СТАНДАРТИ
за готовност за психотерапевтична работа и
кандидатиране за членство в БАП на обучаващите се в
психоанализа в БПП

Входен етап: Провеждане на интервю за преценка на ниво
на знания и лична компетентност. Покриват ли се 1800
часа общообразователни предмети?
За завършилите други хуманитарни образования:
Изработване на индивидуален план за обучение.
Препоръчване на литература с цел запълване на
празнините и покриване на 1 800 часа общообразователни
предмети – познавателни процеси, психологични теории,
психопатология, медицинска психология,
психодиагностика и т.н.
Отговорник – Председател на Комисията по обучение при
БПП.
Обучението включва:
-лична анализа
Минимум два пъти седмично. Бр. седмици, без ваканции
45х2 ч. – 90 ч. годишно х 3– 270 ч. /покриват изискуемите от
БАП 250 ч./
В края на третата година /при продължаваща анализа/,
кандидатът може да започне своя терапевтична практика
под надзор /контрол/ при избран от него аналитик.
Признава се анализата от пълноправни членове на БПП,
както и лична психоанализа, извършена от признати
психоаналитици от БОЛП и БПО.

Признава се и лична психоанализа от чуждестранни
признати психоаналитици, членуващи в други
психоаналитични организации.
-теоретично обучение , форми: участие в картели,
семинари с експозета на психоаналитици, летни у-ща,
конгреси и др.
Контрол на процеса - чрез изготвяне на текстове от
обучаващите се по зададени теми.
Срок - перманентен.
Форми – реферати, подготовка на доклади, докладване на
случаи, активност по време на дискусии и др.
Административен вътрешен контрол – хорариум от часове
Примерна аритметика:
8 семинара годишно – 64 ч.
3 вътрешни сем.

- 24 ч.

Картел 45 х 3 ч. –
резюме от картела
Лятно у-ще
ИПП

-

45 х 3 ч.

Общо годишно

135 ч. /при веднъж седмично/ ,
21 ч.
135 ч
379 ч. х 4 години = 1516 часа

Това покрива изискуемите 1400 часа на БАП в края на IV
година
-практика
Право на практика имат членове на Асоциацията, с
хуманитарна магистратура, покрили хорариума от 1 800 ч.
общообразователни предмети. Необходимо е да са покрили
1 140 часа теоретично обучение, както и да имат
договореност с психоаналитик за надзор /контрол/,
минимум веднъж седмично.

В края на третата година обучаващите се започват
перманентен надзор /работа под контрол/ минимум веднъж
седмично 45 х 2 г.- 90 ч. при пълноправни членове на БПП,
както и при признати психоаналитици от БОЛП и БПО.
Признава се и надзор извършен от пълноправни
чуждестранни психоналитици, при наличие на подобни
случаи.
На края на петата година кандидатът трябва да има:
- 450 ч. лична анализа
-1 900 ч. теоретична подготовка
- 100 ч. работа под надзор
При болест, майчинство, заминавания в чужбина, естествено сроковете се
увеличават с времето на отсъствие.
-стаж в институции за психично здраве
Този стаж е предимно от местоработата на кандидата. Той
избира и други места, където да провежда стаж, но такъв
може и да му бъде препоръчан от страна на водещия
надзора. Например: Контрольорът може да прецени, че
обучаващия се има нужда от стаж в психиатрична клиника.
Към стажа може да се причисли ИПП, но не е достатъчно.
В края на петата година, при покриването на посочения
норматив, обучаемите могат да кандидатстват за членове
на БАП. За целта е необходимо:
- да имат лична, социална и професионална зрялост
- да са посветени на работата, съгласно професионалните
и етични норми
- да покриват нормите за добра теоретична и практическа
подготовка
- да имат магистратура в областта на науките за човека

- да са членове на БПП
Асоциация Българско психоаналитично пространство
следва етиката на психоанализата, отразена в нейния
устав.
Тези стандарти са приети на събрание на УС на БПП на
12.11.2016 г.

