
Критерии за пълноправно членство, изработени от Комисията по 
прием, приети от ОС на АБПП 2015г.
 Тези критерии не влизат в Устава, но са изрично споменати.

1. Да правят/ да са направили анализа достатъчно дълго и успешно с 
аналитици, които са членове на асоциации, приемащи и споделящи 
разбирането за психоанализа, посочено в Устава.
2. Да се ангажират с контрол на своята психоаналитична практика чрез  
клинична супервизия, минимум от пет години. 
3. Да имат продължаваща и продължителна  клинична  психоаналитична 
практика, която датира минимум от пет години.
4. Да  представят елементи от своята клинична работа пред комисията  по 
прием, на семинари, групи за супервизия, конференции, конгреси и т.н.
5. Да покажат траен ангажимент и включване в картели, семинари, групи за
четене, академични и клинични форуми и конференции и/или 
самостоятелна работа по изследване и овладяване на психоаналитичната 
теория и литература.

Процедура за прием на  пълноправни членове /практикуващи 
аналитици/, предложена и приета на ОС 2017 г.
1. Кандидатът подава писмено заявление за пълноправно членство до 
Общото събрание на пълноправните членове.  Комисията по прием, 
съставена от трима пълноправни членове и двама асоциирани членове, 
представя кандидатурата пред УС.  УС взема решение дали  да  даде ход на
процедурата.
2. УС назначава двама пълноправни членове, с които кандидатът провежда 
поотделно интервю за прием. Тези членове не може да са неговия аналитик
и супервизорите му.  
3. След интервютата, интервюиращите докладват на УС и Комисията по 
приема за резултатите и препоръките.
4.След изпълнение на процедурата, УС не може да откаже напълно на 
кандидата, но може да го върне с определени препоръки и след една година
като се провери изпълнението на препоръките  УС да предложи кандидата 
за гласуване от Общото събрание. Затова УС е длъжен да даде отговор на 
кандидата и/или да върне препоръки в срок до 1 /един/ месец след 
процедурата.
5.Кандидатът се избира на Общо събрание на пълноправните членове с 
мнозинство 2/3 от присъстващите на събранието пълноправни членове.
6.При успешен прием на кандидата след гласуване от ОС, неговото звание 
се вписва в регистъра на асоциацията.
7. При отказ да се даде ход на процедурата от УС, кандидатът има право да 
възобнови заявката след една година.



 


