въпросът за приема в Секциите не е оставен на произвола. Принадлежността към 

определено направление се определя от самия специалист-психолог по някой от следните 

показатели: образователна специалност, трудов стаж по специалността, надграждащо 

обучение. Така усилията на всекиго, в която и да е от трите области, ще бъдат зачетени и 

ще дадат резултат. А, ако те надхвърлят мащабите само на една Секция и удовлетворяват 

стандартите и на друга такава, той ще намерите място и в нея. 

Законът има за цел да подпомага всекиго да заеме своето заслужено място, не да 

препятства индивидуалното му развитие и кариера. Той удържа само онези, които нямат 

нужната квалификация и им създава условия за развитие, докато я придобият. 

 

Превръщането на психологическата дейност в регулирана професия, ще фокусира 

по-големи ресурси за организиране на съсловието. Ще бъдат изготвени длъжностни 

характеристики за председателите на Секциите, които ще заемат щатни длъжности и към 

които ще бъдат предявени високи изисквания за организиране дейността на Секциите, за 

спазване на стандартите, етичния кодекс, устава и на длъжностните им предписания. 
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Самите те ще се избират от Общото събрание на Секцията измежду утвърдените 

специалисти с мандат за 3 години. 

 

Привличането на всички психолози за членство в съсловната организация ще 

придаде и нов смисъл в работата на регионалните клонове. На тях се възлага задачата 

на Общи събрания по региони да избират делегати за Общото събрание на сдружението. 

Освен това ще сътрудничат при изпълнение на национални задачи, ще инициират общи 

събития по региони, ще работят в тясна връзка със секциите за организация и контрол на 

психологическите дейности на териториален принцип, ще включват местните ресурси в 

подготовката, развитието и реализацията на кадрите, ще разпространяват информация. 

Ще имат задачата да организират общ професионален живот: „контакти и комуникации с 

колеги”, „обмяна на опит  и добри практики с професионалисти и видни учени”, 

„интервизия между колеги”. 

 

Съсловието разполага с подготвени хора за всички тези задачи, 

Управителният съвет има волята и морала да ги решава, регламентацията в 

законопроекта е изработена. Очаква се работещ парламент, който да даде ход на 

огромния потенциал на психологията да твори добро и да помага. 

 

ПРОБЛЕМИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ В СТРАТЕГИЯТА НА ДПРБ 

 

Ключов въпрос от анкетата, който достигна до сърцевината на организационната 

култура на съсловието беше: 

 

Какви препоръки бихте направили към  работата на Дружеството на 

психолозите? 

 

Отговорили са 83 души и  са направили 118 предложения. Контент-анализът на 

отговорите ги сведе до 10 клъстъра, от които Управителният съвет да се ръководи в 

своята стратегия и да ги решава според възможностите на ресурсите, времето, 

конюнктурата. 

 

С най-висока честота – 15,25% – в отговорите на респондентите е посочена 

потребността от регулация на професията. Ето пътищата, които изследваните лица 

предлагат: „приемане на закона”, „контрол”, „лоби в НС”, „борба с психолозите без 

правоспособност”, „масова кампания за подкрепа на закона”, „широко обществено 

обсъждане, преди да бъде внесен законът в парламента, с цел постигане на съгласие от 

всички, работещи психолози.” 

Ето трудните  условията за реализация на последното предложение, отразени в 

нагласите участниците в изследването към Дружеството: 

„Членувам в НСПБ. Защо не задавате въпроса за членство? В Р България има 

няколко сдружения”, „Мм, просто трябва нова организация.” 

„Удовлетворява ме работата към момента, всяко нещо има своя път„, „справяте се 

отлично!”, „бъдете живи и здрави.” 
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… 

 

Предложението за популяризация дейността на ДПРБ събира поддръжката на 

11,86% от отговорите. Предложенията са за: „по-голяма медийна активност”, „използване 

на стандартните медии, повече участия в специализирани предавания и рубрики, 

социални мрежи, сайтове, платформи за популяризиране”, „информираност на 

гражданите като крайни клиенти за разновидностите на професията и ползите от нея”, 

„да се създаде потребност у обикновения човек, преди да отиде на психолог, да провери, 

дали той е член на Дружеството, защото това гарантира в някаква степен 

професионализъм и конфиденциалност”, „създаване на звено за обратна връзка и 

насочване на гражданите”. 

 

Като основен медиатор на отношенията комуникациите устойчиво привличат 

вниманието на респондентите (8,47% от изследваните лица). Предлага се: „да се 

интензифицират комуникациите”, „да се обогати съдържателно свежданата до членовете 

информация”, „повече подобни проучвания, за да знаем къде стои Дружеството в очите и 

на институциите”, „обратни връзки като тази, по-зачестени смятам за полезни”, 

„създаване на по-устойчива атмосфера на диалог и търпимост”. 

Има препоръки към техническото осъществяване на комуникациите: 

„Осъвременяване на онлайн каналите за комуникация (по пример на APA)”, „развиване на 

привлекателна визуална идентичност на комуникационните материали, която да 

съответства както на ценностите на Дружеството, така и на по-младата част от целевата ѝ 

публика”. 

Напълно резонни предложения, към които Управителният съвет търси различни 

подходи: в сайта, във форума, в личната кореспонденция на членовете с Дружеството, в 

новините и рекламните материали на колегите, в събитията, които организира. 

 

Работата със стартиращите психолози привлича вниманието в 3,34% от 

отговорите. Има се предвид: „обучение в реалната практика на току-що завършилите”, 

„ДПРБ да стане редовен посредник и ангажиран партньор на членовете си в търсенето им 

на трудова заетост”, „да лобират за субекта-член пред бъдещите работодатели”, „да 

подпомагат и стимулират младите автори на статии редакция, конкретни насоки, 

поощрения”. 

  В контекста на разширяване ресурсите на Дружеството, Управителният съвет 

разработва в момента нов Регистър, в който всеки психолог ще има страница с пълно 

описание на компетенциите му, декларирани от него самия в обема, в който той желае, 

така че Регистърът да изпълнява ролята на трудова борса. Форумът също има тази 

функция – да подпомага членовете при търсене на стажове, методики, литература – което 

многократно е използвано вече и дава отличен резултат. Предстои в най-близко бъдеще 

тези идеи да се разгърнат и да се превърнат във важен съсловен ресурс. 

 

Обученията са елемент от грижата на организацията за професионалното и 

личностното развитие след университетското образование (посочени в 4,24% от 

отговорите). Предложенията са за: „по-голяма публична информираност за предстоящи 



20 

 

семинари, обучения и тренинги и свързаност между колегите”, „периодични обучения за 

училищните психолози по актуални проблеми (вече има лека промяна)”, „супервизия на 

психолозите в училищата”, „да има достатъчно информация що е психотерапия, 

съответно да можем да станем психотерапевти легитимно”, „да правят повече семинари в 

различни градове и да са по-адаптивни с новостите”. 

Напълно рационални предложения, които изискват само ангажирани 

съмишленици. 

 

В тази връзка звучи съвсем уместно призивът за активизиране на членовете 

(6,78% от отговорите). Какво включва подобен призив? 

„По-широка популяризация и привличане на дейни членове”, „да ги ангажира в 

дейността си, за да бъде най-голямата работеща организация на психолози в България”, 

„да кани всички свои членове на общи срещи – на живо и онлайн – по различни теми за 

вземане на съвместни решения и сътрудничество”. 

Вече имаме опит за масово привличане на сътрудници. Последният е при 

възстановяване архива на списанието. През 2023 г. предстои X юбилеен конгрес по 

психология, където Секциите могат да се възползват от този призив и да стимулират и 

подпомогнат своите членове. 

 

Съвсем на място звучи загрижеността на някои членове за активизиране 

дейността на Секциите (2,54% от отговорите). „Да направи приема в специализираните 

групи по-достъпен”, „да се въведе лична връзка (разговор на живо или поне по телефона) 

с кандидата”, „регулярни срещи по Секции”, „активиране на секциите на Дружеството”. 

Трябва да се отбележи, че Секциите ще разгърнат своя максимален потенциал с 

приемането на закона и когато заработи новият Регистър, в който всеки ще има 

възможност да се представи с пълния си капацитет и блясък, включително и със 

секционната си принадлежност. А също така и когато воденето на Секциите се превърне в 

щатно задължение, скрепено с длъжностна характеристика на председателите им.  

Първото изпитание за активността на Секциите ще бъде мобилизацията им за X 

юбилеен конгрес по психология 2023 г. 

 

Тук естествено възниква въпросът за финансирането (5,08 % от отговорите).. 

Отново и отново се поставят въпросите за „намаляване норматива на училищните 

психолози”, „за здравната каса”, „възможността за групова професионална застраховка”, 

„повече безплатни събития”, „тестовите методики стават изключително скъпо платено 

удоволствие и са в ръцете не две фирми”. Последното от изобилието предложения за 

управление на финансите на Дружеството и звучи така: „Ако задължителното членство 

остане, то тогава то трябва да е безплатно и да се потърси решение на бюджета извън 

членския внос”.  

Засега в Дружеството няма друга идея за финансиране, освен обща мобилизация на 

съсловието на психолозите при запазване минималния размер на членския внос. А що се 

отнася до всички поставени по-горе въпроси, те имат своето решение в „Закона за 

съсловната организация и професионалната дейност на психолозите” и може би трябва 

да  изчакат неговото приемане. 
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Следващите предложения се отнасят до организационната структура на 

Дружеството и вече са третирани от законопроекта: 

„Промяна на начина на избиране на Управителния съвет и подобряване на 

отчетността.” 

„Създаване на цялостна концепция за развитие на Дружество на психолозите със 

заложени цели, задачи и дейности.” 

„По-добра регулация на Регионалната структура, ясни правила и мандатност при 

избирането на координатора и описание на функциите му.” 

„Да издава сертификат за членство. Не е добре всяка година да пишем за издаване 

на сертификат за членство.” 

В законопроекта изборът на Управителния съвет е поверен на Общото събрание на 

делегатите, излъчени по Региони – един делегат на 75 членове. Една от функциите на 

координаторът е да организира регионалното Общо събрание и избора на делегатите и, 

както вече беше отбелязано, да координира цялата маса от психолози за колегиално 

общуване, локални и общонационални събития и инициативи. Що се отнася до 

сертификата, в проектозакона е записано, че „регистрацията е валидна 5 години от датата 

на вписването”. 

 

Десетият клъстър представлява апел за консолидация на съсловието: 

„обединявайте се, работете за защита на професията!”, „повече да се стреми и успява в 

артикулирането на общите интереси на отделните професионални групи, а от там и в 

редуцирането на взаимната алиенация”, „Дружеството на психолозите, според мен, 

трябва да обедини всички сдружения под шапката си, да е диалогично и същевременно 

много наясно, кои интереси по какъв начин настъпва”. 

 

В резюме: препоръките са за регулация на професията, популяризация 

дейността на ДПРБ, разгръщане вътрешно-съсловните и обществените контакти и 

комуникации, профилирани грижи за стартиращите психолози за 

професионалното, личностното им израстване и трудовата им реализация, 

активизиране дейността на членовете и Секциите, изясняване на финансовата 

политика на сдружението и по-нататъшното развитие в организационното 

структуриране на Дружеството. 

 Управителният съвет приема всички препоръки, работи по тях интензивно и 

се надява, при спокойна политическа и здравна обстановка в страната, да приключи 

своя мандат с окончателното им разрешаване. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

Настоящото изследване е не просто „снимка” на организационната култура на 

съсловието на психолозите. То е обосновка на модела, заложен в законопроекта, който 

очертава контурите на организацията и съсловната култура, за която психолозите радеят 

вече десетилетия и която са заслужили със своя упорит труд и отдаденост. 

Осмисляйки връзката между отношението към законопроекта и нагласата към 

Дружеството, а от там и с отзивчивостта на УС към проблемите на членовете му, 

стратегията на съсловната организация се ориентира към развитие, разширяване и 

разгръщане на ресурсите на сдружението. Това ще повиши валентността на Дружеството 

както по отношение на неговите членове, така и по отношение на цялото общество. 

Благодарим на участниците в изследването за препоръките, които ни отправиха. 

Очевидно е, че вървим в една и съща посока и, когато това се разбере от всички, ще 

изградим онази консолидирана институция, която ще е „полезна и изпълнена със 

съдържание за всички свои членове”, а също така и „с висок обществен престиж и търсена 

за експертни мнения, с които хората и институциите да се съобразяват” с доверие. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: 

 

Въпросник: 

„Съсловната култура на психолозите в България” 

 

Уважаеми участници в анкетното допитване, 

Настоящото изследване има за цел да събере информация за организационната култура 

на съсловието на психолозите.  

Моля, прочетете внимателно поместените по-долу въпроси и отговорите към всеки от 

тях, открийте вашия отговор и го маркирайте!  

Квадратчетата позволяват множество избори, кръгчетата - само един. 

Всички въпроси изискват задължително отговор, за да продължите със следващите! 

Впишете още преди първия въпрос вашия имейл-адрес, за да бъде успешно изпращането 

на въпросника. 

 

Имейл адрес* 

 

Въпрос 1. В кое направление на психологията  е вашата специалност като психолог? * 

 

□ Психология на развитието и образованието. 

□ Клинична, здравна, консултативна психология и психотерапия. 

□ Криминална и юридическа психология. 

□ Социална, политическа, етно-психология. 

□ Трудова и организационна психология. 

□ Обща психология (влизат всички неотбелязани по-горе психологически направления). 

 

Въпрос 2. Членувате ли в Дружеството на психолозите? * 

 

o Не 

o Да 

o Бил съм член за около няколко години , но в момента не поддържам членството си. 

 

Въпрос 3. Търсили ли сте съдействие от Дружеството на психолозите и, ако „да”, доколко 

удовлетворени сте от отговора? * 

 

o Не съм търсил съдействие. 

o Търсил съм съдействие, но не съм получил такова в достатъчна степен. 

o Търсил съм и съм получил в необходимата степен. 

 

Въпрос 4. Какво е за вас Дружеството на психолозите? * 

  

o Среда на заплахи, конфликти и скандали. 

o Организация, която обслужва интересите само на определени хора. 

o От време навреме има някои ползи за общността, но не са достатъчни и не достигат до 

всички. 

o Забелязва се оживление и резултати, които понякога ползват всички в съсловието. 

o Пълноценна съсловна организация, която успешно служи на членовете си. 

o Не мога да преценя. 

 

Въпрос 5. По какви поводи сте комуникирали с Дружеството?  * 
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□ Никакви 

□ Търсене на информация. 

□ Оповестяване на свои мероприятия. 

□ За прием за членство в Дружеството. 

□ Участия в семинари, конференции, конгреси. 

□ За публикации. 

□ За обучения. 

□ По повод EuroPsy сертификация 

□ Подаване на жалби. 

□ Помощ в кариерното израстване. 

□ При търсене на специалисти в определена област на психологията. 

□ При провеждане на изследвания. 

□ На общи събрания на Дружеството. 

□ Във фейсбук платформата. 

 

Въпрос 6.  Други поводи, по които сте се обръщали към Дружеството?  (Дайте отговорите си в 

свободен текст, като започвате всеки на нов ред с тире.)  

- … 

 

Въпрос 7. Как оценявате членството в Дружеството на психолозите? * 

  

o Полезно - изпълнено със съдържание. 

o В малка степен полезно. 

o Безполезно – лишено от съдържание. 

o Не мога да преценя. 

 

Въпрос 8. Как оценявате обществения престиж на Дружеството на психолозите? * 

  

o Висок – търсено е за експертни мнения и хората и институциите се съобразяват с тях. 

o Среден – търси се за мнение, но по-скоро формално. 

o Нисък – нито се търси неговото мнение, нито някой се съобразява с него. 

o Не мога да преценя. 

 

Въпрос 9. Каква е степента на интеграция на психолозите в съсловието? * 

  

o Психолозите имат развито чувство на съсловна сплотеност, взаимна идентичност, 

взаимопомощ, готовност за координирана съвместна дейност. 

o Съществува професионална симпатия към колегите-психолози, но без реализация в 

делови взаимодействия. 

o Слаба степен на взаимна съпричастност – преобладава безразличие и 

незаинтересованост. 

o Отделни професионални групировки са вътрешно сплотени, но са враждебни към други 

групи. 

o Много висока степен на взаимно отхвърляне, завист и междуличностна враждебност. 

o Не мога да преценя. 

 

Въпрос 10. Как ръководството на Дружеството третира проблемите на психолозите? * 

  

o Винаги се обръща внимание на проблемите на психолозите. 

o Понякога се обръща внимание, друг път – не. 



25 

 

o Не се обръща внимание на проблемите на психолозите. 

o Не мога да преценя. 

 

Въпрос 11. Какво е мнението ви за работата на Управителния съвет на Дружеството на 

психолозите? * 

  

o Движи се изпреварващо при решаването на проблемите на съсловието. 

o Навреме успява да решава проблемите пред съсловието. 

o Движи се с голяма закъснение след проблемите. 

o Въобще не успява да решава проблемите пред съсловието. 

o Не мога да преценя. 

 

Въпрос 12. Какво мислите за предлаганата регулация на психологическата професия в 

проектозакона? * 

  

o Няма нужда от регулация. 

o Не познавам достатъчно проектозакона. 

o Има нужда от регулация и сегашният проектозакон е подходящ. 

o Има нужда от регулация, но сегашният проектозакон е неподходящ. 

o Не мога да преценя. 

 

Въпрос 13. Какви препоръки бихте направили към  работата на Дружеството на психолозите?  

(Дайте отговорите си в свободен текст, като започвате всеки на нов ред с тире.)  

-  … 

 

Въпрос 14. Вашият пол? * 

  

o Мъж. 

o Жена. 

 

Въпрос 15. Населено място? (Напишете в свободен текст.) * 

- … 

  

Въпрос 16. Завършено висше образование по психология? * 

  

o Нямам. 

o Само бакалавър. 

o Само магистър. 

o Бакалавър + магистър. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: 

 
Връзката на третираните в изследването параметри 

с отношението към закона 

 

 

С четири изключения от социодемографски характер дефинираните 

индикатори на изследването корелират положително с отношението към 

проектозакона и дават посока на усилията, които трябва да се положат за неговото 

възприемане от общността. 

 

Специално, вниманието се привлича от високата корелация на Секционната 

принадлежност на изследваните лица с „отношението им към законопроекта” – С = 0,722 

при риск за грешка Sig = 0,000.  

Измежду съществуващите на практика 32 комбинации на секционна 

принадлежност подкрепящи за законопроекта са: 

- Клинична, здравна, консултативна психология и психотерапия. 

- Клинична, здравна, консултативна психология и психотерапия & Социална, 

политическа, етно-психология. 

- Клинична, здравна, консултативна психология и психотерапия & Трудова и 

организационна психология. 

- Обща психология. 

- Психология на развитието и образованието. 

Нагласа към отхвърляне на законопроекта проявяват: 

- Клинична, здравна, консултативна психология и психотерапия. 

- Обща психология. 

- Психология на развитието и образованието & Клинична, здравна, консултативна 

психология и психотерапия. 

- Трудова и организационна психология. 

 

Параметри на организацията, обект на изследването 

Коефициента на 

контингенция „С”  с 

отношението към 

законопроекта 

Риск за  

грешка 

Sig. 

Професионално направление по Секции 0,722 0,000 

Актуално членство в Дружеството на психолозите 0,159 0,734 

Търсено съдействие от Дружеството на психолозите 0,245 0,117 

Нагласа към Дружеството 0,670 0,000 

Оценка полезността на членството в Дружеството 0,404 0,000 

Обществен престиж на Дружеството 0,368 0,002 

Степента на интеграция на психолозите в съсловието 0,390 0,015 

Внимание на УС към проблемите на членовете 0,317 0,032 

Бързина на решаване на проблемите 0,420 0,000 

Пол 0,175 0,897 

Образование 0,184 0,857 


