
ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК 

/на основание чл.6, ал.4 от Устава на „Асоциация Българско психоаналитично 

пространство” (АБПП)/ 

Настоящият Вътрешен правилник регламентира дейността на АБПП като част от 

Международната мрежа и Международната колегия на Асоциацията за фройдистки 

изследвания и психоаналитично формиране “Психоаналитично пространство”, със 

седалище в Париж. 

Този Вътрешен правилник цели да уреди международната дейност на АБПП, в рамките на 

мрежата на ЕА, като транспонира чл.9 от Устава на ЕА в устава и този Вътрешен правилник 

за приложение на АБПП и изискванията на българското законодателство. 

Чл.1. За целите на този Вътрешен правилник „Мрежа на ЕА“ представлява свързване на 

психоаналитични асоциации, които в своя устав дефинират връзката си с ЕА. Тя се състои 

от: 

– Бразилия: ESPASO BRASILEIRO DE ESTUDOS PSYCOANALYTICOS (Бразилско 
Пространство за Психоаналитични Проучвания) 

– България: Espace analytique de Bulgarie-societe a but non-lucratif. (Асоциация 
Българско Психоаналитично Пространство, АБПП)  

– Белгия: ESPACE ANALYTIQUE DE BELGIQUE (EAB) Белгийско Психоаналитично 

пространство 

– Грузия: ESPACE GÉORGIEN POUR LA PSYCHANALYSE (Грузинско Пространство за 

Психоанализа). 

Списъкът на членовете на Мрежата на ЕА може да се променя, с оглед присъединяване 

или отпадане на членове на Мрежата. 

Чл.2. „Колегиумът на ЕА“ е орган на Мрежата на ЕА, който е общ за всички асоциации - 

членове. Той се състои от представители на асоциациите членове. Колегиумът на ЕА избира 

председател и секретар, които са с мандат от 3 /три/ години, като нямат право да бъдат 

избирани за два последователни мандата. Решенията в Колегиума на ЕА се взимат с явно 

гласуване и с квалифицирано мнозинство. 

Чл.3. Целите на Колегиума на ЕА са следните: 

3.1. да запазва ориентацията на психоаналитичния проект на ЕА; 

3.2. да обсъжда и преработва, повдигнатите от развитието на аналитичния опит и 

практика въпроси, както в етичен, така и в институционален план.  

Чл.4. За постигането на тези цели Колегиумът на ЕА има право: 

4.1. Да изисква обяснения от всички органи на управление на отделните асоциации 

членове, както и от индивидуални членове на отделните асоциации, които да са 

последвани евентуално от срещи.  



4.2. Да разполага с правомощия да отлага влизането в сила на решение, взето от която и 

да е инстанция (в това число и Общото събрание на асоциация) и в този случай връща 

решението на същата инстанция, която решава повторно по случая, или го препраща 

към Общото събрание на асоциацията. Второто решение е окончателно.  

4.3. Да изпълнява посреднически функции при конфликти и кризи, появили се в дейността 

и функционирането на асоциациите – членове. 

4.4. Да избира член на Колегиума за участие в общото събрание на отделните асоциации 

–членове. 

4.4. Да свиква събрание на всички членове на асоциациите за обсъждане на въпроси, 

свързани с целите на Колегиума. За такова събиране е необходимо да мотивира 

своето решение и да публикува решенията на събранието.  

Чл.5. АБПП, с решение на УС избира член на Колегиума на ЕА, за срок от 4 години. 

Решението на УС се утвърждава от Общото събрание на АБПП. За член на Колегиума може 

да се избира лице, което е пълноправен или редовен член на АБПП. Представителят на АБПП 

в Колегиума, за периода на мандата си не може да бъде член на УС на АБПП.  

Чл.6. Представителят на АБПП, избран по реда на чл.5, представлява АБПП в Колегиума на 

ЕА. Представителят на АБПП в Колегиума на ЕА участва в дейността на Колегиума, активно и 

е длъжен добросъвестно и професионално да изпълнява възложените му дейстности и да 

упражнява правата на представител на АБПП, като добросъвестно се стреми да повишава 

престижа и авторитета, както на Колегиума, така и на АБПП. 

Чл.7. Представителят на АБПП има задължение да изготвя и представя ежегоден доклад за 

своята работа в Колегиума на ЕА, който доклад се представя пред Общото събрание на АБПП. 

Този доклад се публикува и на сайта на АБПП. 

Чл.8. Общото събрание на АБПП гласува бюджет за представителите си в Колегиума, с 

оглед осигуряване на тяхното участие в дейността на Колегиума. 

Чл.9. Мандатът на представител на АБПП може да бъде прекратен предсрочно, по искане 

на представителя или с решение на Бюрото, в случай на нарушения на вътрешните актове на 

АБПП или на Колегиума на ЕА. 

Чл.10. Изменения, допълнения и тълкуване на настоящия Вътрешен правилник се правят 

само с решения на Общото събрание на АБПП. Този Правилник е приет с решение на Общото 

събрание на АБПП от на 28.06.2020 година. 


