
Българската асоциация по постурология (БАП) е създадена през м. февруари 2018г. 
Основната цел  на БАП  е да  развива  постурологията в България  и  нейното приложение  в  
медицинската практика. В БАП към 2019г. членуват лекари и лекари по дентална медицина 
от  различни  специалности,  с  дългогодишен  опит,  сред  които  петима са с научна  степен  
доктор в различни области на медицината. 

През 2018 г. първата група български лекари преминаха курс на обучение в школата 
E.D.U.C.A.M  (Рим, Италия) и получиха своите дипломи от E.D.U.C.A.M. и CENTRE CULTUREL 
EUROPEEN JEAN MONNE A.S.B.L., Брюксел, Белгия.

През  2018  и  2019  г.  БАП  огранизира  няколко  семинара  с  участието на лекари от  
различни специалности, лекари по дентална медицина, рехабилитатори, кинезитерапевти, 
зъботехници в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас. Семинарите се радват на огромен 
интерес от страна на участниците. Кулминацията е първата конференция по постурология 
и интегративна медицина, която се проведе на 07.12.19г. с участието на водещи италиански 
специалисти,  които  дискутираха  ролята  на  долночелюстната  става  и  зъбите  за  стойката,  
цялостен дизайн  на усмивката в постурална  хармония, как нанотехнологиите  служат  за 
невромускулно  и  постурално  ремодулиране,  ролята  и  функционирането  на  стъпалото,  и  
връзката между психиката, нервната, ендокринната и имунната система.  

Основен приоритет за БАП е създаването на Център за обучение по постурология и 
интегративна  медицина  /ЦОПИМ/.   Той работи по  сертифицирана в ЕС  програма  на  
школата E.D.U.C.A.M  и в обучението участват италиански и български лектори.  

Ежегодно членовете на БАП организират срещи на асоциацията, на които се обсъждат 
важни теми в областта на постурологията и организационни въпроси. 

Редовни членове на Асоциацията със завършено образование в Италия,  които са 
включени в Европейския регистър на постуролозите , с право да практикуват в България са:

проф. Мариана Димова
д-р Мариета Караджова
д-р Мариета Константинова
д-р Веска Василева
д-р Нели Фиалковска
д-р Спартак Янакиев
д-р Григор Трушков
д-р Венцислав Стоев
д-р Диляна Петрова Добрева
д-р Силвия Христова Начева д.м.
Доц. Стефан Хедков Янев, доктор
д-р Силвия Христинова Лилова
д-р Анна Борисова Вълкова
Надежда Парашкевова Гюлеметова
д-р Цветомира Павлова Иванова-Георгиева
д-р Радостина Христова Симеонова, д.м.
д-р Моника Димитрова Божкова-Йосифова
д-р Елка Михайлова Сотирова-Венкова
д-р Деница Георгиева Радова
д-р Татяна Владова Сотирова
д-р Весела Стоичкова Пенчева-Георгиева, д.м.
д-р Кармела Брусарска


